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RESUMO 

Compostagem de resíduos agropecuários:  

seguridade ambiental, ciclagem de nutrientes e eficácia agronômica 

 

O uso de resíduos agropecuários junto com fertilizantes minerais é uma prática 
que busca aumentar a eficiência e reduzir a dependência pelos insumos externos. 
Porém, ainda restam dúvidas sobre as vantagens de se realizar o processo de 
compostagem nesses resíduos, principalmente em termos de aumento de 
produtividade das plantas e da qualidade do solo. Por isso, esse trabalho visou avaliar 
as vantagens do processo de compostagem nos principais resíduos agropecuários 
gerados e utilizados na agricultura brasileira, como a torta de filtro, a cama de frango 
e o esterco de poedeiras, para serem utilizados como suplemento da adubação 
mineral. Esses benefícios foram avaliados através das propriedades físico-químicas 
dos resíduos agropecuários nas formas “in natura” e compostado, e dos resultados 
obtidos no sistema solo-planta, tais como disponibilização e efeitos residuais dos 
nutrientes para as plantas e acúmulo de carbono no solo. Também foram avaliadas 
as mudanças no microbioma do solo associados às plantas de milho, tais como 
diversidade e riqueza de espécies, composição e estruturação da comunidade 
microbiana do solo e das correlações com os dados ambientais do solo, como carbono 
total, pH e teores de macro e micronutrientes no solo. Os resultados do processo de 
compostagem levaram a redução dos teores de matéria orgânica, carbono e de 
macronutrientes nos resíduos. Porém, os resíduos compostados apresentaram maior 
eficiência para o uso dos nutrientes pelas plantas e acumularam mais carbono no solo, 
proporcionalmente. Por outro lado, os resíduos “in natura” apresentam maiores 
resultados para produção de biomassa aérea e acumularam mais macronutrientes nas 
plantas. Todavia, apresentaram poucas diferenças em relação ao acúmulo de 
micronutrientes, e não apresentaram diferenças nos teores de carbono e nitrogênio 
do solo. Em contrapartida, os resíduos compostados apresentaram melhores 
respostas microbiológicas em termos de aumento da diversidade, riqueza e 
estruturação da comunidade de bacteriana, tanto nos resíduos como no solo. Assim, 
foi possível concluir que os resíduos “in natura” podem oferecer melhores resultados 
a curto prazo devido a presença de maiores teores de nutrientes. Porém, podem levar 
a um desequilíbrio da qualidade do solo, uma vez que apresentam menor diversidade 
e riqueza de microbiana nos resíduos e no solo, além de poder causar riscos 
ambientais devido ao excesso de nutrientes, principalmente N e P. Já os resíduos 
compostados, oferecem maior segurança ambiental e estimulam o aumento da 
diversidade e riqueza da comunidade microbiana do solo, podendo oferecer melhores 
resultados a longo prazo. 

 

Palavras-chave: Fertilizantes orgânicos, Microbioma, Agricultura sustentável 
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ABSTRACT 

Composting of agricultural wastes: environmental security, nutrient cycling, 

and agronomic efficiency 

 

The use of agricultural wastes along with mineral fertilizers is a practice that 
seeks to increase efficiency and reduce dependence on external inputs, however, 
there are still concerns about the advantages of performing the composting process in 
these wastes, especially in terms of increased plant productivity and soil quality. 
Therefore, this work aimed to evaluate the advantages of the composting process in 
the main agricultural wastes generated and used in Brazilian agriculture, such as 
sugarcane filter cake, poultry litter, and chicken manure, as to be used as a supplement 
to mineral fertilization. These benefits were evaluated through the physicochemical 
properties of the agricultural wastes "in natura" and composted forms, and the results 
obtained in the soil-plant system, such as availability and residual effects of the 
nutrients for plants and carbon accumulation in the soil. Changes in the soil microbiome 
associated with maize plants were also evaluated, such as diversity and richness of 
species, soil microbial community composition and structure, and the correlations with 
soil environmental data, such as total carbon, pH, and macro and micronutrients 
contents in the soil. The composting process results led to a reduction in the contents 
of organic matter, carbon, and macronutrients in the wastes. However, the composted 
residues showed greater efficiency for the use of the nutrients by plants and 
accumulated more carbon in the soil, proportionally. On the other hand, "in natura" 
wastes present greater results for aerial biomass production and accumulated more 
macronutrients in plants. However, they showed few differences concerning 
micronutrient accumulation and did not show differences in soil carbon and nitrogen 
contents. In contrast, the composted residues presented better microbiological 
responses in terms of increasing the diversity, richness, and structuring of the bacterial 
community, both in the residues and in the soil. Thus, it was possible to conclude that 
"in natura" wastes can offer better results in the short term due to the presence of 
higher nutrient levels. However, they can lead to an imbalance in soil quality, since 
they present lower microbial diversity and richness in waste and soil, in addition to 
causing environmental risks due to excess nutrients, especially N and P. On the other 
hand, composted wastes offer greater environmental safety, stimulate the increase of 
the diversity and richness of the soil microbial community, and can offer better results 
in the long term. 
 

