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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta para a valorização 
dos resíduos de sisal que reduza e/ou elimine o passivo ambiental existente na 
Região Sisaleira da Bahia. Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Na 
primeira etapa, foi feito um diagnóstico visual dos problemas fitossanitários 
associados ao beneficiamento do sisal na Comunidade Rose do município de 
Santaluz, complementado com análise das propriedades químicas dos solos 
(arenoso e argiloso) em seis unidades produtivas, onde foram avaliados locais 
com ou sem o resíduo do sisal nas profundidades de 0 - 20cm e 20 – 40cm. Na 
segunda etapa, foi montado um experimento de compostagem na Universidade 
Estadual de Feira de Santana, com os seguintes tratamentos: T! – resíduo de 
sisal, T2 – resíduo de sisal + poda de árvores + urina humana + esterco de cabra, 
T3 – resíduo de sisal + poda de árvores + esterco de cabra e T4 - resíduo de sisal 
+ poda de árvores + urina humana + esterco de cabra. Estes resíduos foram 
dispostos em camadas de 20cm, exceto o tratamento T4, em que a matéria prima 
foi homogeneizada antes da montagem das pilhas. Foram avaliados os 
parâmetros físicos e químicos do composto formado. Os resultados encontrados 
na primeira etapa demonstram que não existe um local definitivo para o 
desfibramento do sisal que é descartado no campo, ocupando áreas antes 
produtivas por mais de dois anos, tempo necessário para sua degradação. O 
resíduo é um meio adequado para produção de moscas. O solo, por sua vez, é 
rico em matéria orgânica, entretanto, o teor de nutrientes foi muito maior no local 
com a presença do resíduo de sisal. O composto orgânico em todos os 
tratamentos apresentou teores de nutrientes e metais pesados de acordo com os 
valores pré-estabelecidos pelo MAPA, com exceção do nitrogênio que ficou 
abaixo do exigido. É possível obter um composto orgânico de boa qualidade a 
partir da mistura de resíduos de sisal com outros componentes encontrados na 
própria propriedade e observou-se que 90 dias foram suficientes para a obtenção 
do composto orgânico a partir do resíduo de sisal. A mistura prévia da matéria 
prima das fibras favoreceu o processo de compostagem do resíduo de sisal. Os 
resíduos quando segregados na fonte de origem, contribuem para obtenção de 
composto orgânico com baixos teores de metais pesados. 
 

 
 
Palavras chave: Resíduo de sisal, compostagem, análise de solo. 
 
Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)  
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ABSTRACT  

 

The study presents a waste management proposal to evaluate the sisal residues 

that reduce and/or eliminate the existing environmental degradation in the Sisal 

Region of the Bahia. The study was developed in two stage: The  first stage was a 

diagnosis of the phytosanitary problems associated to  improve the best practices 

the sisal production in the Rose Community of the city of Santaluz. It was analyzed 

the chemical properties of soil (arenaceous and argillaceous) in six sisal 

productive units, with a soil depth from 20 to 40 centimeters. The second stage 

was an experiment of sisal recycling stockpiles in the State University of Feira de 

Santana (USFS), with the following waste treatment : T1= residue of sisal ; T2 = 

T1 + shredded of trees + goat manure; T3 = T2 + human urine and T4 = residue of 

sisal + pruning of trees +  human urine + goat manure. Each waste treatment 

station pile was observed in stack layers of 20cm, except of the T4 station, which 

the organic material was pre-homogenized before the assembly of the stacks. The 

physical and chemical parameters of the formed composition ware evaluated. The 

results from the first study stage indicated that given the soil properties in the local 

area, there was not quick way to obtain the sisal decomposition residues in the 

ground. The waste of sisal leaves did not break down, occupying the productive 

areas for more than two year period, time necessary for its biodegradation. Also, 

the exposure of sisal waste residues produced an undesired quantity of flies.In the 

second study stage indicated that soil with richer organic matter presented greater 

quantity of nutrients obtained with mix of sisal residues. With exception of the 

hydrogen exhibited a below the indices, all the four waste pre- treatment T1, T2, 

T3 and T4 presented the expected a high index of the nutrients and heavy metals 

according with standards established  by the Brazilian Minister Agriculture and 

Research Agrarian(MAPA).  The study concluded that it is possible to obtain a 

good quality or organic compost made up of the mixing the sisal residues with the 

other organic recycle material after of 90 days period. This short period of time 

was sufficient to achieve a rich compost mixture obtained from sisal fibers and 

organic substances in the pile.  The same residue material as segregated in its 

sources presented a lower composition of heavy metals. 

 

Keywords: Sisal (Agave sisalana Perr.) recycling sisal residues, sisal decortications waste, 

sisal composting, ,  organic material 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho teve origem a partir da demanda dos trabalhadores rurais de 

Santaluz, na Bahia, que estão preocupados em resolver os problemas fitossanitários 

decorrentes dos descartes incorretos de resíduo do sisal. Estes trabalhadores 

necessitam de uma aplicação prática integral e com baixo custo para o resíduo do sisal 

que é, até então, abandonado no campo, tornando-se um passivo ambiental. 

Das folhas de sisal é extraída uma fibra altamente resistente e largamente 

utilizada no mundo, porém, todos os anos, um montante de resíduos é abandonado no 

campo, causando problemas ambientais. Esse resíduo representa, em média, 96% do 

peso da folha, que poderia ser utilizado como matéria-prima abundante e barata para 

outras aplicações. 

Os resíduos da agroindústria sisaleira são constituídos de restos da planta que 

não são aproveitados comercialmente. Os maiores impactos provocados pelos 

resíduos orgânicos, em geral, são decorrentes da fermentação desse material, o que 

acaba gerando a produção de gases féticos, causando desconforto aos seres humanos 

e animais, além de atrair vetores de doenças. 

O material orgânico é, também, habitat propício para proliferação de bactérias, 

fungos, vírus, protozoários, além das indesejáveis moscas, mosquitos, baratas e ratos. 

Pela constituição desses resíduos, eles são ricos em nutrientes, tais como, 

nitrogênio, fósforo, potássio. Dessa forma, toda e qualquer técnica para reaproveitar 

esse material, quer na alimentação animal ou agrícola, torna-se muito importante. 

Pode-se afirmar que a reciclagem dos nutrientes é uma oportunidade de 

devolução adequada deles, ao meio, sem, contudo, causar a contaminação do solo e 

das águas, evitando assim, danos ambientais, sociais e econômicos. 

Um material deixa de ser resíduo quando ocorre a sua valorização como 

matéria-prima para a produção de novos produtos, passando o resíduo a ser tratado 

como subproduto do processo produtivo (VALLE, 1995). 

No caso de não ser possível ou recomendado o aproveitamento desse resíduo in 

natura, técnicas de tratamentos devem ser aplicadas com o objetivo de agregar valor à 

fração orgânica e proporcionar transformações em suas características químicas ou 

físicas.   

Dentre as técnicas de transformação de resíduos orgânicos, uma milenar e de 
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grande alcance, em vista da sua praticidade e dos resultados alcançados, é a 

compostagem, que possibilita a transformação de resíduos orgânicos em adubo 

orgânico, de grande valor fertilizante para as plantas. 

A compostagem é um dos mais antigos processos de tratamento e constitui-se 

um dos mais eficientes processos de reciclagem de resíduos orgânicos com vistas à 

utilização na agricultura. Este processo tem sido indicado por vários pesquisadores 

como uma das melhores técnicas para se tratar a fração orgânica, devido à 

possibilidade de ser implantada sob condições de baixo custo (BÜTTENBENDER, 

2004). 

De maneira geral, todos os restos orgânicos vegetais encontrados, poluindo o 

meio ambiente nas propriedades agrícolas, podem ser utilizados na fabricação de 

composto orgânico (TEIXEIRA, 2002). 

É indiscutível o efeito benéfico da matéria orgânica para a agricultura, para o 

meio ambiente, e para o solo, pois, após a decomposição e transformação em húmus, 

melhora as características físicas, químicas e biológicas dos solos cultivado.  

Para o preparo do composto são necessários materiais orgânicos, presença de 

micro-organismos, suprimento de oxigênio e umidade suficientes para iniciar e manter 

o processo de decomposição. A mistura de resíduos deve ter como principal 

característica a relação carbono/nitrogênio (C/N) em torno de 20/1 massa. Quando o 

material é pobre em nitrogênio deve ser misturado com outros mais ricos nesse 

nutriente (OLIVEIRA & DANTAS,1995). 

Foram utilizados resíduos de sisal, poda de árvores, esterco de cabra e urina 

humana para a montagem das pilhas de compostagem. As coletas das amostras dos 

compostos foram realizadas, mensalmente, durante três meses, para avaliação de pH, 

condutividade elétrica, umidade, sólidos voláteis e sólidos totais. 

No final do processo, coletam-se amostras para enviar ao Laboratório do 

CEPLAC para análises de macro e micronutrientes e relação C/N e do CEPED – UNEB 

para análises de metais pesados. 

Dessas análises, verificou-se que o composto apresentou um teor de metais 

pesados dentro dos limites pré-estabelecidos pela legislação de diversos países, e que 

os macro e micronutrientes encontrados atenderam às exigências pré-estabelecidas 

pelo Ministério da Agricultura. 
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2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

 

2.1 HIPÓTESE 

 

 

o O resíduo do sisal descartado no campo é um passivo ambiental e a 

compostagem, a solução para os problemas fitossanitários gerados pelo 

abandono do resíduo do sisal no campo. 

 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Apresentar uma proposta para a valorização dos resíduos de sisal que reduza e/ou 

elimine o passivo ambiental existente na Região Sisaleira da Bahia. 

 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

o Levantar os problemas causados pelo descarte do resíduo de sisal na 

Comunidade do Rose;  

o Analisar as propriedades químicas do solo na presença e ausência do resíduo 

de sisal; 

o Submeter o resíduo do sisal ao processo de compostagem; 

o Avaliar a qualidade do composto gerado, com base em parâmetros físicos e 

químicos. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISAL 

 

 

O sisal (Agave sisalana Perr) pertence à classe das monocotiledôneas, família 

Agavaceae, subfamília agavaidea, gênero Agave e subgênero Euagave. O gênero 

Agave compreende, aproximadamente, 300 espécies nativas das zonas tropicais e 

subtropicais da América do Norte e América do Sul (MEDINA, 1954; SANCHES 

POTES et al., 1991). Deste gênero, somente duas espécies se destacam por sua 

importância comercial para a produção de fibra: A.sisalana e A. fourcroydes (SILVA et 

al 2008). 

 São elas plantas xerófitas que requerem clima quente e grande luminosidade 

e são adaptadas a regiões semiáridas, por ser altamente resistentes a estiagens. 

Apresentam, também, estruturas peculiares de defesa contra as condições de 

aridez, folhas carnosas, número reduzido de estômatos e epiderme fortemente 

cutinizada (SILVA & BELTRAO, 1999; CNA,2004). 

O agave é uma planta herbácea, quase acaulescente. Tem folhas grandes, que 

variam de 1,2 a 2,0 m de comprimento, dispostas em espiral e em geral, carnosas, 

duras, de coloração verde-lustrosa, convexas e canaliculadas na parte superior, 

apresentando ápice pungente, margem irregularmente acauleada e pendão floral de, 

aproximadamente, 6 a 9 metros de altura por 15 cm de diâmetro. Suas folhas fornecem 

fibras têxteis de boa qualidade, muito utilizadas nas indústrias de cordoalha, em geral 

(SILVA & BELTRÃOI, 1999). 

O sisal se propaga assexuadamente através de filhotes e bulbilhos, como mostra 

a figura 1. Os filhotes ou rebentões, como normalmente são chamados, são mudas que 

nascem ao lado das plantas-mãe e se ligam a elas através de rizomas. Os bulbilhos 

são pequenas plantas que se desenvolvem nos pendões florais, após a queda das 

flores. Tanto um como outro são absolutamente iguais à planta-mãe. No entanto, o 

emprego de bulbilhos como material de plantio representa grandes vantagens para o 

processo de comercialização, pois, geralmente, eles são plantados do mesmo tamanho 

e desenvolvem-se mais rapidamente atingindo a idade de corte mais cedo que as 

plantas originadas dos rebentões (SILVA & BELTRAO, 1999). 
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Figura 1: Planta de sisal (Santaluz –Bahia, 2008) 

 

O primeiro corte é feito quando a planta completa 36 meses de idade e atinge o 

seu pleno desenvolvimento. Ao completar esse período, geralmente cada planta possui 

cerca de 70 a 80 folhas, ou seja, o número ideal para receber o primeiro corte. Nunca 

devem ser retiradas da planta, todas as folhas. O procedimento correto é deixar 24 

folhas após o primeiro corte e 16 nos seguintes. Elas devem ser cortadas bem rentes 

ao tronco para que as suas folhas possam ser aproveitadas integralmente (OASHI, 

1999).  

È comum verificar-se, na região Nordeste, que, normalmente, as plantas 

ficam apenas com as velas (folhas ainda fechadas) após serem cortadas. Isso 

acarreta atraso no crescimento e o seu enfraquecimento durante os anos seguintes. 

Assim, ao invés de serem adequadamente retiradas junto ao tronco, as folhas 

apresentam um desperdício de 10 cm ou mais em cada uma delas. Isso prejudica, 

de certo modo, o produto no mercado internacional, onde as fibras são classificadas 

pelo comprimento (OASHI, 1999).  

Normalmente, a Agave sisalana apresenta uma produção média de 180 a 250 

folhas/ciclo por planta. O ciclo vegetativo da planta dura, em média, 8 a 10 anos. No 

primeiro corte, são retiradas, aproximadamente, 120 folhas e, nos cortes 

subsequentes, 60 folhas por planta. Dependendo das condições de clima e solo, as 
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folhas podem ser colhidas a cada 8 meses. O ideal, no entanto, é que se adote um 

corte anual (OASHI, 1999). 

As folhas devem ser desfibradas dentro de 24 horas pois, a partir daí, elas 

começam a murchar. Isso, além de dificultar o processo de desfibragem, prejudica a 

classificação das fibras. Nas pequenas e médias propriedades do Nordeste, as 

operações de transporte são geralmente feitas através de asininos, utilizando-se o 

dorso dos animais para carregar as folhas como mostra a figura 2. Cada animal 

pode transportar, aproximadamente, 200 folhas a cada viagem, ou seja, um peso em 

torno de 100 a 130 kg. Geralmente, são feitas inúmeras viagens durante o dia, pois 

o abastecimento de matéria-prima no local de beneficiamento tem que ser contínuo 

(SILVA & BELTRÃO, 1999). 

 

 

Figura 2: Transporte das palhas do sisal (Santaluz, 2008) 

 

Após o corte das folhas, as etapas de produção da fibra compreendem 

destocagem em máquinas desfibradoras, lavagem, secagem e beneficiamento 

(escovação) a fim de se obter uma fibra homogênea (OASHI, 1999).  

Para atingir o estagio de fibra, a folha do sisal passa por um processo 

rudimentar de beneficiamento que consiste na eliminação da polpa das fibras, 

mediante a raspagem mecânica da folha, através de rotores raspadores acionados 
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por um motor diesel responsável por desintegrar toda a folha exceto a sua porção 

fibrosa central (extremamente lignificada), que constitui a parte comercial do Agave 

sisalana (SILVA & BELTRÃO, 1999). 

A raspagem mecânica da folha é realizada por equipamento de pequeno 

porte conhecido como “motor paraibano” ou “motor de sisal” (figura 3), que 

apresenta baixa capacidade operacional, processando em torno de 150 a 200 kg de 

fibra seca em um turno de 10 horas, por dia exigindo grande esforço do operador, 

além de expô-lo a constantes riscos de acidentes. Além disso, ocorre o desperdiço, 

em média, de 20 a 30% das fibras (ANDRADE, 2006). 

 

 

Figura 3:. Motor de sisal (Santaluz, 2008) 

 

O processo de beneficiamento do sisal envolve, em média, oito operários que 

se locomovem juntamente com o raspador/motor pela propriedade de pequeno e 

médio porte, em épocas de colheita.  