Keywords: Organic fertilizers, Microbiome, Sustainable agriculture  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao decorrer do tempo e dos cultivos sucessivos das mesmas espécies vegetais, o 

solo vai se degradando, podendo perder parte de sua funcionalidade e, por 

consequência, sua qualidade. A adição de resíduos orgânicos ao solo é uma técnica 

amplamente reconhecida como forma de manejo capaz de melhorar a qualidade do 

solo, principalmente como fonte de carbono (C) e nutrientes. Também estimulam o 

aumento da  atividade biológica e da biomassa microbiana do solo, além de promover 

um manejo adequado da fertilidade, aumentando a fertilidade, qualidade e o sequestro 

de carbono do solo (SADET-BOURGETEAU et al., 2018; PARIHAR et al., 2020). Esta 

prática também melhora os atributos físicos do solo, tais como densidade, formação 

de agregados e capacidade de retenção de água. Todos esses benefícios influenciam 

diretamente a produtividade das plantas e podem aumentar o rendimento de diversas 

culturas (O’SULLIVAN et al., 2019; MINER et al., 2020). 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com produção de mais de 

665 milhões de toneladas na safra de 2019/2020 (CONAB, 2020), o segundo maior 

produtor de carne de frango (13,2 milhões de toneladas em 2020) e o quinto maior 

produtor de ovos de galinha (49,1 bilhões de unidades em 2019) (ABPA, 2020). Estas 

atividades geram grandes quantidades de resíduos que precisam ser manejados de 

forma correta e que podem substituir parte da demanda brasileira por fertilizantes 

minerais. Estimativas sugerem que cerca de 14% da demanda por NPK poderia ser 

substituída apenas com os resíduos desses três setores, gerando uma economia de 

US$ 1,1 bilhões ao tesouro nacional (CRUZ; PEREIRA; FIGUEIREDO, 2017). No país, 

a cama de frango, o esterco de poedeiras e a torta de filtro são amplamente utilizados 

na agricultura devido à alta oferta e aos benefícios que esses materiais promovem às 

culturas (SALLES et al., 2018; ARIF et al., 2021). 

A qualidade dos resíduos agropecuários é pouco questionada, sendo valorizados 

apenas os teores de macronutrientes (principalmente N, P e K) durante sua 

comercialização. Outros benefícios provenientes da matéria orgânica destes resíduos 

são ignorados, como possibilidade em aumentar o estoque de C no solo e aumentar 

a ciclagem de nutrientes (N, P e S) (FANG et al., 2020; GHOSH et al., 2020). Também 

são ignorados possíveis malefícios que podem ser causados ao solo, como o acúmulo 

de elementos traço, de poluentes orgânicos e de contaminantes emergentes como 

resíduos de antibióticos e genes de resistência à antibióticos (SELEIMAN; 

SANTANEN; MÄKELÄ, 2020; WAJID et al., 2020), os quais tem sido motivo de enorme 
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preocupação da comunidade cientifica e dos órgãos de saúde pública (CYCOŃ; 

MROZIK; PIOTROWSKA-SEGET, 2019). Ignora-se também a capacidade do 

processamento destes resíduos com a finalidade de minimizar os seus impactos 

adversos ao ambiente. 