De acordo com Oashi (1999), a composição do complexo de produção e 

desfibramento, bem como suas funções, encontra-se especificadas na figura 4, a 

seguir:  
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Figura 4: Composição do processo de compostagem e suas funções:  Cortador - colhe as 
folhas nos campos, cortando-as com foice apropriada; Cambiteiro - transporta, com auxílio 
de burros, as folhas do campo para o pé da máquina; Puxador - alimenta as máquinas com 
as folhas de sisal; Banqueiro - recolhe as fibras após o desfibramento, pesando-as ainda 
verdes; Bagaceiro - abastece os puxadores com folha e retira da máquina os resíduos 
provenientes do desfibramento; Lavadeira - lava as fibras e coloca-as em seguida para 
secar. É, também, função delas, colher as fibras e enfeixá-las após a secagem. 

 
O proprietário do campo de sisal não participa diretamente do processo de 

produção para evitar os compromissos trabalhistas. Existe, na maioria das vezes, a 

presença de um intermediário, que estabelece as relações de trabalho com os 

trabalhadores. 

Oashi (1999) afirma ainda que, o proprietário do campo aluga a máquina e o 

intermediário se encarrega da contratação do pessoal, cuja remuneração é feita por 

produção”. Esses trabalhadores quase sempre são chefes de famílias que também 

integram, no processo, mulher e filhos. Não possuem qualquer vínculo empregatício 
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ou direitos trabalhistas assegurados. Em termos de processo produtivo, o sisal 

apresenta baixo padrão tecnológico, sendo bastante intensivo no uso da mão-de-

obra que exige muito esforço físico. 

As fibras de sisal são utilizadas para produzir artesanatos, vassouras, sacos, 

bolsas, chapéus, barbantes, cordas, capachos e tapetes, bem como na fabricação 

de celulose para a produção de papel Kraft (de alta resistência) e outros tipos de 

papel fino: para cigarro, filtro, papel dielétrico, absorvente higiênico, fralda, outros 

(PROSSIGA, 2008; CAMPBELL, 2004). 

Outras possibilidades de utilização da fibra são na indústria automotiva, de 

móveis, de eletrodomésticos, de geotêxteis (proteção de encostas, na agricultura e 

revestimento de estradas), na mistura com polipropileno, em substituição à fibra de 

vidro (composição de objetos plásticos) e na construção civil (PROSSIGA, 2008; 

CAMPBELL, 2004). 

Essa fibra corresponde apenas 3 a 5% do peso das folhas, o restante 

chamado de resíduos de desfibramento, constitui, em média, 15% de mucilagem ou 

polpa (formado pela cutícula e por tecido palissádico e parenquimatoso), 1% de 

bucha (fibras curtas) e 81% de suco ou seiva clorofilada (HARRISON, 1984). 

 

 

3.2 O SISAL NO BRASIL 

 

 

Originário do México, o sisal foi introduzido no Brasil por volta de 1903, 

porém, só no final da década de trinta, houve expansão da cultura com base 

econômica, devido à demanda crescente da fibra durante o período da Segunda 

Guerra Mundial. (SILVA & BELTRÃO, 1999). Durante a guerra, os mercados 

produtores da África e Ásia estavam ameaçados, então os EUA incentivaram o 

desenvolvimento da cultura agavieira nas Américas do Sul e Central. Ao final da 

guerra, o plantio dos outros continentes encontrava-se destruído e, com isso, os 

preços alcançaram valores elevados (MEDINA, 1954). 

Atualmente, o Brasil é o principal produtor mundial de sisal, responsável por 

mais de 50% da produção, sendo o maior exportador dentro do ranking mundial. 

Estima-se que mais de 80% da produção nacional de sisal é exportada para mais de 

50 países, sendo os principais importadores: os Estados Unidos, a China, o México 
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e Portugal. Em termos de produção, são concorrentes do Brasil, além da China, os 

países africanos (COSTA, 2008) 

O Semiárido nordestino abrange cerca de 863.000 km2, o que corresponde um 

pouco mais de 50% da superfície da região Nordeste do Brasil. Caracteriza-se pelo alto 

índice de evaporação anual e média anual de chuvas de 400 a 800 mm. Em alguns 

anos, a estiagem é tão prolongada que desestabiliza as frágeis economias, gerando 

êxodo das populações mais desprotegidas, agravando os problemas da região 

(BANCO DO NORDESTE, 2005). 

Em 1954, o Estado da Paraíba era o maior produtor de sisal do Brasil. Porém, 

com os desestimulos, provenientes da queda dos preços, a área plantada, nesse 

estado, reduziu drasticamente. Na Bahia, ao contrário da Paraíba, houve um 

aumento da área plantada, pois ocorreu um estímulo por parte do governo estadual 

para a ocupação das regiões semiáridas (FERREIRA SEGUNDO NETO, 2002). 

No contexto do cenário nacional, de acordo com dados do IBGE, 2007, a 

produção brasileira de fibra de sisal alcançou, em 2007, 245.389 toneladas, numa 

área total colhida de 278.027 ha. Ainda de acordo com essa fonte, os principais 

Estados produtores, são: Bahia, que participa com 95,4% da produção nacional; 

Paraíba, com 3,7%; Rio Grande do Norte, com 0,6% e; Ceará e Pernambuco com 

0,3%. Estima-se, ainda, que a produção de safra brasileira de sisal bruto do ano de 

2008, foi superior a 3% em relação à safra do ano anterior (Tabela 1). 

 

       Tabela 1: Comparativo da área e produção de sisal no Brasil em 2007-2008 

 

ESTADO 

ÁREA (há) PRODUÇÃO (t) 

2007 2008 2007 2008 

BAHIA 262.474 274.254 232.966 242.852 

PARAÍBA 12.645 11.696 10.167 9.408 

RIO GRANDE DO NORTE 2.448 2.450 1.393 1.394 

CEARÁ 450 450 755 765 

PERNAMBUCO 10 10 8 8 

TOTAL NORDESTE/ BRASIL 278.027 288.860 245.289 254.427 

Fonte: IBGE (2007) - Elaboração: Conab-RN 
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A resistência do sisal ao clima adverso tem sido uma das razões que levou os 

agricultores a optarem pelas explorações sisaleiras em algumas áreas do Nordeste. 

O sisal destaca-se pela capacidade de geração de empregos, por meio de uma 

cadeia de serviços que abrange, desde os trabalhos de manutenção das lavouras 

(baseados na mão-de-obra familiar), a extração e o processamento da fibra para o 

beneficiamento, até as atividades de industrialização de diversos produtos, bem 

como seu uso para fins artesanais.  

O sisal encontrou no Nordeste condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento, sendo resistente à seca que assola a região e contribui para que 

não ocorra a desertificação do solo (SEAGRI, s/d). 

 

 

3.3 A SITUAÇÃO DO SISAL NA BAHIA 

 

 

 De acordo com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR 

(1995), o semiárido ocupa a região central do estado da Bahia e representa mais de 

60% da superfície deste estado, abrangendo 258 municípios com uma população 

estimada em cerca de 5,6 milhões de habitantes. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002), 

75 municípios baianos são produtores de sisal. Tais municípios, juntos, ocupam uma 

área de 80,6 mil hectares e abrigam uma população em torno de 1,5 milhões de 

habitantes. Destes municípios, 36 são os mais representativos em termos de 

produção. 

 Estes municípios estão localizados nas seguintes regiões de planejamento da 

Bahia: Paraguaçu, Nordeste e Piemonte Diamantina (Figura 5). 

A região Piemonte da Diamantina é formada por 24 municipios, sendo que os 

12 que mais se destacam em termos de produção de sisal são Andorinha, Campo 

Formoso, Capim Grosso, Itiúba, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, 

Ourolândia,São José do Jacuípe, Serrolândia, Umburanas e Vázea Nova. Juntos, 

esses municípios abrigam uma população de 321.686 habitantes, sendo que, 

aproximadamente, 52% encontram-se na zona rural (IBGE, 2002). 
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O sisal é o principal produto agrícola da região Piemonte da Diamantina com 

100.173 ha em segundo lugar vem a mamona e, em seguida, a mandioca 

(MDA/INCRA/SAF, 2008).  

A região do Paraguaçu é formada por 42 municípios. Dentre estes, Candeal, 

Capela do Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Riachão 

do Jacuípe e Tanquinho se destacam na produção de sisal que juntos abrigam uma 

população de 103.491 habitantes, sendo que 54,5% estão na zona rural (IBGE, 

2002). O sisal é o terceiro produto agrícola em área plantada com 1950 ha, 

perdendo, apenas, para o feijão e o milho (MDA/INCRA/SAF, 2008). 

 

Figura 5: Mapa das Regiões de Planejamento da Bahia 
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Na região Nordeste do estado da Bahia, dos 46 minicipios, 15 se destacam 

em produção de sisal e juntos abrigam uma população de 510.807 habitantes. São 

eles: Araci, Cansanção, Conceição do Coite, Euclides da Cunha, Monte Santo, 

Nordestina, Queimadas Quinjingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, 

Teofilândia, Tucano e Valente (IBGE, 2002). Em termos de área plantada com sisal, 

ocupa o segundo lugar, perdendo somente para o feijão (MDA/INCRA/SAF, 2008). 

O Estado da Bahia é, atualmente, o principal produtor brasileiro de sisal, 

tendo, em 2007, explorado mais de 288 mil hectares e colhido uma área de 262.474 

mil hectares correspondendo a  95% de toda a produção brasileira. O sisal foi o 

décimo produto da pauta de exportação da Bahia, no ano de 2003, o Estado 

exportou o correspondente a US$45,9 milhões, o que equivale a 1,41% da sua pauta 

de exportação (APAEB, 2004).               

De acordo com o Sindifibras, a Bahia, que também explora a fibra do coco e 

da piaçava, calcula fechar 2009 com exportações de US$ 90 milhões, 15% menos 

que no mesmo período antes da crise (CAVALCANTI, 2009).  

 Na Bahia, o regime pluviométrico caracteriza-se por precipitações irregulares 

no decorrer dos meses e dos anos, ocorrendo, dessa forma, períodos cíclicos de 

seca, gerando periodicamente, crises econômicas e sociais, resultantes da baixa 

produtividade nos sistemas agrícolas (FERREIRA, 2002). 

O sisal se destaca como solução para os problemas regionais, sendo capaz 

de gerar emprego em uma região que, historicamente, tem funcionado como 

fornecedora de mão-de-obra, muito embora as condições de vida que essa atividade 

possibilita sejam suficientes para garantir apenas a sobrevivência. Isso ocorre 

porque o sisal só gera riquezas para quem comercializa a fibra (RICCI, 2007). 

Na Bahia, os municípios produtores de sisal mais importantes são: Campo 

Formoso, Coité, Queimadas, Santaluz, São Domingos, Valente, Jacobina, Urolândia. 

São, praticamente, 39 municípios cuja atividade envolve, aproximadamente, 800 mil 

pessoas. Portanto, o sisal, em determinadas regiões semiáridas de baixas aptidões, 

tem se tornado muito mais importante do ponto de vista social do que econômico 

(IBGE, 2007). 

Em 2005, Campo Formoso destaca-se na produção de sisal seguido de 

Conceição do Coité e Santaluz. Esses três municípios juntos produziram uma 
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quantidade de 113.355 toneladas, cerca de aproximadamente, 64% do total da 

produção dos municípios de destaque da Bahia, representados na tabela 2.  

Além disso, pode-se verificar que Cansanção, Monte Santo e Quinjique 

colhem o total da área plantada isso implica que os produtores não estão investindo 

em novos plantios de áreas nesses municípios. O município de Campo Formoso se 

destaca, também, como o que mais fez investimento em plantio de área nova, sendo 

plantados mais 7.150 hectares. 

 

Tabela 2: Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor dos principais 
Municípios produtores de sisal da Bahia. 

Municípios  

Área 
Plantada 

Área 
Colhida  

Quantidade 
Produzida Valor 

(ha) (ha) (t) 
Mil 

Reais 

Campo Formoso 98.400 91.250 82125 65.700 

Conceição do 

Coité 19.000 18.200 16380 15.561 

Santaluz 18.000 16.500 14850 13.959 

Arací 15.700 10.400 9360 8.424 

Jacobina 13.770 11.000 8800 7.480 

Valente 11.500 11.000 9900 9.603 

Itiúba 7.600 6.200 5580 4.743 

Queimadas  6.000 5.500 4400 4.136 

Retirolandia 6.000 5.200 4160 3.994 

São Domingos 6.000 5.200 4420 4.243 

Barrocas 5.800 4.000 4000 3.600 

Cansanção 5.000 5.000 4000 3.200 

Monte Santo 5.000 5.000 4250 3.400 

Nordestina 4.000 3.000 2400 2.280 

Quijingue 4.000 4.000 3200 2.560 

Total 225.770 201.450 177825 152883 

Fonte: IBGE 2006 

 

 



 15 

Os problemas, hoje enfrentados pelos produtores de sisal no nosso país, são 

a falta de orientação técnica no plantio e na colheita, a falta de uma tecnologia mais 

adequada para o desfibramento e a falta de incentivos no setor (RICCI, 2007).  

 

 

3.4 O PROBLEMA DO RESÍDUO DO SISAL 

 

 

De acordo com o IBGE (2008), a produção brasileira nordestina de fibras 

secas de sisal atingiu mais de 250 mil toneladas em 2008, sendo apenas 4% das 

folhas aproveitadas em forma de fibra e a produção de resíduos sólidos do 

desfibramento, (obtidos para esse quantitativo de fibra) corresponde a 15% da folha, 

foi da ordem de mais de 900 mil toneladas por ano. 

 A tendência é aumentar a produção, considerando o investimento do governo 

e a parceria com o Banco do Nordeste com a criação do programa de recuperação 

da lavoura nos principais estados produtores (Bahia, Paraíba e Rio Grande do 

Norte), com o desafio de recuperar 75 mil hectares de cultivo e elevar a 

produtividade de 850 para 1000 quilos de folha por hectare (APAEB, 2004). 

No nordeste brasileiro, o resíduo de sisal é descartado no campo próximo ao 

local onde ocorre o desfibramento (Figura 6), e em outros países, a exemplo da 

Tanzânia, Quênia e Uganda na África, a utilização de máquinas de processamento 

mais modernas permite o aproveitamento de até 80% da folha, produzindo, alem da 

fibra, detergentes, fertilizantes, gás natural e medicamentos, entre outros (CNA, 

2008). 
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Figura 6: Resíduo de sisal abandonado no campo, após o beneficiamento da fibra (Santaluz 

– Bahia, 2008) 

Apesar de ser explorado por muito tempo no Brasil, o sisal não tem atenção 

especial por parte dos poderes públicos, principalmente no que diz respeito ao seu 

aproveitamento integral (MEDEIROS, 1989).   

Os resíduos de sisal resultam em componentes dos mais significativos para a 

geração de produtos alternativos que têm interesse essencial dentro do 

desenvolvimento geral em nossos dias. Eles representam insumos básicos para a 

agroindústria, dado à potencialidade de sua composição natural (MEDEIROS, 1989). 

O passivo ambiental do resíduo do sisal é uma realidade na região do 

semiárido nordestino. O estado da Bahia faz parte deste quadro sendo agravado em 

função de sua liderança na produção de sisal no país. 

 

  

3.5 APROVEITAMENTOS DO RESÍDUO DE SISAL 

 

 

Desde 1946, que o técnico do Ministério da Agricultura, José Augusto de 

Farias, preocupava-se com o desperdício dos resíduos de sisal, apontando o melaço 

e a polpa para o gado como uma modalidade de aproveitamento (MEDEIROS, 

1989). 

 Em 1966, o jornalista José Leal fez pesquisas de campo e trabalhos 

científicos, que resultaram em um livro, onde relata os contrastes percebidos na 
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produção do sisal, descrevendo, também, as utilidades do subproduto da fibra, tais 

como: creme de beleza, fixador de cabelos, geléia, doces em geral, graxas e ceras 

(PENHA et al., 1998). 

Cardoso (1975) conseguiu extrair 3,5% de álcool, 14% de pectina, 4% de cera 

que, segundo ele, se assemelha à da carnaúba. 