Dentre os métodos de gestão de resíduos, a compostagem termofílica se destaca 

devido seu caráter sustentável e ambientalmente correto (CHANG et al., 2019; 

OVIEDO-OCAÑA et al., 2019). Neste caso, o resíduo orgânico é biotransformado em 

um material humificado estável, capaz de disponibilizar nutrientes pelo processo de 

mineralização. Além disso, favorece a eliminação de organismos patogênicos 

(PATERLINI; GONZÁLEZ; PICONE, 2017; DE CORATO, 2020), permite a 

complexação metais pesados e facilita a degradação de vários compostos orgânicos 

xenobióticos (RADZIEMSKA; VAVERKOVÁ; MAZUR, 2017; VENTORINO et al., 

2019), tornando-se um material capaz de trazer maiores benefícios ao sistema solo-

planta-microrganismo do que em seu estado “in natura”. 

A compostagem afeta a disponibilidade de nutrientes às plantas. A disponibilidade 

de P tende aumentar devido seu acúmulo e, subsequente, mineralização a partir da 

fração orgânica pelos microrganismos solubilizadores de fósforo (YADAV; SIDHU, 

2016; LAURICELLA et al., 2020), assim como a disponibilidade do K devido ao 

aumento da CTC do solo, o que favorece sua retenção e limita sua perda por lixiviação 

(QUAN et al., 2018). A compostagem também promove a formação de substâncias 

húmicas (SH), as quais favorecem o solo através da maior agregação, aeração e 

capacidade de retenção de água, além de aumentar a capacidade tampão e o 

potencial de sorção dos solos (FERREIRA et al., 2020; HOFFLAND et al., 2020). Nas 

plantas, as SH aceleram a velocidade das reações enzimáticas do ciclo de Krebs, 

aumentando os teores de clorofila nas folhas (LUDWIG-MÜLLER, 2015; YOON et al., 

2020) e estimulando a síntese de auxinas, que resultam em maior crescimento do 

sistema radicular e da parte aérea e aumentando a resistência da planta ao estresse 

térmico (RAUBER et al., 2018; CHA et al., 2020). No entanto, a compostagem é 

responsável por uma perda considerável de C e N para atmosfera, via mineralização 

e volatilização de dióxido de carbono (CO2) e amônia (NH3), que é preocupante devido 

a redução da qualidade agronômica do resíduo, além da contribuição com a liberação 

de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa (NIGUSSIE et al., 2017). A 

volatilização de NH3 é mais acentuada para resíduos com relação C:N < 25:1 (DAVIS 
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et al., 2019), o que também ocorre quando resíduos “in natura” são aplicados ao solo 

(DARCH et al., 2016; VALENTINUZZI et al., 2020). 

Os efeitos da adição de resíduos orgânicos ao solo podem ser mensurados pelos 

indicadores de qualidade do solo (IQS). Os indicadores químicos (IQs) avaliam as 

mudanças nas propriedades ou processos importantes para a fertilidade do solo, tais 

como a saturação por bases (V), Capacidade de Troca Catiônica (CTC), pH e 

disponibilidade de nutrientes. Os indicadores físicos (IFs) avaliam mudanças na 

densidade, agregação, condutividade elétrica e capacidade de retenção de água do 

solo (AMOAH-ANTWI et al., 2020; HERMANS et al., 2020). No entanto, ambos 

costumam apresentar respostas delongadas devido suas baixas sensibilidades (LIM 

et al., 2015; SONG et al., 2018). 

Já a curto prazo, uma boa maneira de avaliar os IQs seria por meio do acúmulo de 

nutrientes pelas plantas, o que traduziria a disponibilidade dos elementos presentes 

no solo (CHEN et al., 2016b; BINDRABAN; DIMKPA; PANDEY, 2020). Já os 

indicadores biológicos (IBs) são considerados mais sensíveis às mudanças de uso e 

manejo do solo (CHEN et al., 2019a) e, usualmente, são avaliados pela atividade 

microbiana (respirometria), pelo C da biomassa microbiana (C-BM), pela diversidade 

microbiana (arqueias, bactérias e fungos) e pela atividade funcional do solo (NUNES 

et al., 2020; WITHERS et al., 2020). A respiração basal é resultado da atividade 

microbiana do solo (QUAN et al., 2018); a biomassa representa um valioso 

reservatório de nutrientes às plantas (LANGE et al., 2015; NUNES et al., 2020); a 

diversidade e a funcionalidade asseguram a redundância funcional do habitat e 

garantem a execução de processos fundamentais ao solo, mesmo sob condições 

adversas (WITHERS et al., 2020). Normalmente, a entrada de diferentes espécies 

vegetais e a adição de materiais orgânicos de diferentes origens estimulam a 

diversidade e potencializam sua funcionalidade (HUSSAIN; RIGONI; ORIJ, 2018). 

Este estudo se alinha com temas atuais e de relevância mundial, que envolvem o 

tripé da sustentabilidade, buscando o desenvolvimento de forma economicamente 

viável, ambientalmente sustentável e socialmente aceito (WAINAINA et al., 2020; 

TAYIBI et al., 2021), uma vez que se pretende fazer uso de recursos naturais 

disponíveis de maneira mais eficiente, auxiliando a gestão e o tratamento de resíduos 

orgânicos oriundos de atividades agropecuárias. Para tal, é fundamental entender 

como a compostagem afeta os IQS e a eficiência agronômica desses resíduos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Geração de resíduos agropecuários no Brasil e seu impacto ambiental  

A geração de resíduos orgânicos na agricultura brasileira vem crescendo 

anualmente e o reaproveitamento destes resíduos como fertilizantes é uma tendência 

mundial, tanto pela reciclagem dos nutrientes, quanto pela redução da dependência 

de fertilizantes minerais (LIM; LEE; WU, 2016; BI et al., 2020). No entanto, dados a 

respeito do tema na agricultura brasileira de larga escala, são escassos. A eficiência 

agronômica dos resíduos agropecuários é um ponto chave para avaliar a 

sustentabilidade do seu uso como fertilizante, uma vez que há diversos relatos na 

literatura sobre a contaminação de corpos de água por N e P, além da contaminação 

do solo com elementos traço. O uso de resíduos da agropecuária sem critérios 

técnicos e sem o tratamento adequado pode ser mais prejudicial do que benéfico aos 

agroecossistemas (QASWAR et al., 2020). 

No Brasil, cinco setores são responsáveis pela geração da maior parte dos 

resíduos agropecuários. Os setores sucroalcooleiros, avicultura de corte, avicultura 

de postura e suinocultura geram os resíduos agropecuários de forma intensiva 

concentrados nas próprias unidades de produção, o que facilita tanto o tratamento dos 

resíduos quanto o uso em larga escala. Enquanto a bovinocultura gera resíduos de 

forma difusa, de acordo com o manejo das criações (intensivo ou extensivo), o que 

dificulta a coleta, o tratamento e uso dos resíduos da bovinocultura em larga escala. 

A torta de filtro (TF) é um subproduto da indústria da cana-de-açúcar com 

elevado teor de macronutrientes (Ca2+, S-SO4 e P2O5), micronutrientes e elementos 

traço (Cd, Cr, Cu, Ni e Zn) (GUPTA; TRIPATHI; BALOMAJUMDER, 2011). Em média, 

são gerados 30 kg de TF para cada tonelada de cana processada. A partir dos dados 

de produção da safra de 2020, é possível estimar uma geração de TF de quase 20 

milhões de t ano-1 (PRADO; CAIONE; CAMPOS, 2013; CONAB, 2020). A vantagem 

desse tipo de resíduo é sua uniformidade, porém o alto teor de umidade inviabiliza o 

transporte e uso em áreas distantes (SOTO-PAZ et al., 2020). Quando a TF é utilizada 

na forma “in natura”, emite quantidades significativas de gases de efeito estufa (GEE) 

como CO2, CH4, N2O (SIQUEIRA NETO et al., 2016). A presença de altos teores de 

elementos traço na TF pode causar toxidez nas plantas, especialmente quando 

utilizado em grandes quantidades. Além de contribuir para a eutrofização de rios, 

devido aos altos teores de N e P que são facilmente perdidos, podendo também 

estimular a atração de insetos e pragas pelo seu cheiro (RASUL et al., 2006; GEORGE 
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et al., 2010; SILVA-OLAYA et al., 2017). Quando é utilizado de forma eficiente, a TF 

pode reduzir a necessidade de fertilizantes nitrogenados em até 30%, porém quando 

utilizado de forma incorreta, pode levar a imobilização do N-inorgânico do solo 

(MUHAMMAD et al., 2020; THORMAN et al., 2020). 