Penha (1998) afirma, ainda, que esse aproveitamento é possível graças aos 

elementos químicos que compõem a calda de sisal, um tipo de resíduo verde que se 

desprende das folhas ao passarem pela desfibradora, sendo sua composição 

conforme cita Leal, “cálcio, álcool, nitrogênio, proteínas, pectinas, açúcar, magnésio 

e fósforo”. 

As pesquisas sobre o sisal já conseguiram identificar diversas espécies de 

produtos de valor secundário, cuja viabilidade reside no processo de aproveitamento 

integral que, por sua vez, resulta num aproveitamento direto e indireto (MEDEIROS, 

1989). 

Os subprodutos do sisal, que hoje praticamente não são aproveitados, podem 

ter inúmeras utilizações (Figura 7).  
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Figura 7:  Fluxograma dos usos alternativos do resíduo de sisal 

Fonte: MEDEIROS, 1989 – Adaptação Antonivalda Tosta Dias, 2009.  

 

A utilização da mucilagem como complemento alimentar para rebanhos 

bovinos e caprinos. A bucha, como adubo orgânico e o suco, que é rico em 

ecogenina, fármaco que serve como medicamento e pode ser utilizado como 

bioinseticida, no controle de lagartas, de nematóides e carrapatos, como sabonete e 

pasta cicatrizante. O substrato resultante do processamento do sisal também pode 

ser aproveitado para o cultivo de cogumelos comestíveis (SILVA, 2004; FAPESB, 

2002). 
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No Nordeste brasileiro, são comuns bovinos, ovinos e caprinos se 

alimentarem dos resíduos frescos do desfibramento. Entretanto, esse alimento, 

quando utilizado in natura, pode ocasionar problemas aos animais, pela presença de 

grande quantidade de fibra (bucha) e suco (seiva). A ingestão desses resíduos 

poderá ocasionar a oclusão do rúmen do animal em função da sua não degradação 

pela flora bacteriana, causando timpanismo (FIGUEREDO, 1974; PAIVA et al, 1986). 

A Embrapa Algodão desenvolveu um equipamento de baixo custo e 

concepção simples chamada de peneira rotativa que serve para separar a bucha da 

mucilagem, viabilizando, assim, a mucilagem como volumoso para compor uma 

ração animal. O resíduo é utilizado na alimentação animal no México e em países do 

continente africano com significativo ganho de peso dos animais (SILVA, 2004). 

Desde 1983, que Oashi afirma: “Não se pode pensar mais no sisal apenas em 

termos de produção de fibras, quando se sabe que seus resíduos, tantas vezes 

desperdiçados no campo, se processados, poderão tornar-se economicamente mais 

viáveis que elas”. Contudo, quase três décadas depois, não se tem um 

aproveitamento do resíduo de sisal. 

Os estudos têm mostrado que o resíduo proveniente do desfibramento de 

sisal apresenta grande teor de substâncias nutrientes bastante superior a de muitos 

outros resíduos, especificamente, os de natureza animal. Pelos seus elementos 

nutrientes e pelo valor elevado de pH, o resíduo de sisal consiste em um adubo 

neutralizante da acidez do solo, aconselhável para terras de baixo pH (MEDEIROS, 

1989). 

Não restam dúvidas de que pesquisas tenham procurado apontar novas 

perspectivas quanto às possibilidades de aproveitamento integral do sisal para 

torná-lo mais importante diante do mercado consumidor interno e externo 

(MEDEIROS, 1989).  

O que fica a desejar é que as pesquisas ficam engavetadas, por falta de 

empreendimento, quer seja pelo investimento inicial ou pela falta de interesse por 

parte do governo. É necessário fazer chegar essa tecnologia ao campo e tornar o 

aproveitamento integral do resíduo uma aplicação pratica, gerando renda e melhoria 

da qualidade de vida dos produtores, favorecendo o meio ambiente. 

Essas tecnologias não chegam ao campo com facilidade e, mesmo que 

cheguem, muitas delas não conseguem operar com cem por cento de eficiência e 

sobram sempre alguns resíduos, principalmente, quando se trata do aproveitamento 
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da parte liquida. Então, o aproveitamento integral do resíduo pode ocorrer através de 

um processo simples como a compostagem. 

Esse processo pode e deve se apresentar como uma forma de minimizar a 

problemática ambiental, diminuindo o volume dos resíduos fornecendo como produto 

final, um material que possa ser utilizado como insumo agrícola, tornando-se, assim, 

uma alternativa viável e eficiente na ciclagem de resíduos agroindustriais (SILVA, 

2007). 

 

 

3.6 PROCESSOS DE COMPOSTAGEM 

 

 

 Restos de produção animal e vegetal, resíduos industriais e materiais 

expostos ao ambiente podem conter organismos que podem colocar em risco a 

saúde humana, a produção animal e a vegetal e o meio ambiente (LEAL, 2006). 

Os materiais orgânicos dos resíduos, na sua grande maioria, necessitam 

sofrer transformações para que adquiram condições compatíveis com aquilo que se 

convenciona chamar “matéria orgânica” e que, na sua essência, são os compostos 

orgânicos capazes de induzir mudanças benéficas no solo sob o ponto de vista 

agrícola (GLÓRIA, 1992).  

Compostagem é um processo biológico aeróbico, desenvolvido por uma 

população de micro-organismos controlados, utilizado no tratamento e na 

estabilização de resíduos orgânicos para a produção de húmus (PEREIRA NETO, 

2007). A compostagem tem a função de transformar material orgânico em 

substância humificada, estabilizada com propriedades e caracteristicas 

completamente diferentes do material que lhe deu origem (KIEHl, 2004). 

Durante o processo de compostagem, alguns componentes da matéria 

orgânica são utilizados pelos micro-organismos para a formação de seus tecidos, 

outros são volatilizados, restando  alguns que são transformados, biologicamente,  

dando origem a uma substância com propriedades físicas, químicas e físico-

químicas inteiramente diferentes da matéria-prima original (BIDONE & POVINELLE, 

1999).  

É importante a utilização adequada de composto orgânico na agricultura 

brasileira, pois eleva o nível de produtividade dos solos que se encontram pobres 
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em nutrientes essenciais para as plantas. O aproveitamento dos elementos nutritivos 

presentes nos resíduos agrícolas pode ser feito através de um processo simples 

como a compostagem. Esse é um processo de decomposição aeróbia, no qual a 

matéria orgânica se transforma, sob ação de micro-organismos, em um adubo 

estável e rico em nutrientes (PRIMO 2009). 

Melo (2007) também concorda que uma das alternativas para a 

transformação dos resíduos orgânicos em fertilizantes orgânicos é a utilização do 

processo de compostagem, que pode ser definido como a união de vários materiais 

orgânicos que, em processo de fermentação sob condições de umidade e 

temperatura controladas, produz um composto humificado, com características 

melhores que as dos materiais utilizados no processo.  

Primo (2009) acrescenta, também, que o processo da compostagem viabiliza 

a destinação adequada de resíduos agroindustriais, já que a maior parte desses é 

formada pela matéria orgânica. A compostagem de resíduos sólidos para produção 

de composto orgânico constitui a alternativa mais indicada para se buscar sistemas 

agrícolas sustentáveis. 

De acordo com Massukado (2008), a compostagem apresenta vantagens 

ambientais, tais como: aumento da vida útil do aterro sanitário, redução na emissão 

do gás metano e na geração de lixiviados. Indiretamente, reduz os custos de 

implantação e operação de sistemas para tratamento do chorume, porém  essas 

vantagens só serão obtidas se houver um controle adequado do processo de 

compostagem.  

Uma das vantagens da compostagem é a melhora da saúde do solo: a 

matéria orgânica composta se liga às partículas (areia, limo e argila), ajudando na 

retenção e drenagem do solo. Melhorando sua aeração, aumenta a capacidade de 

infiltração de água, reduzindo a erosão (NASCIMENTO et al., 2005). Dificulta, ainda, 

ou impede, a germinação de sementes de plantas invasoras; aumenta o numero de 

minhocas, insetos e microorganismos desejáveis, devido à presença de matéria 

orgânica, reduzindo a incidência de doenças de plantas (NASCIMENTO et al., 

2005). 

Além disso, a compostagem mantem a temperatura e os níveis de acidez do 

solo, ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de micro-organismos benéficos 

às culturas agrícolas, possibilitando a resolução do problema da deposição final de 

grande parte dos resíduos sólidos urbanos, alem de obter um aproveitamento 
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agrícola da matéria orgânica, processo ambientalmente seguro (NASCIMENTO et 

al., 2005) 

Alem dessas vantagens da compostagem, pode-se citar, ainda, a economia 

de espaço físico em aterros sanitários, visto que a fração orgânica do resíduo 

domiciliar corresponde a 60%, pela redução da quantidade de matéria orgânica 

neles depositada e o fato de se constituir numa alternativa de pequeno custo para as 

empresas geradoras de resíduos orgânicos, sendo de grande valia na diminuição da 

quantidade dos resíduos gerados. A compostagem também pode ser utilizada para 

eliminar parte do problema dos resíduos sólidos orgânicos urbanos, dando um 

destino útil ao lixo domiciliar (PEREIRA NETO, 2007). 

Existem muitos fatores que interferem ou influenciam a decomposição, a 

maturação e a qualidade do produto final, podendo-se citar a umidade, a aeração, a 

temperatura, a relação C/N e os resíduos orgânicos utilizados. Muitos desses fatores 

podem ser controlados durante o processo de decomposição, mas, de acordo com 

diversos autores, a qualidade do produto final é, totalmente, dependente da 

qualidade da matéria-prima de origem (LOPEZ-REAL, 1994; SAVAGE, 1996; 

MERILLOT, 1996; RODRIGUES, 1996). 

 

 

3.6.1 Fatores que afetam o processo de Compostagem 

 

 

3.6.1.1 Umidade 

 

 

O teor de umidade da massa de resíduos tem importância decisiva na 

sobrevivência dos microorganismos, na manutenção da temperatura e na aeração 

do composto (KIEH, 2004). 

A umidade é um fator importante que pode ser controlado, pois a água é que 

promove o transporte de nutrientes dissolvidos necessários para as atividades 

físicas e metabólicas dos micro-organismos. A literatura recomenda que a umidade 

considerada ideal para a compostagem deve variar entre 45% a 50% em massa, 

sendo que valores abaixo de 40% inibem a atividade bacteriana, retardando o 

desenvolvimento do processo e valores acima de 65% resultam em decomposição 
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lenta, pois prevalecem as condições de anaerobiose, a liberação de maus odores e 

podem ocorrer a lixiviação de nutrientes e a formação de substâncias indesejadas 

(BIDONE & POVINELLI, 1999; KIEHL, 2004; BARREIRA, 2005; PESSIN et al 2006). 

 

 

3.6.1.2 Aeração e Revolvimento 

 

  

Por ser um processo aeróbico, a massa de compostagem precisa ser 

oxigenada em todas as camadas do composto. Para isso, é necessário fazer o 

revolvimento das pilhas que têm a função de aerar a leira, de forma a eliminar o 

calor e a umidade excessivos. As principais formas de aerar uma leira são o 

revolvimento manual, o mecânico e a injeção de ar (KIEHL, 2004; 

MASSUKADO,2008). 

Durante o processo de compostagem, a leira deve ser revirada com o objetivo 

de aumentar a porosidade do meio, que sofre com a compactação natural devido ao 

peso próprio do resíduo. Homogeneizar as leiras, expor a camada externa às 

temperaturas mais elevadas do interior da leira, melhorando a eficiência da 

desinfecção, diminuir o teor de umidade dos resíduos e controlar a temperatura do 

processo (FERNANDES & SILVA 1999).  

É importante garantir uma adequada aeração de todas as partes da pilha, 

pois os micro-organismos responsáveis pela decomposição necessitam de oxigênio. 

Quando bem arejada, a decomposição da mistura é mais rápida. As dimensões da 

pilha são de importância fundamental no processo de compostagem. A pilha não 

deve ser muito pequena para que não haja perda rápida de umidade, nem deve ser 

grande demais, pois fica prejudicada a troca de ar (RICCI et al., 2006, PEREIRA 

NETO, 2007). 
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3.6.1.3 Temperatura 

 

 

Quando ocorrem as condições necessárias para o processo de 

compostagem, a atividade microbiana provoca um aumento da temperatura no 

interior do composto e, também, ocorrem perdas de calor relacionadas com a 

irradiação, com a condução, evaporação da água e com a transferência de massa 

para a fase gasosa (LEAL, 2006). 

Como resultado, ocorre uma sequência de populações microbianas cada uma 

com uma capacidade de decompor materiais diferentes de acordo com a faixa ideal 

de temperatura, o que facilita seu crescimento (LEAL, 2006). 

A temperatura constitui um dos fatores mais indicativos do processo de 

compostagem, principalmente no que diz respeito à rapidez do processo de 

biodegradação, à eliminação de patógenos e é consequência da atividade 

microbiana (BETTIOL & CAMARGO, 2000; SILVA et al, 2004; PEREIRA NETO, 

2007). 

Durante o processo, o material passa pelas seguintes fases: uma inicial e 

rápida de fitotoxicidade ou de composto cru ou imaturo, seguida da fase de semicura 

ou bioestabilização, para atingir, finalmente, a terceira fase, a humificação, 

acompanhada da mineralização de determinados componentes da matéria orgânica 

(KIEHL, 2004). 

Cada fase é caracterizada pela predominância de determinadas comunidades 

microbiológicas. No inicio, as bactérias mesófilas, com temperaturas ótimas de 

crescimento numa faixa de 20-50 ºC são responsáveis pela decomposição, com isso 

a temperatura do composto se eleva e ocorre o domínio das bactérias termófilas 

com temperaturas ótimas de crescimento entre 40 – 60 ºC. Essa temperatura se 

mantém durante a fase inicial e é importante para a redução e/ou inativação de 

sementes invasoras bem como de organismos indesejáveis. Para que isso ocorra a 

temperatura do composto deve se manter acima de 55 ºC por 3 a 15 dias, 

dependendo do método de compostagem (SHARMA et al. 1997). 

Ao passar essa fase, a temperatura cai e os organismos mesofilos passam a 

decompor o material com uma taxa mais lenta. Em seguida, entram em ação os 

fungos termófilos e mesofilos que substituem as bactérias para decompor os 

elementos que as bactérias não conseguiram  (LEAL, 2006). 
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A fase mesófila é caracterizada por temperaturas entre 20ºC e 45ºC. Essa 

fase ocorre, tanto antes quanto depois da fase termófila, sendo que, no início, dura 

dias e fornece condições necessárias para que se inicie a proliferação de micro-

organismos termófilos (MASSUNKADO, 2008). Posteriormente, quando a maior 

parte do substrato é transformado, a temperatura diminui e os micro-organismos 

termófilos se restringem, dando lugar à instalação dos mesófilos. Nessa fase, inicia-

se o processo de humificação e maturação da matéria orgânica (ANDREOLI, 2001). 

O estagio final da degradação do material compostável é chamado de 

maturação, que requer uma quantidade menor de oxigênio o que torna o processo 

biológico mais lento a temperatura tende a baixar e ocorre a mineralização da 

matéria orgânica (KIEHL,2004). 

De acordo com Bernal (1998) a última fase é a cura que pode durar de 

poucos meses a dois anos, dependendo do material de origem. (BERNAL, 1998). 

Porém, a duração de cada fase da compostagem depende da natureza da matéria 

orgânica que está sendo decomposta e dos fatores que interferem na eficiência do 

processo (TUOMELA et. al, 2000). 

É importante ressaltar que os intervalos de temperatura que caracterizam 

essas fases termófilas e mesófilas podem variar de acordo com a composição da 

matéria-prima a ser compostada, da granulométria, das dimensões da leira, do teor 

de umidade e da disponibilidade de oxigênio (BARREIRA, 2005; KIEHL, 2004). 