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre 

a geração de resíduos orgânicos das agroindústrias brasileiras (SCHNEIDER et al., 

2012), é estimado a geração de mais de 28 milhões de toneladas de Cama de Frango 

(CF) por ano. Esse subproduto da indústria de carne de frango é rico principalmente 

em N, mas possui quantidades consideráveis de P, K e Ca, em formas solúveis, além 

de micronutrientes e elementos traço. Porém, a desuniformidade entre os lotes 

produzidos pode causar inconsistências em seu uso na agricultura, uma vez os 

atributos variam de acordo com raça de frango, sazonalidade e sistema de criação 

das aves (TANG et al., 2015; LALOUCKOVA; SKRIVANOVA, 2019). A falta de 

sincronia entre a disponibilidade de nutrientes e necessidade das plantas reduz a 

eficiência agronômica da CF (ARORA et al., 2019; ENDALE et al., 2019). O uso de 

forma incorreta da CF gera maiores emissões de GEE, como CO2, CH4, N2O e NH3 

na atmosfera. Além de promover a contaminação do solo e água quando utilizada 

sucessivamente em mesma área, tanto por meio do aumento nos teores de N e P, 

quanto por elementos traço (Cu e Zn) (KYAKUWAIRE et al., 2019; HUBBARD et al., 

2020). Além disso, outros impactos ambientais podem ser causados, tais como 

disseminação de bactérias patogênicas (Salmonella sp., Clostridium sp., 

Cryptococcus sp., Staphylococcus sp., Escherichia coli), e vírus da H5N1 (Avian 

influenza). Contaminantes emergentes, como genes de resistência a antibióticos 

(GRAs), hormônios, inseticidas e resíduos de antibióticos (tetraciclinas, penicilinas e 

sulfonamidas), que podem alcançar o solo, a água, as plantas e microbiota pelo uso 

de CF (TRIVEDI et al., 2016; SHARMA et al., 2020). 

Os estercos de aves poedeiras – avicultura de postura (EP), são ricos em N, P, 

micronutrientes e elementos traço, que podem estar indisponíveis em formas de 

complexos orgânicos ou em formas iônicas (WAJID et al., 2020). Este resíduo é 

utilizado como fonte de fertilizante de baixo custo, podendo ser mais eficientes que 

esterco de bovinos e ovinos (ADEKIYA et al., 2020). Em 2019, a cadeia brasileira de 

produção de ovos era composta por mais de 380 milhões de aves de postura, sendo 

em média, gerados 0,11 kg dia-1 ave-1 de esterco (LEMOS et al., 2012; ABPA, 2020). 

A partir desses dados, é possível estimar uma geração de mais de 15 milhões de 
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toneladas ano-1 de esterco. As altas concentrações de elementos-traço no EP podem 

impactar negativamente o ambiente, além de promover o acúmulo de elementos-traço 

nas plantas (ZHANG et al., 2014). O uso de EP e fertilizantes minerais em conjunto, 

tem mostrado reduzir emissões de N2O e NH3 quando comparados apenas com 

fertilizante mineral, porém podem aumentar a emissão de CH4. Os GEE causados 

pelo uso de EP aumentam de acordo com a quantidade aplicada, e são maiores do 

que estercos bovinos e suínos (MOHANTY et al., 2020; SHAKOOR et al., 2021). Os 

EPs possuem grandes quantidades de antibióticos, cerca de 70–90% dos fármacos 

estão em formas ativas ou inalterados, o que contribui para o surgimento e dispersão 

de Genes de Resistência à Antibióticos (GRAs), os quais se tornaram um problema 

global de saúde pública (MASSÉ; SAADY; GILBERT, 2014; HAN et al., 2018a). A 

presença de antibióticos afeta a população microbiana do solo, reduz a atividade de 

enzimas e a mineralização de C e N (WEI et al., 2009; ROSENDAHL et al., 2012). 

Estudos mostram que a disseminação de GRAs ocorre de forma intensa na rizosfera 

e filosfera das plantas, mas ocorre de forma mais fraca na comunidade endofítica das 

plantas (ZHANG et al., 2020e). 