 

 

3.6.1.4 Relação Carbono/Nitrogênio (C/N) 

 

 

O Carbono e o Nitrogênio são elementos essenciais para o processo de 

compostagem. O Carbono, dentre outras funções, é a fonte de energia para os 

micro-organismos e o Nitrogênio é um elemento essencial para a síntese de 

proteínas. Dessa forma, os micro-organismos degradam o carbono orgânico se 

houver nitrogênio suficiente para o seu crescimento (MASSUKADO, 2008) 

Para o desenvolvimento adequado da compostagem, a relação C/N que 

permite uma rápida e eficiente decomposição da matéria orgânica é de 25/1 a 35/1 

(KIEHL,2004), entretanto Barreiras (2005) considera um intervalo entre 25/1 e 50/1 e 

Rodrigues (2004) entre 25/1 e 40/1. É importante salientar que se essa relação for 
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muito baixa, o excesso de nitrogênio será perdido como amônia causando odores 

desagradáveis e se for muito alta, a compostagem será lenta e a maior parte do 

carbono será perdida como CO2 (ANDREOLI et al, 2001; REIS,2005). 

Quando a relação C/N de um resíduo é muito alta (larga), seu uso na 

agricultura não deve incluir aplicação direta no solo, principalmente se a cultura a ser 

fertilizada já estiver no campo. Isto porque, havendo uma fonte de C-orgânico 

disponível, os micro-organismos presentes vão se proliferar de forma muito rápida, e 

como o processo envolve reações oxidativas, a temperatura do meio irá se elevar, 

podendo causar a morte da planta. Ademais, sendo o resíduo pobre em N, haverá 

uma concorrência dos micro-organismos com as plantas em relação ao nutriente, de 

tal modo que o vegetal poderá mostrar sintomas de deficiência. Nestas condições, o 

ideal é submeter o resíduo a um processo de compostagem, do que resultará a 

produção de um produto denominado composto, que terá uma relação C /N mais 

baixa e sem perigo de causar danos às plantas. (RICCI et all, 2006). 

A composição química do composto depende da composição química dos 

resíduos que foram usados na sua produção e também do processo utilizado. 

(MELLO, 2007). 

Independente da relação C/N inicial, no final do processo de compostagem, a 

relação C/N fica entre 10 a 20, devido às perdas maiores de carbono que de 

nitrogênio no desenvolvimento do processo (FERNANDES et all, 1996). A tabela 3, a 

seguir, indica a relação cabono/nitrogênios de alguns materiais que podem ser 

usados na compostagem. 

 

Tabela 3: Relação C/N para alguns materiais a serem compostados. 

 

Materiais Relação C/N 

Restos de Vegetais 5-20/1 

Aparas de Gramas 15-25/1 

Esterco Bovino 30/1 

Esterco de Cavalo 20/1 

Esterco de Ovinos 32/1 

Poupa de Sisal 27/1 

Fonte: Kiehl (1985); Souza e Rezende (2006). 
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A determinação da relação C/N é dada pela divisão do teor de carbono pelo 

teor de nitrogênio. De acordo com Brito (2005), para calcular a relação C/N da 

mistura de materiais, pode ser utilizada a seguinte fórmula: 

 

C/N final = ∑ Pi [Ci (100-Ui)] / ∑ Pi [Ni (100-Ui)]  

 

P = peso  U = umidade  C = % carbono  N = % de nitrogênio em peso no 

composto. 

 

Como essa determinação exige analises de laboratório, muitas vezes 

inviáveis para os municípios de pequeno porte, alguns procedimentos podem ser 

utilizados para determinar essa relação. Na prática, pode-se misturar uma parte de 

resíduos verdes oi seja folhas verdes (ricos em nitrogênio) para uma parte de 

resíduos castanhos ou folhas secas (ricos em carbono), porém ajustes devem ser 

realizados para que se obtenha um melhor desempenho do processo 

(ROTHEMBERGER et al, 2006). 

 

 

3.6.1.5 Tamanho das partículas 

 

 

As dimensões das partículas para a montagem das pilhas devem estar 

compreendidas entre 1 e 5 centímetros (BIDONE & POVINELLI  , 1999; PEREIRA 

NETO, 2007). Outros autores como Persin et al. (2006) e Andreoli et al. (2001), 

consideram ideal o tamanho das partículas entre 2,5 a 7,5 centímetros. Quanto 

menor a partícula, maior a superfície que pode ser atacada e digerida pelos micro-

organismos, e mais rápida é a decomposição da materia orgânica, porém partículas 

muito pequenas favorecem problemas de aeração, compactação e encharcamento, 

entre outros (KIEHL, 2004). 

Compostos formados com materiais com grande tamanho de fragmento 

permitem uma maior aeração e em compensação, requerem mais tempo de 

decomposição. Material muito pequeno favorece a decomposição microbiana, mas 

provoca a compactação e diminui a aeração do composto. A mistura de diferentes 
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tamanhos de fragmentos é uma forma de se aumentar a eficiência da compostagem 

(LEAL, 2006).  

 

 

3.6.1.6 pH 

 

 

Vários autores concordam que o pH é um importante fator que influencia o 

processo de compostagem. Entretanto, divergem em relação à faixa ideal. Nagasaki 

et al. (1993) acha que a faixa ideal de pH compreende entre 7 e 8, para Dias e 

Savage (2007) o pH  entre 5,5 a 8. Já Pereira Neto (2007), em estudos, verificou 

uma faixa mais ampla de 4,5 a 9,5 e ainda afirma que os valores extremos são 

regulados por micro-organismos por meio da degradação de compostos que 

produzirão subprodutos ácidos ou básicos de acordo com a necessidade do meio. 

No início da compostagem, o pH abaixo de 5,0 provoca uma redução 

significativa na atividade microbiológica e a pilha pode não alcançar a fase termofila 

(ANDREOLI et al., 2001). Por outro lado, valores elevados de pH provocam 

deficiência de fósforo e micronutrientes (exceto molibdênio e cloro) e perdas de 

nitrogênio por volatilização (REZENDE, 2005; DIAS & SAVAGE, 2007). 

É importante ressaltar que ao final do processo, o pH ideal para o composto 

maturado deve ficar numa faixa entre 6,0 e 7,0, quando os macro e micronutrientes 

se encontram mais disponíveis (KIEHL, 2004). 

 

 

3.7 A URINA HUMANA NA AGRICULTURA 

 

 

A urina humana é um recurso valioso de nutrientes, utilizado desde tempos 

antigos para aumentar o crescimento de plantas, hortaliças em particular. Há 

maneiras diferentes de utilizar a urina e a mais óbvia é utilizar urina diretamente para 

fertilizar plantas. A outra possibilidade, que implica perdas maiores de amônia é 

utilizar urina para melhorar o processo de compostagem de substratos ricos em 

carbono (JÖNSSON et al., 2008). 
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A maior parte dos nutrientes que são essenciais na agricultura (N, P, K) é 

encontrada na urina humana e, na maioria dos casos, sua quantidade total é mais 

apropriada do que as encontradas nos fertilizantes artificiais (ZANCHETA, 2007). 

Zancheta (2007) afirma: “Sabe-se que a urina humana pode ser um substituto 

para o fertilizante químico sem causar nenhum efeito adverso significativo na 

colheita ou no meio ambiente”. Entretanto, necessita fazer a estocagem que é um 

processo convencional de armazenamento da urina, para torná-la estéril e 

estabilizada físico-química e biologicamente, também possibilita a precipitação. Esse 

processo necessita de um período de, pelo menos, seis meses estocado em 

reservatórios escuros e fechado, para que possa ser utilizada com segurança, 

minimizando, assim, o risco de transmissão de doenças infecciosas (ZANCHETA, 

2007) 

Conforme a urina fermenta, aumenta a sua população de actinomicetos, que 

são micro-organismos especializados em degradar a lignina e a celulose. Por essa 

razão, a urina fermentada pode ser usada em uma dose de 5 a 20 litros por m3 de 

materiais ricos em carbono, para substituir e/ou complementar outro tipos de 

estrume (ARROYO, 2000). 

A urina é um aditivo para o composto de jardim, pois tem muito nitrogênio, 

sendo canalizadora da sua atividade. Para estimar a dose, pode-se pôr mais urina 

num composto seco do que num composto úmido. Depois de adicionar a urina, 

pode-se cobrir o composto com resíduos de jardim, ou seja, fazer uma cobertura 

morta com restos de vegetação, para que esta não se evapore (RODRIGUES & 

HINKKANEN, 2008). 

Porém, recomendações para o uso agrícola do excreto estão baseadas no 

conhecimento de conteúdo de nutrimento do excreto, as quantidades excretadas, a 

composição e a disponibilidade de fertilizante para as plantas e o tratamento de 

excreto, o que influencia os seus conteúdos (JÖNSSON et al., 2008). 

Jonsson et al (2008) considera, também, que urina e fezes são fertilizantes 

completos de alta qualidade com níveis mínimos de  metais pesados. Enquanto a 

urina é rica em nitrogênio, as fezes são ricas em fósforo, potássio e material 

orgânico, porém a quantidade de nutrientes excretados depende da quantidade de 

alimentação consumida.  

O conteúdo de metais pesados contido na urina é muito baixo porque a urina 

é o filtrado do sangue pelos rins (Jönson e outros., 1997; Jönson e outros., 1999; 
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Johansson e outros., 2001. Vinnerås 2002; Palmquist e outros., 2004 apud 

JONSSON, 2008). O teor de metais pesados nos resíduos domésticos e do esterco 

de curral é bem maior que o da urina (tabela 4).  

 

Tabela 4: Concentrações de metais pesados (cobre, zinco, cromo, níquel, 
chumbo e cádmio) na urina, restos de cozinha, em comparação com estrume 
curral na Suécia ambos em μg/kg de peso úmido e em mg/kg P calculado da 
SEPA, 1999; Vinnerås 2002) 

 Unidade Cu Zn Cr Ni Pb Cd 

Peso Úmido 

Urina humana  μg/kg ww 67 30 7 5 1 0 

Restos de cozinha  μg/kg ww 6837 8117 1706 1025 3425 34 

Esterco de curral  μg/kg ww 5220 26640 684 630 184 23 

Peso Seco 

Urina humana mg/kg P 101 45 10 7 2 1 

Restos de cozinha mg/kg P 5279 6731 1317 791 2644 26 

Esterco de curral mg/kg P 3537 18049 463 427 124 16 

Fonte:Jonsson, 2008 

 

Apesar de muito usado na agricultura, o esterco de curral, quando comparado 

com a urina humana apresenta uma taxa muito alta de metais pesados nos dois 

países em estudo. 

O pH da urina é em torno de, aproximadamente, 6, mas pode variar entre 4.5 

e 8.2. Cerca de 80% a 90% do nitrogênio é excretado como uréia  e o restante como 

amônia e creatina (LENTNER & LENTNER, 1981 apud JONSSON, 2004).  A amônia 

é diretamente disponível para as plantas tornando-se uma excelente fonte de 

nitrogênio e o mesmo ocorre com o fósforo, potássio e enxofre que já são 

excretados pela urina e são  disponíveis para as plantas (JÖNSSON et al., 2008).  

 Muitas plantas preferem nitrato à amônia, mas isto não é nenhum problema 

porque a amônia quando é aplicada em solos de boa atividade microbiana é 

transformada dentro de poucos dias em nitrato (JÖNSSON et al., 2004). 

A urina pode ser recomendada para muitas plantas. Uma vez que é rica em 

nitrogênio, pode ser prudente dar prioridade ao cultivo de plantas que têm alto valor 

e correspondem bem ao nitrogênio, tais como espinafre, couve-flor, flores 

ornamentais e milho. No entanto, não há nenhuma razão de não utilizar urina como 
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fertilizante para outras plantas, uma vez que experiências em todo mundo mostram 

bons resultados (JÖNSSON et al., 2004). 

 

 

3.8 COMPOSTO ORGÂNICO  

 

 

Como resultado do processo de compostagem, tem-se um material húmico 

também chamado de composto que, em razão das suas propriedades coloidais tem 

grande importância na agregação do solo, sendo fontes de nutrientes para a 

vegetação, favorecendo sua estrutura e a retenção de água (RODRIGUES  2004). 

De acordo com Oliveira et al. (2004), o composto orgânico é o material obtido 

da compostagem  e se caracteriza por possuir cor escura, ser rico em húmus e 

conter de 50 a 70% de matéria orgânica. É classificado como adubo orgânico porque 

no seu preparo contém estercos de animais e/ou  restos de vegetais que,  em 

estado natural, não têm valor agrícola. 

Após cerca de 90 dias de tratamento, tem-se como resultado um fertilizante 

orgânico passível de ser utilizado em solos agrícolas, de parques e jardins, na 

recuperação de áreas degradadas e na produção de mudas. O fertilizante fornece 

sais minerais essenciais para o suprimento de nutrientes às plantas e funciona como 

um condicionador e melhorador de propriedades físicas e biológicas do solo (KIEHL, 

2004). 

O composto desempenha o papel de fornecedor de nutrientes para as 

plantas, pois possui macronutrientes, tais como: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, enxofre, e micrunutrientes ferro, zinco, cobre, manganês e boro. Esses 

nutrientes, ao contrário do que ocorre com os adubos minerais são liberados 

lentamente pelo composto exercendo a adubação de disponibilidade controlada, 

liberando os nutrientes de acordo com as necessidades das plantas. Além de 

neutralizar várias toxinas e imobilizar metais pesados tais como cádmio e chumbo, 

diminuindo a absorção desses metais prejudiciais às plantas, o composto funciona, 

também, como uma solução tampão impedindo que o solo sofra mudanças bruscas 

de acidez ou alcalinidade (CEMPRE, 1997). 

Vários resíduos são considerados como excelente matéria-prima para a 

produção do composto, como por exemplo, os provenientes de resíduos sólidos 
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urbanos, lodo de esgotos, restos de indústrias alimentícias, resíduos da fabricação 

de papel e de agroindústrias. Existe a preocupação quanto à utilização desses 

resíduos, pois muito desses materiais recebem tratamentos especiais na sua 

produção industrial nos quais são empregados produtos químicos considerados 

tóxicos causando certa ressalva na recomendação de seu uso agrícola para 

fertilização (KIEHL, 2004). 

A composição química do composto depende da composição química dos 

resíduos que foram usados na sua produção e, também, do processo utilizado que 

pode ser produzido em sistemas aberto ou fechado. O sistema aberto é mais 

simples, o material é amontoado em leiras ou pilhas e a aeração é promovida pelo 

revolvimento do material. O sistema fechado é um método mais sofisticado com o 

custo mais elevado e a oxigenação é realizada por meio da circulação de ar forçada 

que envolve o uso de reatores para controlar a umidade, a temperatura e a aeração 

(MELLO, 2007). 

 

  

3.8.1 A qualidade do composto orgânico 

 

 

O composto de resíduos sólidos orgânicos para ser utilizado de maneira 

segura e eficiente deve ser corretamente estabilizado até atingir a humificação e isso 

significa que a matéria orgânica original deve ser convertida para uma forma que 

seja mais resistente à degradação, contenha quantidades mínimas de componentes 

fitóxicos e contaminantes, e sejam livres de patógenos de plantas e animais (KIEHL, 

2004). 

Quando o composto for utilizado antes da maturação, poderá ocorrer a 

danificação das raízes, problemas de odores durante a utilização, alta relação C/N 

causando consumo de nitrogênio presente no solo para finalizar o processo de 

oxidação da matéria orgânica, produção de toxinas inibidoras do metabolismo das 

plantas e germinação de sementes e possibilidade de contaminação por patógenos 

(FEAM, 2002). 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) resolveu, 

através da Instrução Normativa Nº 25 de 23 de julho de 2009, aprovar as normas 

sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a 
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rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e 

biofertilizantes destinados à agricultura. 

De acordo com esta Instrução Normativa, que entrará em vigor em outubro, 

os fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos e organominerais serão 

classificados de acordo com as matérias-primas utilizadas na sua produção em: 

I - Classe “A”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-prima de 
origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, onde não sejam 
utilizados, no processo, metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos 
sintéticos potencialmente tóxicos, resultando em produto de utilização segura na 
agricultura; 
II - Classe “B”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-prima 
oriunda de processamento da atividade industrial ou da agroindústria, onde metais 
pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente 
tóxicos são utilizados no processo, resultando em produto de utilização segura na 
agricultura; 
III - Classe “C”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza qualquer 
quantidade de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em produto de 
utilização segura na agricultura; e 
IV - Classe “D”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza qualquer 
quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento de despejos sanitários, 
resultando em produto de utilização segura na agricultura. 
 