 

2.2. Compostagem, qualidade, segurança ambiental e eficiência agronômica 

de resíduos agropecuários 

A compostagem é um método aeróbico e termofílico eficaz na estabilização da 

matéria orgânica (MO) presente nos resíduos agropecuários. O processo da 

biooxidação da MO produz um material estável e rico em substâncias húmicas 

(KULIKOWSKA; SINDREWICZ, 2018; JIMÉNEZ-GONZÁLEZ et al., 2019). A 

transformação da MO é realizada pela própria microbiota presente nos resíduos, onde 

em cada fase da compostagem, há predominância de grupos responsáveis por 

determinar as rotas metabólicas e enzimáticas dos processos de degradação do C 

(MIRANDA et al., 2018; WEI et al., 2018). Entretanto, para que o valor do composto 

garanta que os custos de produção sejam viáveis, ele deve possuir uma alta 

qualidade. A qualidade é obtida a partir de um alto nível de estabilidade e maturidade 

do composto, e não pode ser mensurada por um único parâmetro, mas alguns dos 

índices mais utilizados são: relações C/N <10; C-orgânico 10%; e NH4
-/NO3

- <0,16 

(BERNAL; ALBURQUERQUE; MORAL, 2009; MORAL et al., 2009). 

A técnica de co-compostagem permite combinar diferentes materiais para 

equilibrar os parâmetros de relação C/N, umidade, aeração e tamanho de partículas 
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em níveis ótimos, para gerar um composto final de melhor qualidade (MENG et al., 

2017; GIAGNONI et al., 2020). Materiais como palhas, serragem, cavaco de madeira, 

resíduos de jardinagem, biochar, minerais e inóculos microbianos podem ser 

utilizados para melhorar as propriedades do composto final (GALITSKAYA et al., 

2017; WANG et al., 2017; GUO et al., 2020a). Aditivos com alta relação C/N podem 

reduzir perdas de N de forma significativa, enquanto aditivos ricos em N e fosfatos 

naturais, como os estercos, podem enriquecer o valor nutricional do composto. Já a 

regulação do pH é importante para indisponibilizar os elementos traço (As, Cd e Zn), 

e diminuir a concentração de contaminantes orgânicos. Esse ajuste pode ser feito pela 

adição de materiais naturais que aumentam o pH, como sulfatos ou hidróxido de cálcio 

(BEESLEY; MORENO-JIMÉNEZ; GOMEZ-EYLES, 2010; ARRUDA et al., 2019). 

A compostagem também é eficiente para degradar e reduzir a solubilidade de 

elementos-traço no solo por meio da formação de complexos organominerais 

(PALANSOORIYA et al., 2020). Além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa 

como CO2, N2O e CH4 (WANG et al., 2017; GIAGNONI et al., 2020; GUO et al., 2020b). 

É necessário altas temperaturas para eliminar totalmente ou reduzir a concentração 

de organismos patogênicos (Salmonella sp., Clostridium sp. e Streptococcus sp.), 

antibióticos (sulfonamidas, penicilinas e tetraciclinas), GRAs e pesticidas (atrazina, 

cipermetrina e deltametrina) no composto (KULIKOWSKA, 2016; QIAN et al., 2018; 

XIE; SHEN; ZHAO, 2018). 

Como resultado, o composto apresenta maior valor agronômico devido os 

parâmetros uniformes e estáveis, gerando maior sustentabilidade na cadeia produtiva 

de alimentos (PANDIT et al., 2019; SEFEEDPARI et al., 2019). A eliminação de 

sementes de plantas daninhas, menor volume e tamanho de partículas do composto 

facilita sua aplicação na agricultura e diminui seus riscos ao ambiente. Além disso, o 

composto é rico em matéria orgânica estável, o que favorece o balanço de nutrientes 

no solo por meio da liberação mais lenta dos nutrientes (MORAL et al., 2009; FAN et 

al., 2019; LIU et al., 2020). Como consequência, são geradas melhorias na qualidade 

física, química e biológica do solo, permitindo ganhos na produtividade das culturas e 

redução de passivos ambientais decorrentes das atividades humanas (BANWART et 

al., 2019). Por exemplo, o uso de resíduos orgânicos compostados mostrou ser 

eficientes na redução e supressão de ataque de fitopatógenos em diversas espécies 

vegetais, por meio da capacidade de estimular o sistema de defesa vegetal (HECK; 

GHINI; BETTIOL, 2019; POSTMA; NIJHUIS, 2019; RIVERA-MÉNDEZ et al., 2020), 
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além de estimular a própria microbiota do solo que oferecer uma barreira contra o 

ataque de pragas e patógenos (SAYARA et al., 2020; VIDA; DE VICENTE; CAZORLA, 

2020). 