 O composto orgânico para ser considerado de qualidade, tem que apresentar 

parâmetros exigidos pela legislação e pelo agricultor, tais como umidade, 

concentração de NPK e matéria orgânica, conteúdo de inertes, inexistência de 

odores, coloração preto intenso e tamanho das partículas. (KIEHL, 2004). 

A tabela 5 apresenta as especificações dos fertilizantes orgânicos mistos e 

compostos bem como a porcentagem de deficiência e excesso (quando declarados) 

de acordo com a Instrução Normativa Nº 25 de 23 de julho de 2009 .  
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Tabela 5: Especificações dos fertilizantes orgânicos mistos e compostos e a porcentagem 
de deficiência e excesso. 

PARAMETROS Teor Permitido (%) Deficiência Excesso 

Umidade (max.) 50 - - 
N total (mín.) 0,5 - - 

Carbono Orgânico (mín.) 15 - - 
pH (mín.) 6,0 - - 

Relação C/N (máx.) 20 - - 

Macronutrientes Primários    

Nitrogênio 1 - - 
Fósforo 1 - - 
Potássio 1 - - 

Macronutrientes Secundários    

Cálcio (Ca) 1 15 % - 
Magnésio (Mg) 1 15 % - 

Enxofre (S) 1 15 % - 

Micronutrientes    

Boro (B) 0,03 20 % 3 vezes 
Cloro (Cl) 0,1 20 % - 

Cobalto (Co) 0,005 20 % - 
Cobre (Cu) 0,05 20 % 3 vezes 
Ferro (Fe) 0,2 20 % - 

Manganês (Mn) 0,05 20 % 3 vezes 
Molibdênio (Mo) 0,005 20 % - 

Silício (Si) 1,0 20 % - 
Zinco (Zn) 0,1 20 % 3 vezes 

Fonte: MAPA, 2009 
 

Além disso, um ponto importante quanto à qualidade do composto é a 

presença de contaminantes. Para se aplicar na agricultura o composto orgânico de 

maneira segura, deve-se monitorar a presença de metais pesados (SILVA et al. 

2004). 

O teor de metais pesados disponíveis para a planta depende da concentração 

e da forma química do elemento, da dose aplicada, características do solo e fatores 

climáticos (MELO et al. Apud MASSUKADO, 2008). 

Alguns metais pesados como Fe, Mn, Cu, Zn e Ni,  a depender da sua 

concentração, não são tóxicos, são nutrientes para as plantas e elementos 

essencias para o ser humano (GARCIA et al, 1990). 

Independente da origem destes metais pesados,, quando presentes no solo 

em quantidades elevadas, podem entrar na cadeia alimentar  por meio de acúmulo 

no tecido vegetal e provocar o desenvolvimento de doenças crônicas e agudas não 
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só nos seres humanos como em animais. Os metais que mais se destacam pelo 

potencial em toxicidade para as plantas e os animais, são Pb, Cd, Ni, Zn e Cu 

(ATSDR, 2005).    

Os seres humanos podem ser afetados, de forma direta, pela ingestão de 

vegetais e de forma indireta pela ingestão de animais previamente contaminados ou 

de subprodutos preparados com estes vegetais (LAKE, 1987) 

A tabela 6 apresenta a relação de alguns países que determinam em 

legislação especifica o limite do teor de metais pesados contido em composto de lixo 

(SILVA et al, 2004). Dentre os países citados, a Holanda destaca-se como sendo o 

mais exigente. 

Tabela 6: Teores permissíveis de metais pesados (mg/kg) massa seca em composto 
 de lixo urbano em alguns países do mundo.  

País Pb Cu Zn Cr Ni Cd Hg   

Alemanha 150 100 400 100 50 1,5 1   

Estados Unidos 500 500 1000 1000 100 10 5   

França 800 − − − 200 3 8   

Austrália 200 200 250 400 60 3 1   

Áustria 120 150 500 70 60 1 0,7   

Itália  500 600 2500 500 200 10 10   

Suíça 150 150 500 − − 3 3   

Holanda 100 60 200 50 20 1 0,3   

Brasil 150 200 500 200 70 5 1   

Fonte: Silva et al. (2004)          

          

O composto pode ser utilizado para vários fins (agricultura, jardinagem, áreas 

degradadas), entretanto, quanto mais se aproxima do uso para a agricultura 

orgânica mais rigorosos são os limites desses metais pesados (MASSUKADO, 

2008). 

A condutividade elétrica  é um parâmetro utilizado para verificar o grau de 

qualidade do composto, pois indica os níveis de fitotoxidade. Elevados valores de 

condutividade elétrica inibem a germinação das sementes. Durante a compostagem, 

a condutividade elétrica deve diminuir quando o composto tiver maturado (KIEH, 

2004). 
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Se um composto for efetivamente de boa qualidade, isto é, se tiver bem 

curado e isento de materiais inertes indesejáveis, sua aplicação na agricultura é 

semelhante a do esterco de curral. Logo, as mesmas quantidades usadas de esterco 

de curral para as culturas perenes ou anuais podem ser aplicadas para o composto 

orgânico (CEMPRE, 1997). 

A frequência e a quantidade da aplicação no composto variam de acordo com 

o tipo de cultura e de solo (ROTHENBERGER et al. 2006). A quantidade aplicada do 

composto não pode ser em excesso para evitar perdas de nutrientes por lixiviação 

ou por erosão superficial e evitar a contaminação do ambiente (ABREU JR. et al. 

2005). 

A vantagem da adubação orgânica em relação à aplicação de fertilizantes 

químicos é a liberação dos nutrientes aos poucos de acordo com a demanda de 

crescimento das plantas. Os fertilizantes químicos, ao contrario, são disponibilizados 

imediatamente no solo ocorrendo perdas por volatilização, fixação ou lixiviação 

ocorrendo, principalmente, com o nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente 

(SEVERINO et al., 2004). 

 

 

3.9 EFEITOS DA APLICAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 

 

 

Um solo ideal é constituído por minerais (45%), poros ocupados pelo ar (25%) 

e pela água (25%), pela matéria orgânica (5%) e micro-organismos. A matéria 

orgânica do solo é resultante da deposição natural de resíduos vegetais e animais 

que chegam ao solo, podendo ter a sua origem também no próprio homem, por meio 

da adubação orgânica feita com estercos, compostos orgânicos, adição de resíduos 

vegetais, tais como restos culturais ou adubos verdes plantados com a finalidade de 

incorporação ao solo (RICCI, 2008).  

Ao adicionar matéria orgânica no solo, ocorrem alterações tanto físicas, 

quanto químicas e biológicas (KIEH, 1985; MAZUR et al., 1983; PEREIRA e PERES, 

1985).  

Como exemplos das alterações físicas, podem-se citar a diminuição da 

densidade aparente; o aumento da macroporosidade e da porosidade total, aumento 

na infiltração e retenção de água e melhor aeração, o que favorece a penetração do 
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sistema radicular (KIEHL, 1985). A matéria orgânica é responsável por uma melhoria 

das condições físicas do solo, tais como, maior formação de agregados e, 

consequentemente, uma melhor estruturação, tornando os solos mais resistentes à 

erosão (BUCKMAN e BRADY, 1967). 

A presença da matéria orgânica no solo reduz sua densidade, deixando-o 

mais “fofo” e colabora na estruturação do solo, que é a união das partículas do solo 

(areia, silte e argila), funcionando como agente cimentante das partículas. A matéria 

orgânica torna os solos arenosos mais bem arranjados e estruturados e os solos 

argilosos mais leves, pois reduz a coesão. Produz solos com menor  densidade e  

bem estruturados, diminui a compactação, permitindo maior penetração e 

desenvolvimento das raízes (BUSATO et al, 2009). 

Um dos efeitos mais importantes da matéria orgânica no solo é a modificação 

da sua capacidade de infiltração e retenção de água. Isso ocorre devido, 

principalmente, à diminuição da densidade aparente e aumento da porosidade total 

do solo. A matéria orgânica também aumenta a capacidade de troca de cátions 

(CTC) definida pela quantidade de nutrientes que uma superfície (ou massa) pode 

reter. A vantagem desta retenção está na diminuição das perdas por lixiviação  com 

o excesso de água (BUSATO et al 2009). 

A matéria orgânica atua diretamente sobre a fertilidade do solo por constituir a 

principal fonte de macro e micronutrientes essenciais às plantas, como também, 

indiretamente, através da disponibilidade dos nutrientes, devido à elevação do pH, 

além de aumentar a capacidade de retenção dos nutrientes, evitando suas perdas 

(RICCI, 2008). 

A matéria orgânica é o centro de todas as atividades de vida no solo, 

incluindo aquelas da microflora, da micro e mesofauna e do sistema radicular das 

plantas superiores atuando como fonte de alimento para as várias formas de vida 

encontradas no solo (ALISSON, 1973). 

A matéria orgânica é fonte de energia e nutrientes para os micro-organismos, 

quando incorporada ao solo, contribuindo para um sensível aumento na atividade e 

na população microbiana (BAVER et al., 1972). 

Um resíduo orgânico deve apresentar características favoráveis para ser 

aplicado no solo, não possuir elementos patogenos e possuir uma concentração de 

metais pesados aceitável pela legislação local, ser biodegradável em um período de 

tempo razoável e possuir uma boa relação de carbono e nitrogênio. 
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O teor de nitrogênio presente na matéria orgânica é um fator muito importante 

a ser considerado na sua decomposição. Se o material for muito rico em nitrogênio, 

é liberada uma considerável quantidade de amônia, enquanto que com materiais 

mais pobres em nitrogênio, a decomposição pode ser mais lenta. Entretanto, todo o 

nitrogênio será assimilado pelos micro-organismos existentes no solo (ALISSON, 

1973). 

Os efeitos negativos da aplicação do composto orgânico no solo estão 

associados ao decréscimo de rendimento da planta, sendo a presença de metais 

pesados, excesso de sais solúveis associados à aplicação de grandes quantidades 

do composto, as principais causas dessas decréscimo no rendimento das plantas 

(GIORDANO et al, 1975; HORTENSTINE e ROTHHWWEL, 1972). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O trabalho envolveu dois tipos de pesquisa: exploratória, onde se buscou 

analisar a situação do resíduo do sisal na Comunidade Rose em Santaluz – Bahia e 

experimental, realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS com a 

compostagem tendo o resíduo do sisal como a principal matéria-prima. 

 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

 

4.1.1 Caracterização do campo de estudo – Município de Santaluz – Ba. 

 

 

O município de Santaluz localiza-se na zona fisiográfica da região sisaleira, à 

margem direita do rio Itapicurú, estando totalmente incluído no polígono da seca. 

Possui 362,5 metros de altitude média e predominância de clima tropical semiárido 

(quente) com temperatura média anual de 23,8ºC, precipitação pluviométrica média 

no ano de 489 mm e período chuvoso de março a maio. A sede do município possui 

as seguintes coordenadas geográficas: Latitude sul 11º15’13” e Longitude oeste 

39º22’29”. 

Santaluz limita-se ao norte com os municípios de Queimadas e Cansanção; 

ao sul, com Valente e Conceição do Coité; a leste com Araci e a oeste, com Gavião 

e Capim Grosso, como mostra a figura 8. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2007) o 

município possui população total de 33.633 habitantes, distribuídos em uma área 

territorial de 1564km2. 
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 Fig. 8: Localização geográfica do Município de Santaluz - Ba  
            Fonte: Projeto C 1 – Santaluz, 2009 

                      

 

4.1.2 Local de Estudo 

 

 

Uma parte do trabalho foi realizada numa comunidade agrária denominada Rose 

também conhecida por Lagoa dos Bois. Fundada em 10 de julho de 1989 com 77 

posseiros, hoje já conta com 120 famílias, porque os filhos dos posseiros que vão 

casando constroem suas casas e continuam morando na comunidade. Dista 6 km do 

centro da cidade e o plantio de sisal é a principal fonte de renda dos 77 posseiros.  

O local de estudo foi selecionado para atender à demanda dos produtores rurais 

envolvidos com o cultivo do sisal do município de Santaluz. 
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4.1.3 Técnica e método de coletas de dados 

 

 

 Foram realizadas visitas in loco, registros fotográficos, participação em reuniões 

da associação de moradores para fazer um diagnóstico da situação do passivo 

ambiental referente ao beneficiamento do sisal.  

Os resíduos do beneficiamento do sisal são descartados e abandonados no 

solo, coletaram-se amostras deformadas de dois tipos de solo, arenoso e argiloso, nas 

profundidades de 0-20 cm e 20 – 40 cm em locais onde o resíduo do sisal é 

abandonado e na camada de 0-20 cm em locais sem o resíduo da mesma propriedade 

com o objetivo de comparar os efeitos químicos desse resíduo no solo. 

As amostras foram coletadas inteiramente ao acaso nas propriedades onde o 

motor do sisal estava rodando, ou seja, onde o resíduo estava fresco. Foram coletadas 

três amostras, em seis locais diferentes, sendo três com solo arenoso e três com solo 

argiloso, perfazendo um total de 18 amostras. 

Cada amostra foi composta de dez sub-amostras, utilizando-se um trado 

constituído de um tubo de ferro (2,5cm de diâmetro), com uma extremidade cortante na 

forma de fenda lateral ao longo da profundidade amostrada e a outra extremidade com 

um cabo em formato de “T”. 

As subamostras foram homogeneizadas em um recipiente plástico e 

armazenadas em sacos plásticos, sendo encaminhadas para a Universidade Estadual 

de Feira de Santana  (onde foi preparada para enviar ao laboratório). 

As amostras foram secas ao ar, peneiradas, pesadas e colocadas em sacos 

plásticos devidamente identificados e encaminhadas para o Laboratório de Solos do 

Centro de Pesquisa do Cacau - CEPLAC em Ilhéus - BA para fazer as análises 

químicas. 

 

 

4.1.3 Parâmetros avaliados 

 

 

Foram avaliados teores de macronutrientes (Fósforo – P; Potássio – K; Cálcio 

– Ca e Magnésio – Mg), matéria orgânica e pH. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA 

 

 

4.2.1 Caracterização do Campo de Estudo – Feira de Santana – BA. 

 

 

O município de Feira de Santana está situado no “polígono das secas”, 

localizado na zona de planície entre o Recôncavo baiano e os tabuleiros semi-áridos 

do nordeste, está a 324 metros acima do nível do mar, cujo clima é considerado 

seco a subúmido e semiárido, com temperatura média de 26,5°C e pluviosidade 

média anual máxima é de 1595 mm e a mínima de 444 mm. O município possui as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude sul 12º16’00” e Longitude oeste 

38º58’00”. 

 

 

4.2.2 Local de Estudo 

 

 

O experimento foi montado no Campus da Universidade Estadual de Feira de 

Santana no estado da Bahia em uma estrutura montada exclusivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa (Figura 9). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%B4ncavo_baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
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      Figura 9: Vista geral da estrutura onde foi montado o experimento de compostagem 
(Campos da UEFS em Feira de Santana Bahia) 

       

 A estrutura foi montada para evitar que os animais presentes no campo 

invadissem a área e danificassem o experimento visto que o resíduo é um grande 

atrativo para alimentação animal, principalmente, no período de verão. 

  

 

4.2.3 Experimento de Compostagem 

 

 

4.2.3.1 Matéria-prima do experimento 

 

 

Na confecção das pilhas de compostagem, foi utilizado como matéria-prima, o 

resíduo de sisal, juntamente com a poda de árvores do campo da UEFS, esterco de 

cabra e urina humana. Todos os componentes selecionados como  matéria-prima 

para a confecção das pilhas de compostagem foram selecionados em função da 

disponibilidade encontrada na região sisaleira. 

O resíduo do sisal (Figura 10) foi coletado em Chapada nas proximidades de 

Conceição do Coité. 
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A poda utilizada foi gerada no próprio Campus da UEFS. O material foi 

previamente triturado e constituiu-se de folhas de mangueira, fícus e gramas 

previamente secas (Figura 11). 

 

 

Figura 10: Aspecto do resíduo de sisal utilizada na confecção das pilhas de compostagem 

 

 
 Figura 11: Aspecto da poda utilizada na confecção das pilhas de compostagem 

 

A poda de árvores produzida na UEFS não é submetida, ainda, a nenhum tipo 

de valorização. Todos os dias a ACMAV (equipe tercerizada de jardinagem) faz a 

coleta e despeja o material atrás dos prédios e laboratórios do modulo IV.  

Durante a preparação da montagem do experimento, a ACMAV disponibilizou 

parte da coleta da poda (600 kg). 
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O esterco de cabra foi obtido através de  aquisição de um criador da cidade 

de Feira de Santana e a urina foi coletada, em vasos plásticos, fechados, e contou 

com a colaboração dos envolvidos no processo das montagem do experimento, que 

contou com a ajuda de três alunos da Escola Família Agrícola de Jabotocaba e dois 

funcionários da ACMAV (empresa terceirizada de serviços gerais da UEFS). 

 

 

4.2.3.2 Montagem das pilhas de compostagem. 

 

 

 As pilhas de compostagem foram montadas nos dias 17, 18 e 19 de 

dezembro de 2008. O experimento foi composto por quatro tratamentos e duas 

repetições, perfazendo um total de oito pilhas.  

T1 - Resíduo de Sisal (Testemunha); 

T2 - Resíduo de Sisal + Poda  + Esterco de Cabra + Urina Humana; 

     T3 -  Resíduo de Sisal + Poda +  Esterco de Cabra; 

     T4 - Resíduo de Sisal + Poda + Esterco de Cabra + Urina humana.  

. As pilhas foram montadas diretamente sobre o solo, com um formato cônico 

de 1,5m de diâmetro na base, por 1,6m de altura, sendo arrumadas em camadas 

intercaladas de vinte centímetros (Figura 12), com exceção do tratamento 1 que 

conteve só resíduo de sisal e o tratamento 4 onde todos os materiais foram 

misturados previamente.  
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Figura 12: Esquema da montagem da pilha de compostagem dos tratamentos T2 e T3 

 

Para a confecção de cada pilha, o material foi pesado em uma balança  com 

capacidade para até 150 kg. A quantidade de material utilizado foi 330 kg de sisal, 

55 kg de poda, 5 kg de esterco de cabra e 3 litros de urina humana em cada pilha, 

sendo que cada pilha teve ajustes para manter uma média de 500 kg. 

Para determinar a quantidade do material, primeiro montou-se uma pilha em 

camadas de 20 cm e pesou todos os materiais. Com base nesses valores, foram 

montadas as demais pilhas. 

Utilizaram-se gravetos na parte inferior da pilha para facilitar a aeração do 

processo em todas as pilhas e todas foram arrumadas contendo na primeira e na 

última camadas, poda de árvores. 

Ao termino da montagem das pilhas, elas foram devidamente identificadas 

(Figura 13) e cobertas com folhas de licuri para evitar a evaporação. Em dias de 

Gravetos 

Poda 
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URINA 
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muita chuva, foram utilizadas lonas plásticas para cobrir as pilhas evitando o 

encharcamento. 

 

 

Figura 13: Disposição das pilhas e sua identificação (Campus da UEFS- Feira de             
Santana, 2009) 

. 
 

4.2.3.3 Monitoramento do experimento de compostagem 

 

 

As medidas de temperaturas foram feitas diariamente, entre 8 e 9 horas da 

manhã, durante três meses a partir do dia 18 de dezembro de 2008. Para a leirura da 

temperatura, utilizou-se um termômetro analógico de haste metálica. As medidas foram 

coletadas introduzindo a haste no interior das leiras na base, no centro e no topo em 

dois lados. 

As leiras foram revolvidas manualmente com o auxilio de pá e enxada, com o 

objetivo de fornecer oxigênio aos micro-organismos no interior das pilhas, controlar a 

temperatura e misturar as camadas externas, mais expostas à ação do vento e à 

radiação solar, portanto, mais secas que as camadas internas com as mais úmidas das 

pilhas. 

O primeiro revolvimento foi realizado com 3 dias após o inicio do experimento e 

os demais uma vez por semana, até os 60 dias. O revolvimento foi feito deslocando-se 
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cada pilha para outra posição, garantindo uma melhor aeração e homogeneização de 

todos os materiais. 

As pilhas foram irrigadas, com o auxilio de um regador de dez litros, com a 

finalidade de devolver o teor de umidade propício ao processo de compostagem. 

Para avaliar o pH, condutividade elétrica, sólidos solúveis e umidade foram 

coletadas, aproximadamente, um quilo de cada pilha a cada 30 dias. Essa amostra 

composta foi obtida através de vinte amostras simples coletadas de vários pontos da 

pilha, onde foram misturados e homogeneizados constituindo a amostra final que foi 

encaminhada ao Laboratório de Saneamento da UEFS para as devidas análises. 

Aos 90 dias, o mesmo procedimento foi realizado para obtenção das amostras 

que foram enviadas para o Laboratório do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento – 

CEPED - UNEB e para o Laboratório de Fertilizantes e Corretivos do CEPLAC - 

Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira. 

 

 

4.2.2.3 Parâmetros avaliados 

  

 

4.2.2.3.1 Parâmetros Físicos 

 

 

 Os parâmetros físicos avaliados do composto orgânico foram: 

temperatura, umidade, sólidos totais e sólidos voláteis. A temperatura foi medida, 

diariamente, pela manhã. 

A determinação da umidade, sólidos totais e sólidos voláteis foi realizada a 

cada trinta dias, em triplicata, seguindo a técnica de analise do “Standard Methods 

for the Examination of Water e Wastwater (1998).  

Realizaram-se os seguintes procedimentos: 

 Colocar a cápsula para secar por 12 horas em estufa a 150ºC;  

 Colocar 25 g da amostra na cápsula numerada e de peso conhecido; 

 Transferir para a estufa a 150ºC e deixar por 12 horas;  

 Retirar o material da estufa, transferir para o dissecador e deixar esfriar; 

 Pesar o material; 
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 Transferir para a mufla por uma hora; 

 Retirar o material da mulfla, transferir para o dissecador e deixar esfriar; 

 Pesar o material. 

 

 

4.2.2.3.2 Parâmetros Químicos 

 

 

As análises químicas realizadas no composto orgânico foram pH, 

condutividade elétrica, matéria orgânica, relação Carbono/nitrogênio, teor de 

macronutrientes (N, P ,K, Ca, Mg) e micronutrientes (Cu, Zn, Fe, e Mn) e metais 

pesados (Fe, Co, Zn, Cd, Ni, Cr).. 

  As medidas de pH foram obtidas a cada trinta dias, utilizando-se a 

metodologia baseada no procedimento SW-846-9045C (EPA, 1995).  

 

 Pesar 20 gramas de resíduo em Becker; 

 Adicionar 49 ml de água destilada; 

 Agitar a amostra em um agitador magnético por 5  mim e deixar em 

repouso por 15 mim; 

 Mergulhar o eletrodo em suspensão e realizar a leitura do pH. 

 

As analise de matéria orgânica, macro e micronutrientes foram realizadas em 

bases úmidas, exceto Carbono e relação C/N. A dos metais pesados foram feitas 

com material seco em estufa a 65ºC pelo método Espectrometria de Absorção 

Atômica. 

O teor de sólidos voláteis, sólidos totais, umidade, pH e condutividade elétrica 

foram avaliados no Laboratório de Saneamento ao Universidade Estadual de Feira 

de Santana, os teores de metais pesados foram analisados no CEPED e a analise 

de ph, teor de matéria orgânica,  macro e micronutrientes, relação C/N e umidade no 

laboratório do CEPLAC. 

 

 

 



 50 

4.3 ANALISE DOS DADOS LEVANTADOS  

 

 

 Os dados obtidos para cada tratamento foram submetidos à analise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância com o 

auxílio do programa estatístico SAS – Statical Analysis System (SAS INSTITUTE 

INC., 2000) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 O RESÍDUO DE SISAL NO CONTEXTO DA COMUNIDADE 

 

 

 A Comunidade Rose também conhecida como Lagoa dos Bois foi originada 

de um assentamento rural. As propriedades alocadas aos agricultores possuem 

organização definida e padronizada para todos os moradores. A comunidade possui 

uma associação de moradores que se reúne mensalmente para discutir e resolver 

seus problemas. O presidente da associação, eleito pelos próprios moradores e com 

mandato para quatro anos, é o principal representante legal dos moradores perante 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santaluz. 

  As residências são organizadas em agrovila e cada posseiro possui um lote 

de terra destinada ao plantio do sisal. Esses lotes foram selecionados através de 

sorteio e, pra algumas famílias, o plantio do sisal fica muito próximo de suas 

residências e outras, precisam de meios de transporte para se deslocar até a área 

de produção. 

  A maior parte dos moradores da comunidade Rose, possui fonte de renda 

oriunda do sisal, quer seja do plantio ou do beneficiamento dele. Durante o processo 

de beneficiamento do sisal, grande quantidade de resíduo é abandonada e 

empilhada no campo. 

Este descarte do resíduo de sisal acumulado nas áreas de plantio foi 

apontado pela comunidade Rose como responsável pelo mau cheiro e proliferação 

de moscas, caracterizando um problema fitossanitário. Os problemas fitossanitários 

afetam não só os envolvidos no processo de beneficiamento, mas toda a 

comunidade. 

 A comunidade aponta, ainda, o resíduo do sisal como sendo o causador de 

alergias de pele, de coceiras e “avermelhidão” na pele e os trabalhadores afirmam 

que “quando secos, o vento espalha no ar os resíduos do sisal”. 

 A colheita do sisal é feita anualmente, mas a cada ano o motor que beneficia 

o sisal é colocado em um local diferente. Não existe local definitivo para 

beneficiamento do sisal é possível verificar na mesma propriedade várias áreas com 

resíduos em diferentes estágios de decomposição (figura 14). 
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   Figura14: Diferentes estágios de resíduos encontrados numa mesma propriedade 

(Santaluz, 2008). 

 

 Assim que é processado o sisal, o resíduo gerado possui uma coloração 

verde escura e apresenta um cheiro forte e desagradável. Com o passar dos dias, à 

medida que os raios solares vão incidindo sobre o resíduo, a camada externa vai 

secando, porém, a umidade permanece na parte interna. Pode-se perceber, 

facilmente, a presença de larvas de moscas, denominadas de “morotó” pela região. 

 O material úmido associado ao elevado teor de açúcar se torna um ambiente 

propício para a propagação desses indesejáveis insetos na área onde está ou 

esteve o motor de sisal, os insetos, juntos, chegam a reproduzir o som de um 

enxame. 

À medida que o resíduo vai secando, o volume da pilha vai diminuindo, 

perdendo o cheiro característico e se transforma em um adubo com cheiro bastante 

agradável. A coloração inicial se mantém esbranquiçada. 

A comunidade Rose apresenta grande disponibilidade de resíduos de sisal, e 

da forma que é descartado esse material, ou seja, empilhado, demora mais de dois 

anos para ser degradado e, caso fosse espalhado, esse processo demoraria poucos 

meses. 

Os trabalhadores envolvidos no processo de desfibramento trabalham quatro 

dias na semana. O trabalho é árduo e o pagamento é efetuado de acordo com a 
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produção. Não existe registro em carteira e os trabalhadores que, eventualmente, 

sofrem acidentes durante o processo de desfibramento, ficam sem assistência pois 

não existe vínculo empregatício. 

 Os proprietários da terra ficam com 30% da produção e o restante é 

repassado para o dono do motor que contrata os trabalhadores e efetua o 

pagamento. Dessa forma, os proprietários acham inviável espalhar o resíduo pelo 

campo visto que aumenta os custos de produção e, consequentemente, diminui 

ainda mais os lucros.  

Apesar do enfoque dessa pesquisa ser com o resíduo sólido gerado do 

desfibramento do sisal, que corresponde à mucilagem e à bucha, não se pode deixar 

despercebido que existe uma parte líquida constituída de 81% do resíduo que são 

evaporadas devido à irradiação solar ou percoladas ao solo, podendo causar a 

contaminação do lençol freático. 

 É visível, nesse local, onde ocorre o depósito do resíduo de sisal, a destruição 

das plantas e pode-se observar que demora certo tempo para o solo se recuperar e 

voltar a produzir. Os produtores afirmaram que o resíduo de sisal fresco é capaz de 

matar uma árvore e, dessa forma, não foi visto, em nenhum local, o motor do sisal 

próximo das árvores para aproveitar sombra. 

Quando o solo, onde foi depositado o resíduo de sisal, encontra-se viável à 

produção, o produtor percebe a diferença positiva para desenvolvimento das 

plantas. Entretanto, não existe a prática de um manejo adequado desse resíduo 

para servir como adubo para a produção, encurtando o período de campo e evitando 

os problemas oriundos desse passivo ambiental. 

 Os agricultores usam de forma empírica o resíduo de sisal, que já foi 

mineralizado espontaneamente pelo tempo, como adubo para o plantio de culturas 

de subsistência como milho, feijão, mandioca dentre outras culturas e afirmam que 

os resultados são excelentes mesmo em solos arenosos. 

Alguns produtores utilizam ainda esse resíduo para alimentação animal. A 

maioria afirma que para armazenar o resíduo é necessário um capital inicial para 

separar a bucha da mucilagem. A bucha provoca problemas de saúde nos animais 

podendo levá-los à morte. Então a ração animal é elaborada com a mucilagem. 

A ingestão da bucha pode ocasionar oclusão do rumem do animal em função 

da sua não degradação pela flora bacteriana, causando timpanismo (PAIVA, 1986). 



 54 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Algodão 

desenvolveu uma gaiola rotativa que serve para separar a mucilagem da bucha, no 

local da pesquisa porém não foi registrada a presença de nenhum produtor que 

possuísse tal equipamento. 

Durante as visitas de campo e participação em reuniões na associação, ficou 

evidente que o resíduo trazia sérios impactos para o solo e o desperdício de um 

grande volume de resíduos é um fator que merece preocupação constante porque 

existe a necessidade de determinar uma destinação final ecologicamente correta 

para tais resíduos. 

 

 

5.2 ANÁLISE DE SOLO 

 

 

 Em função de depoimentos dos produtores em relação ao solo e possíveis 

consequências danosas, a partir dos depósitos de resíduos de sisal no campo, 

optou-se por análises laboratoriais dos solos com a presença e a ausência do 

resíduo do sisal. 

 Da análise do solo, com a presença e ausência do resíduo, temos: as médias 

de pH, matéria orgânica, P, K, Ca, Mg, soma de bases, capacidade de troca 

catiônica e índice de saturação de bases. Estes dados estão apresentados na tabela 

7.  
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Tabela 7: Características químicas de solo arenoso e 
argiloso contendo ou não resíduo de sisal (camada 0 -
20cm) na comunidade Rose, Santaluz-Ba 
 

ATRIBUTOS  

QUIMICOS 

SOLO 

ARGILOSO 

SOLO 

ARENOSO 

Com 

Resíduo 

Sem 

Resíduo 

Com 

Resíduo 

Sem 

resíduo 

MO (g.dm-3) 27,0 a 18,2 a 10,0 a 9,7 a 

P  (mg.dm-3) 312,5 a 9,5 b 8.5 b 6.0 b 

K (cmolc.dm-3) 4,1 a 0,36 b 2,03 ab 0,35 b 

Mg  (cmolc.dm-3) 4,25 a 1,75 b 1,50 b  0,65 c 

Ca  (cmolc.dm-3) 2,6 b 4,8 a 1,3 b 2,0 b 

CTC  (cmolc.dm-3) 11,01 7,06 4,72 3,12 

pH (H2O) 9,4 7,7 7,8 7,0 

V % 100 100 100 100 

      Letras iguais correspondem a médias iguais ao nível de 5% de acordo  
             com o  teste de Tukey 
 

O teor de matéria orgânica foi maior nos dois tipos de solos com a presença 

dos resíduos. Porém, não existiu diferença significativa com relação ao solo onde 

não possuía o resíduo de sisal. Esse elevado teor de matéria orgânica também foi 

elevado na ausência do resíduo e isso demonstra que o solo da região é rico em 

matéria orgânica. 

No Quênia (África), o plantio de sisal é feito por indústrias beneficiadoras do 

sisal enquanto que aqui no Brasil a produção é realizada por pequenos produtores 

da agricultura familiar. Por apresentar solos pobres, o não aproveitamento do 

resíduo como adubação para o plantio, implica em falência das indústrias produtoras 

(HOWARD, 2007). 

A elevada concentração de matéria orgânica no solo constitui-se no principal 

beneficio do uso agrícola dos resíduos orgânicos, devido à sua contribuição para a 

melhoria nas propriedades químicas, físicas e biológicas do mesmo (BERTON E 

VALADARES, 1991).   

Em relação aos macro e micronutrientes, o potássio apresentou um aumento 

significativo da concentração no solo que possui o resíduo de sisal no arenoso e no 
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argiloso. Nos solos sem os resíduos de sisal, o teor de potássio foi 0.35 e 0.36 

cmolc/dm, sendo que com a presença do resíduo de sisal esse valor elevou para 4.1 

e 2.03 cmolc/dm em solos argilosos e arenosos, respectivamente. 

O potássio é o segundo nutriente mais exigido pelas plantas só perdendo 

para o nitrogênio, em termos de quantidade. O potássio esta contido em minerais 

primários e uma pequena parcela pode estar ligada à matéria orgânica, 

principalmente, quando há acúmulos de grandes quantidades de resíduos vegetais 

frescos. Essa forma de potássio pode ser facilmente absorvida pelas plantas por ser 

solúvel em água. 

O potássio é o nutriente mais prontamente liberado pelos resíduos orgânicos, 

por ser um elemento presente nos tecidos vegetais sob a forma iônica, não 

integrando compostos vegetais. O resultado encontrado justifica a concentração 

muito superior em solos com a presença do resíduo do sisal. 

A disponibilidade de cálcio, potássio e magnésio são maiores quando o pH do 

solo está acima de 5,5 e os valores de pH encontram-se acima desse valor, numa 

faixa entre 7,0 e 9,4. 

Para o pH houve uma redução de valores para os dois tipos de solo sem a 

presença do resíduo do sisal, porém pode-se observar que o solo já possui um pH 

neutro com valores de 7,0 e com o resíduo aumenta-se a alcalinidade, limitando o 

plantio de outras culturas, sensíveis ao pH, no local encontrado.  

O teor médio de fósforo no solo argiloso (312.5 mg/dm3) com o resíduo de 

sisal foi consideravelmente maior do que no solo arenoso (8,5 mg/dm3) com o 

resíduo, porém em pH acima de 8,8, pode-se formar um composto de fósforo e 

sódio bastante solúvel, entretanto, essas condições não são favoráveis às culturas, 

pois a planta não absorve o fósforo, pois ele se encontra na forma de HPO4 
=. 

 Os valores da CTC e a soma de bases foram iguais devido à ausência de 

hidrogênio e alumínio. Com o aumento do pH, o alumínio trocável é insolubilizado, 

diminuindo seu efeito retrogradante e/ou fitotóxico para a planta. No solo argiloso 

com resíduo e sem resíduo, a soma de bases foi alta, entretanto a CTC é 

considerada como moderada. 

Quanto às características químicas do solo arenoso e argiloso, na tabela 8, é 

apresentado o comparativo dos dois tipos de solo nas camadas de 0 – 20 cm e de 

20 – 40cm para avaliar se existe uma lixiviação dos nutrientes no solo. 
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Tabela 8: Características químicas do solo arenoso e 
argiloso nas camadas de 0 - 20 cm e 20 – 40cm 

ATRIBUTOS  

QUIMICOS 

SOLO 

ARGILOSO 

SOLO 

ARENOSO 

0 - 20 

cm 

20 - 40 

cm 

0 - 20 

cm 

20 - 40 

cm 

MO (g.dm-3) 27,0 a 17,27 a 10,0 a 8,98 a 

P  (mg.dm-3) 312,5a 14,.0 ab 8,5 b 147 ab 

K (cmolc.dm-3) 4,1 a 5,7 a 2,03 a 3.6 a 

Mg  (cmolc.dm-3) 4,25 a 5.65 a 1,5 b 0,7 b 

Ca  (cmolc.dm-3) 2,65 a 2,45 a 0,95 a 1,40 a 

CTC  (cmolc.dm-3) 11,0 13,7 4,7 5,7 

pH (H2O) 9,4 9,4 7,8 6,96 

Letras iguais correspondem a médias iguais ao nível de 5% de acordo 
                com o teste de Tukey. 

 

O teor de matéria orgânica não apresentou diferenças estatísticas em relação 

à profundidade. Assim, podemos observar que os nutrientes não estão só 

concentrados na camada superficial do solo. 

A matéria orgânica reflete, também, na CTC que confirma que a camada de 

20 a 40 cm apresenta um teor mais elevado que a camada superficial. O pH 

permanece alto nas duas camadas de solo. 

Pode-se observar que o comportamento do fósforo e do cálcio foi muito 

diferente de acordo com o tipo de solo. No solo argiloso, o fósforo e o cálcio se 

concentraram na camada superficial (312,5 mg.dm-3 , 2,65cmolc.dm-3). No solo 

argiloso, a concentração desses elementos foi muito maior na camada de 20 a 40 

cm (147 mg.dm-3, 1,40 cmolc.dm-3).  

Quanto ao potássio, ocorreu uma ligeira percolação nos dois tipos de solo, 

apresentando concentração maior na camada de 20 a 40 cm. 

Diante dos resultados, pode-se concluir que o resíduo de sisal é uma fonte de 

nutriente para o solo, entretanto, a maneira incorreta do descarte contribui para a 

erradicação da vegetação no local. A elevação da temperatura ao entrar em 

decomposição o resíduo do sisal ou mesmo a elevação do pH, podem ser os 

principais motivos para a ausência da vegetação, sendo necessário um processo 

que acelere essa decomposição.   
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4.3 EXPERIMENTO DE COMPOSTAGEM 

 

 

4.3.1 Observações visuais 

 

 

O resíduo de sisal é composto por uma parte denominada bucha, que são 

pedaços da fibra, e, por isto, houve uma dificuldade na montagem das pilhas, pois 

esse material ficava entrelaçado, tornando-o pesado e de difícil manuseio. A partir 

do segundo revolvimento, o material se tornou leve, pois não se notou mais a 

presença da fibra. No tratamento T4, essa facilidade já se tornou possível desde o 

primeiro revolvimento. 

A coloração é um parâmetro importante. A literatura estabelece a cor escura 

como padrão, porém a pilha testemunha mostrou-se com uma coloração bem clara, 

semelhante ao passivo ambiental do resíduo de sisal observado no campo. A 

presença da poda nas pilhas contribuiu para o escurecimento do composto.  

 

 

4.3.2 Análises físico-químicas 

 

 

A análise físico-química do composto orgânico proveniente do processo de 

compostagem é muito importante. Através da avaliação do composto, podemos 

indicá-lo para lavouras, hortas, paisagismo, entre outras formas. A análise desse 

produto possibilita uma maior segurança na aplicação do adubo no que diz respeito 

à nutrição dos vegetais sendo que os resultados podem evidenciar carência ou 

abundância de determinados elementos. 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

4.3.2.1 Temperatura 

 

 

O monitoramento da temperatura foi realizado, diariamente, entre oito e nove 

horas da manhã. As figuras 15 a 17 apresentam os gráficos da evolução da 

temperatura no topo, na base e na parte mediana das pilhas tendo a temperatura 

ambiente como parâmetro para acompanhamento dessa evolução. 
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Figura 15: Evolução média da temperatura no topo das pilhas de compostagem em função 
do tempo (semana) dos 4 tratamentos. 
 

Tratamentos: 

 T1 - Resíduo de Sisal (Testemunha); 

 T2 - Resíduo de Sisal + Poda  + Esterco de Cabra + Urina Humana; 

 T3 -  Resíduo de Sisal + Poda +  Esterco de Cabra; 

 T4 - Resíduo de Sisal + Poda + Esterco de Cabra + Urina humana (pré-
misturados). 
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Figura 16: Evolução média da temperatura na parte mediana das pilhas de compostagem 
em função do tempo (semana) dos 4 tratamentos. 
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Figura 17: Evolução média da temperatura na base das pilhas de compostagem em função 
do tempo (semana) dos 4 tratamentos. 

 

O experimento foi montado num período em que ocorrem fortes chuvas no 

município e, por muito, se utilizou a cobertura com lonas plásticas. Então, antes de 



 61 

realizar as medições de temperatura, esperava-se por um tempo, evitando possíveis 

medidas destorcidas com o aquecimento das pilhas em função da lona plástica.   

O comportamento da temperatura inicial nos três primeiros tratamentos foi 

similar, apresentando um valor em torno de 45ºC. Destaca-se que o tratamento T4 

apresentava uma média de 53ºC logo no início da montagem. 

O tratamento T1 atingiu a menor temperatura quando comparada aos demais 

tratamentos durante todo o processo, registrando, máximo de 52 ºC, abaixo da 

temperatura inicial do tratamento T4, porém permaneceu entre a faixa  de 45 -65 ºC 

considerada ideal de acordo com Kiehl (2004). 

As figuras 18, 19, 20 e 21 apresentam os gráficos de temperatura das leiras 

em relação à temperatura ambiente. 
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Figura 18: Evolução média da temperatura do tratamento T1 em função do tempo (semana) 
de compostagem. 
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Figura 19: Evolução média da temperatura do tratamento T2 em função do tempo (semana) 
de compostagem. 
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Figura 20: Evolução média da temperatura do tratamento T3 em função do tempo (semana) 
de compostagem. 
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Figura 21: Evolução média da temperatura do tratamento T4 em função do tempo (semana) 
de compostagem.  

 

Apresentando comportamento parecido, os tratamentos T2 e T3 registraram 

temperaturas entre 60 e 63 ºC nos 15 primeiros dias. Em seguida, a temperatura 

começou a diminuir, atingindo a temperatura ambiente na sexta semana. Essa 

temperatura depois subiu um pouco mais e se estabilizou, próximo dos 90 dias. 

A temperatura máxima registrada no tratamento T4 foi de 60ºC durante os 10 

primeiros dias. Depois, começou a decair, atingindo a temperatura ambiente aos 55 

dias. A temperatura do tratamento T4 obteve um comportamento diferenciado. 

Começou elevada (53ºC) e estabilizou em 32ºC em menos tempo. 

As curvas de temperatura estão de acordo com a literatura, em todos os 

tratamentos, com valores elevados no início do processo de compostagem que 

caracteriza a fase termófila. À medida que se inicia o processo de decomposição, 

até chegar à temperatura ambiente no final do processo, ocorre a redução da 

temperatura. 

Verificou-se, ainda, que a temperatura registrada na base das pilhas em todos 

os tratamentos, foi a menor, possivelmente, por estar mais úmida. A temperatura 

registrada na parte mediana das pilhas foi a mais alta. 

Apenas o tratamento T4 apresenta um comportamento diferenciado em 

relação aos demais tratamentos T1, T2 e T3. Pode-se, então, afirmar que a mistura 
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prévia do resíduo do sisal com a poda e o esterco de cabra antes da montagem da 

pilha, ajuda na aceleração do processo.  

 

 

4.2.2.2 Umidade 

 

 

O teor da umidade foi monitorado aos 30, 60 e 90 dias no laboratório de 

saneamento da UEFS. A coleta do material de cada tratamento era realizada antes 

da irrigação que era feita na parte externa para conservar a umidade. 

Considerando que o campo da UEFS, onde foi montado o experimento, está 

localizado na região do semi-árido baiano, todos os dias, as pilhas de compostagem 

apresentavam um aspecto externo extremamente seco, sendo necessária a 

irrigação. Ressalve-se que o interior da pilha permanecia úmido e este fato foi 

levado em conta. Para evitar o encharcamento, regava-se apenas o  suficiente para 

manter a parte externa úmida. 

O teor de umidade é um parâmetro importante sob o ponto de vista do 

agricultor, assim como maior umidade, mais pesado o composto e maior valor 

econômico no mercado. A Lei de Nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento delimita um valor de 40% com tolerância até 

44% do composto maturado para aplicação. Neste contexto, os tratamentos T1, T2, 

T3 e T4 obtiveram um percentual de umidade dentro das especificações exigidas na 

lei (Figura 22).  
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Figura 22: Monitoramento da umidade em função do tempo (dias) de compostagem 
em cada tratamento. 

 

Analisando-se, ainda, os resultados apresentados na figura 21, constata-se 

que aos 30 dias, o tratamento T4 apresentava um teor de umidade abaixo de 40 %. 

Não se verifica diferença significativa com o tempo e aos 60 e 90 dias já estava bem 

próximo de 40%. Kiehl (2004) considera que o teor de umidade inicial do processo 

de compostagem deve estar entre 40 e 60%. Levando-se em conta o parâmetro 

umidade, verifica-se que o tratamento T1 foi o que apresentou percentual de 

umidade dentro do intervalo proposto pelo autor. 

 Para evitar um pouco a evaporação, as pilhas foram cobertas com folhas de 

licuri1 e, no período chuvoso, as pilhas foram cobertas com uma lona plástica para 

evitar o encharcamento (Figura 23). 
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Figura 23: Pilhas de compostagem cobertas com palhas de licuri e lona plástica utilizada 

em período de chuvas (Campos da UEFS em Feira de Santana – Bahia). 
 

 

4.3.2.3 pH 

 

 

Desde o início do processo, não houve variação significativa de pH: 

permaneceu alcalino durante todo o tempo. A figura 24 apresenta a variação do pH 

durante o processo de compostagem para os 4 tratamentos: T1, T2, T3 e T4. 

 Pode-se observar que nos dois primeiros tratamentos (T1 e T2) houve um 

ligeiro decréscimo no pH. No tratamento T1, passou de 9,1 para 9,0 e no T2 de 8,9 

para 8,8 enquanto que nos dois últimos tratamentos (T3 e T4) houve um ligeiro 

aumento: começou o processo com pH 8,5 e terminou em 8,7. 

O tratamento T1 (testemunha) apresentou o pH mais elevado, acima de 9.0. 

Levando-se em conta a Instrução Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 do 

MAPA, todos os valores de pH encontrados para os 04 tratamentos estão em 

conformidade com especificações pré-estabelecidas, que é um mínimo de 6 com 

tolerância até 5,4.  
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Figura 24: Variação do pH em função do tempo (dias) de compostagem dos tratamentos. 

 

Segundo Kiehl (2004) os valores de pH abaixo de 6 são indesejáveis pH entre 

6,0 e 7,5 é bom e pH acima de 7,5 é ótimo. No presente estudo, os pHs ficaram na 

faixa ótima. 

Lacerda et al. (2006), trabalhando com o resíduo de sisal como substrato para 

produção de mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) encontrou resultados 

próximos aos obtidos nos 4 tratamentos. O valor de pH encontrado foi de 9,3 no 

substrato com o resíduo de sisal e no argissolo que apresentava um valor inicial de 

pH 5,7 elevou para 9,0, em média, quando adicionou o resíduo de sisal ao argissolo 

na proporção de 1:1, 1:2. e 1:4. Pode-se afirmar que o composto do resíduo de sisal 

pode contribuir para corrigir o pH do solo.  

 

 

 

4.3.2.4 Condutividade elétrica 

 

 

Segundo Kiehl (2004), a condutividade do composto em fertilizante orgânico 

não deve ser superior a 4000 µS/cm. Na análise de condutividade elétrica dos 4 

tratamentos (T1, T2, T3 e T4), no final do processo de compostagem, o tratamento 

T2 foi o que apresentou maior condutividade elétrica: 3355 µS/cm. 
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Os valores obtidos de condutividade elétrica para os 4 tratamentos no final de 

90 dias são apresentados na figura 25. É constatado que todos os resultados para 

este parâmetro encontram-se abaixo do limite citado por Kiehl (200). Verifica-se, 

ainda, que a condutividade elétrica diminui, à medida que o composto foi 

amadurecendo. 
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Figura 25: Condutividade elétrica em função do tempo (dias) de compostagem nos 
tratamentos. 
 

Fazendo-se uma comparação com os resultados obtidos por Lacerda et al., 

(2006) ao trabalhar com resíduo de sisal (2910 µS/m de condutividade elétrica), 

pôde-se aferir que o baixo percentual de sobrevivência das plântulas, afetando o 

crescimento das mudas de sabiá, provocando danos que inviabilizaram as 

avaliações das plantas nos tratamentos que continham o resíduo de sisal, foi devido 

ao uso do resíduo de sisal fresco, sem tratamento biológico. 

O excesso de sais tem efeitos adversos sobre a germinação e sobre a 

produtividade das culturas, seja diretamente, dificultando a absorção de água e 

cátions nutrientes pelas plantas ou, indiretamente, pelo seu efeito dispersante sobre 

as argilas, causando desestruturação do solo e prejudicando a infiltração de água, 

oxigênio e crescimento de raízes (TOMÉ JR., 1997). 
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4.3.2.5 Sólidos Voláteis   

 

 

Os sólidos voláteis são um parâmetro através do qual podemos acompanhar 

a degradação de resíduos durante todo o processo de compostagem. A 

percentagem de sólidos voláteis tende a diminuir à medida que a matéria orgânica é 

degradada. 

A tabela 9 apresenta os teores de sólidos totais e voláteis do composto do 

resíduo de sisal nas três fases distintas do processo de compostagem (30, 60 e 90 

dias). Aos 60 dias, após o período de alta temperatura, pôde-se constatar uma 

diferença significativa do teor sólidos voláteis particularmente nos tratamentos que 

receberam, inicialmente, a uréia humana, destacando-se dentre os 4 tratamentos 

(T1, T2, T3 e T4), o tratamento T4. Apenas nesse tratamento (T4) a matéria-prima 

foi misturada antes da montagem da pilha.  

Analisando-se, ainda, a tabela 9, verificou-se a queda de 7,5 pontos 

percentuais de sólidos voláteis: de 32,5% (aos 30 dias) para 25% (aos 60 dias). E, 

aos 90 dias, o percentual de todos os 4 tratamentos, não sofreu variações, 

permanecendo estável e igual de 23 a 25 % em todos os tratamentos. 

O teor de sólidos voláteis não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas, apresentando valores abaixo de 25%, aos 90 dias. 

 

Tabela 9: Teores de sólidos totais e voláteis do composto de resíduo de sisal 
aos 30, 60 e 90 dias. 

TRATAMENTOS 30 DIAS 60DIAS 90 DIAS 

 ST (%) SV (%) ST (%) SV (%) ST (%) SV (%) 

T1 59 a 30 a 60 a 27 b 63 a 23 a 

T2 59,3 a 30 a 62 a 27 b 66 a 23,8 a 

T3 62 a 32,5 a 62 a 28 a 65 a 24,8 a 

T4 65 a 32,5 a 64 a 25 c 64 a 25 a 

Letras iguais correspondem a médias iguais ao nível de 5% de acordo com o                                                                     
teste de Tukey 
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4.3.2.6 Macro e micronutrientes, Matéria orgânica e relação C/N   

 

 

As análises de macro e micronutrientes foram realizadas no final do processo 

de compostagem, para avaliar a qualidade e a disponibilidade de nutrientes do 

composto produzido.  

Os resultados obtidos do teor de matéria orgânica, carbono, nitrogênio, 

capacidade de troca catiônica, macro e micronutrientes do composto produzido, são 

detalhados na tabela 10. 

 

Tabela 10: Macro e micronutrientes, matéria orgânica e relação C/N dos compostos 
orgânicos aos 90 dias 

 

ELEMENTO 
TRATAMENTOS 

LIMITE MÁXIMO 
T1 T2 T3 T4 

N (%) 0,50 a 0,45 a 0,50 a 0,50 a 1 

P (%) 2,21 b 1,52 c 1,50 c 2,80 a 1 

K (%) 0,23 a 0,23 a 0,23 a 0,19 a 1 

Ca (%) 4,0 a 2,65d 3,25b 2,95 c 1 

Mg (%) 1,07 a 0,83 a 0,90 a 0,83 a 1 

C (%) 8,96 ab 8,31 b 9,18 a 9,51 a 1 

MO (%) 15,66 b 15,57 b 16,06 ab 16,68a 40 

Relação C/N 16,75 a 15,55 b 14,36 c 14,0 c 18/1 

Cu (mg.Kg -1) 14,0 a 11,5 b 12,0 b 12,0 b 0,05 

Zn (mg.Kg -1) 78,5 a 65,5 ab 70,0 ab 62,0 b 0,1 

Fe (mg.Kg -1) 2300,0 a 2230,5 a 2157,0 a 1717,0 b 0,2 

Mn (mg.Kg -1) 62,0 a 62,0 a 53,5 ab 47,5 b 0,05 

Letras iguais correspondem a médias iguais ao nível de 5% de acordo com o                                                                     
teste de Tukey. 

 

De acordo com os resultados da tabela 10, o teor de nitrogênio encontrado foi 

da ordem de 0,5% e está bem abaixo dos parâmetros exigidos pela Instrução 

Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 do MAPA (mínimo de 1,0% com tolerância 

de até 0,9%). Howard (2007) encontrou 1,44 % de N no composto produzido com 

resíduo de sisal no Quênia (África). 

Quanto à adição de urina humana no início da montagem do experimento, 

não influiu nos resultados do teor de nitrogênio. A pequena quantidade de urina 
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associada ao período de irrigação (início do processo), sem repetição durante a 

irrigação nos 90 dias, possivelmente foi determinante para que isso ocorresse. 

Provavelmente, o nitrogênio foi volatilizado ao longo do processo de compostagem. 

A urina humana é uma fonte excelente de nitrogênio para as plantas mas o 

uso incorreto no processo de compostagem não contribui satisfatoriamente. Pelo 

estudo, podemos observar que, além de uma maior quantidade da urina, é 

necessário uma metodologia adequada para aplicação.  

Para melhor aproveitamento e retenção do nitrogênio da urina, faz-se 

necessária a aplicação da urina concentrada em todas as camadas.  

 Quanto ao fósforo, os valores encontrados são superiores aos parâmetros 

exigidos pela Instrução Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 do MAPA. 

Considerando os 4 tratamentos (T1, T2, T3 e T4) mais uma vez o tratamento T4 que 

foi previamente misturado à matéria-prima da pilha, registrou o valor de 2,80%, 

cerca de quase 50% a mais que T2 e T3. 

O cálcio foi o elemento que mais se destacou entre os macronutrientes. De 

acordo com a Legislação Brasileira, o teor mínimo de cálcio e magnésio é de 1%. 

Verificando-se os dados obtidos, os valores de cálcio ultrapassam esse valor em 

todos os tratamentos. Esse nutriente foi o que sofreu maior variação entre os 

tratamentos, porém a diferença entre T1, que apresentou o maior teor (com 4%) e 

T2 (com 2,65) foi de 33%.  

O Magnésio, por sua vez, só o T1 atendeu aos parâmetros pré-estabelecidos, 

sendo que T2 e T4 ficaram 17% abaixo desse valor, entretanto a tolerância máxima 

estabelecida por lei é 15% para elementos com teor de exigência abaixo de 5%. 

Estudos realizados por Leal (2006) com a compostagem de Crotalaria juncea 

e capim naiper, obteve um composto com os seguintes valores nutricionais em % de 

Ca, Mg, K e P iguais a 1; 0,6; 1 e 0,5 respectivamente, Para o capim naprie, foram 

encontrados valores nutricionais em (%)  Ca, Mg, K e P iguais a  0,4, 0,2, 1, 0,2,  

respectivamente. Esses valores foram inferiores aos encontrados nesse trabalho 

com exceção do K que foi de cerca 335% a mais.  

O mesmo aconteceu no trabalho desenvolvido por Primo (2009) Em composto 

proveniente de talos de fumo com esterco bovino aos 90 dias, encontrou valores, em 

percentagem, de P, K, Ca e Mg iguais a 0,21; 2,92; 0,81 e 0,48 respectivamente, 

sendo que a porcentagem de K encontrado, ainda, foi superior, chegando a 1191% a 

mais que no presente estudo. 
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De acordo com os dados encontrados, a relação C/N de todos os tratamentos 

se enquadram nas exigências da Instrução Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 

do MAPA, apresentando valores inferiores a 18/1 com tolerância até 21/1. 

Considerando, ainda, a Instrução Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 do 

MAPA, o teor de matéria orgânica deve apresentar um mínimo de 40% com 

tolerância a 10% a menos. Então, os valores obtidos estão muito abaixo dos 

exigidos. Do ponto de vista mercadológico, os resultados de baixo conteúdo de 

Matéria Orgânica nos compostos comprometem seu valor de mercado. 

Dentre os micronutrientes, o mais expressivo foi o ferro, com 2300 mg.kg-1 no 

tratamento T1. Segundo Malavolta (1980), o ferro é o micronutriente que se 

apresenta em maior teor no solo. No entanto, em todas as pilhas de compostagem, 

os valores de todos os micronutrientes atendem aos teores exigidos pela Instrução 

Normativa Nº 25, de 23 de julho de 2009 do MAPA. 

 

 

4.2.2.7 Metais Pesados   

 

 

 Nesta pesquisa, optou-se pela análise de metais pesados contidos no 

composto, visto a possibilidade de utilização do produto em hortaliças (hortas 

comunitárias domésticas). 

A tabela 11 apresenta o teor de metais pesados do composto no final do 

experimento. Ao analisar os resultados encontrados, constata-se que os teores de 

metais pesados encontram-se abaixo do limite permitido em vários países. 
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Tabela 11: Caracterização de metais pesados do 

composto orgânico do resíduo de sisal aos 90 dias   

 TRATAMENTOS 

Metais Pesados (mg/kg) 1 2 3 4 

Ferro 3478 3382 3400 3300 

Cobre < 50  < 50 < 50 < 50 

Zinco 64,8 42,4 42 43 

Cadmo < 15 < 15 < 15 < 15 

Níquel < 50 < 50 < 50 < 50 

Cromo < 50 < 50 < 50 < 50 

Letras iguais correspondem a médias iguais ao nível de 5% de acordo  
com o teste de Tukey 
 

Apesar do cobre não ser considerado como metal pesado no Brasil, em 

outros países, limita-se esse composto. O teor de cobre foi baixo e atende às 

exigências da legislação dos outros países (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Concentrações limites de metais pesados (mg/kg) M.S em composto  
orgânico em alguns países.  

País Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn   

Áustria 1 70 150 0,7 60 120 500   

Bélgica  1,5 700 90 1 20 120 300   

Dinamarca 0,4 − 1000 0,8 30 120 4000   

França 3 - - 8 200 800 -   

Canadá 3 - 100 0,8 62 150 500   

Fonte: Beltrame & Carvalho, 2006)          

          

O teor de zinco encontrado apresentou valores baixos e, quando comparados 

com os limites estabelecidos pela legislação de alguns países, verificou-se que 

todas as pilhas atenderam às exigências. 

 

 

 

 

 



 74 

CONCLUSÕES 

 

Com base nas análises dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

O resíduo de sisal é rico em fósforo e esse elemento foi o encontrado com 

maiores teores tanto no solo como no composto orgânico. 

O pH do solo se eleva com a presença do resíduo do sisal. Dessa forma, pode-

se usar o resíduo para corrigir a acidez do solo.  

O resíduo de sisal contribui, positivamente, com as propriedades químicas do 

solo, porém, é necessário utilizar uma tecnologia para acelerar o processo de 

decomposição. 

A compostagem é um sistema eficiente no tratamento do resíduo de sisal. Dessa 

forma, contribui para o saneamento ambiental rural. 

A compostagem dos resíduos de sisal pode reduzir os problemas fitossanitários 

gerados por eles na região sisaleira da Bahia.  

Pode-se afirmar que 90 dias foram suficientes para a obtenção do composto 

orgânico a partir do resíduo de sisal. 

É possível obter um composto orgânico de boa qualidade a partir da mistura de 

resíduos de sisal com outros componentes encontrados na própria propriedade. 

Os resultados dos teores de metais pesados encontrados no composto estão em 

conformidade com as legislações dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, França e Canadá. 

A mistura prévia da matéria-prima das fibras favoreceu o processo de 

compostagem do resíduo de sisal. 

A quantidade de urina humana utilizada apenas no inicio do experimento não 

contribuiu, positivamente, para aumentar o teor de nitrogênio no composto 

orgânico. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Diante do trabalho realizado, faz-se necessário dar continuidade ao estudo, 

avaliando as características químicas do solo de acordo com o período de 

desfibramento do sisal para verificar se altera, com o passar do tempo, os teores de 

macro e micronutrientes  

Outro estudo interessante seria no que diz respeito às características físicas 

do solo, para verificar os impactos ambientais causados por esse resíduo e a 

possível compactação do solo neste local, bem como analisar a geometria dos poros 

e a capacidade de retenção de água. 

Para a compostagem, seria necessário um experimento, aumentando as 

doses de urina humana, bem como a aplicação ao longo do processo. A avaliação, 

também, de diferentes dosagens nessa aplicação para confirmar o possível 

acréscimo no teor de nitrogênio no composto, seria importante. 

A aplicação do composto na agricultura, bem como para corrigir o pH em solos 

ácidos, seria uma alternativa de estudo para avaliar o composto orgânico como produto 

final da compostagem, eliminando, assim, o passivo ambiental da região sisaleira. 

Para o beneficiamento do sisal, seria necessário o desenvolvimento de um 

equipamento (motor) que também separe a bucha da mucilagem. 
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Instrução Normativa Nº 25, DE 23 DE JULHO DE 2009 

Situação: Vigente  

Publicado no Diário Oficial da União de 28/07/2009 , Seção 1 , Página 20  

Ementa: Aprova as Normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a 
embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e 
biofertilizantes destinados à agricultura.  

Histórico: 

Revoga a Instrução Normativa nº 23 de 31/08/2005 

 
 

 

Os textos legais disponíveis no site são meramente informativos e destinados a consulta 
/ pesquisa, sendo imprópria sua utilização em ações judiciais.  

 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA No 25, DE 23 DE JULHO DE 2009. 

 

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 9o e 42, 

do Anexo I, do Decreto no 5.351, de 21 de janeiro de 2005, tendo em vista o disposto no 

Decreto no 4.954, de 14 de janeiro de 2004, que regulamentou a Lei no 6.894, de 16 de 

dezembro de 1980, na Instrução Normativa nº 10, de 6 de maio de 2004, e o que consta 

do Processo no 21000.004194/2007-77, resolve: 

 

Art. 1o Aprovar as NORMAS SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES E AS GARANTIAS, AS 

TOLERÂNCIAS, O REGISTRO, A EMBALAGEM E A ROTULAGEM DOS FERTILIZANTES 

ORGÂNICOS SIMPLES, MISTOS, COMPOSTOS, ORGANOMINERAIS E BIOFERTILIZANTES 

DESTINADOS À AGRICULTURA, na forma dos Anexos à presente  Instrução Normativa. 

 

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 

sua publicação. 

 

Art. 3o Fica revogada a Instrução Normativa SDA no 23, de 31 de agosto de 2005.  

 

INÁCIO AFONSO KROETZ 

 

 
ANEXO I - NORMAS SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES E AS GARANTIAS, AS TOLERÂNCIAS, O REGISTRO, 
A EMBALAGEM E A ROTULAGEM DOS FERTILIZANTES ORGÂNICOS SIMPLES, MISTOS, COMPOSTOS, 

ORGANOMINERAIS E BIOFERTILIZANTES DESTINADOS À AGRICULTURA  

  

  
ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS FERTILIZANTES ORGÂNICOS SIMPLES  

  

  
ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES DOS FERTILIZANTES ORGÂNICOS MISTOS E COMPOSTOS  

  

  

 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do;jsessionid=f55b1a4dfcb497f4e09718a8461eb5b2bdabc499cbc8d3ca8733a9dc477023b2.e3uQbh0LahaSe34Pbh0Kbx0Nbxz0?operacao=visualizar&id=13025
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=15544
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=15544
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=15544
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=15545
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=15546
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ANEXO IV - RESTRIÇÕES DE USO QUE DEVERÃO CONSTAR DA EMBALAGEM  

  

  
ANEXO V - AGENTES QUELATANTES E COMPLEXANTES ORGÂNICOS AUTORIZADOS PARA 

FERTILIZANTES ORGÂNICOS E ORGANOMINERAIS  

  

  
ANEXO VI - ADITIVOS AUTORIZADOS PARA USO EM FERTILIZANTES ORGÂNICOS ORGANOMINERAIS  
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