Por meio de experimentos de longo prazo, pesquisadores evidenciaram que 

resíduos agropecuários compostados são responsáveis em promover microrganismos 

benéficos no solo, em detrimento dos maléficos, e são ótimos indicadores de eficiência 

e sustentabilidade agrícola (HARTMANN et al., 2015; GUO et al., 2019). São relatados 

efeitos diretos no aumento do pH do solo, maior acúmulo de C e maior estabilidade 

de agregados (SITHOLE; MAGWAZA; THIBAUD, 2019; WANG et al., 2019). Os 

resíduos compostados também não aumentaram a disponibilidade de elementos traço 

no solo (LAURENT et al., 2020; MICHAUD et al., 2020). Esses efeitos são mais 

evidentes quando ocorrem aplicações constantes, uma vez que o acúmulo de matéria 

orgânica exógena só estimula as funções biológicas do solo em longo prazo. Em 

alguns casos, os efeitos podem surtir após alguns anos, dependendo da quantidade 

e da qualidade do composto aplicado (SHAH; WU, 2019; ZHANG et al., 2020d). As 

melhores respostas são obtidas quando o composto é utilizado de forma frequente, 

em altas quantidades (40–60 t ha-1 ano-1), principalmente quando utilizados com 

fertilizantes minerais (ESCANHOELA et al., 2019; GENG et al., 2019b). Os efeitos 

residuais dos compostos, resultam em uma liberação mais lenta dos fertilizantes 

nitrogenados pela maior formação de ácidos húmicos, responsáveis por elevar a CTC 

e a capacidade tampão do solo (CAMPITELLI; CEPPI, 2008; PANDIT et al., 2020). 

A sanidade e a qualidade dos resíduos compostados são características 

importantes, mas a capacidade para reciclar nutrientes também deve ser levada em 

consideração para evidenciar diferenças dos resíduos “in natura”. Por exemplo, a 

aplicação de resíduos “in natura” pode apresentar maiores valores de biomassa e 

atividade microbiana, devido sua matéria orgânica lábil, ao contrário de resíduos 

compostados, que pode adicionar mais C no solo sem estimular o efeito priming do 

solo, que é responsável pela ciclagem do C (LERCH et al., 2019; URRA; ALKORTA; 

GARBISU, 2019). Enquanto isso, a absorção de nutrientes pelas plantas pode ser 

similar entre os resíduos “in natura” e compostados. No entanto, resíduos 

compostados tendem a deixar uma maior reserva de nutrientes disponíveis a longo 

prazo, porém, são necessários estudos para cada tipo de composto, cultura e solo 

(ZVOMUYA et al., 2006). 

 



18 

2.3. Manejo e funcionalidade da microbiota sob uso de resíduos 

agropecuários  

O microbioma do solo atua em processos chaves para manutenção, 

transformação de nutrientes e fluxo de energia no ecossistema. Em geral, a atividade 

biológica realizada pela microbiota do solo é responsável por moldar o ambiente por 

meio da transformação de moléculas complexas em formas mais simples, que podem 

ser assimiladas pelas plantas e outros organismos. Essas atividades são realizadas 

em pequena escala, mas resultam em funções de transformação do C, ciclagem de 

nutrientes, formação e estruturação do solo e regulação da biodiversidade por meio 

do biocontrole (KIBBLEWHITE; RITZ; SWIFT, 2008). Nesse sentido, os organismos 

são classificados de acordo com sua funcionalidade dentro da cadeia alimentar do 

solo, baseados em características de fonte de alimento, taxonomia e nível trófico. 

A adição de matéria orgânica exógena ao sistema consiste em uma das 

principais vias de introdução de novos microrganismos no solo, que podem ocorrer 

via aplicação de resíduos agropecuários, rotação de culturas e inoculação direta do 

solo (estirpes únicas ou misturas de diferentes espécies) (CHAPARRO et al., 2012; 

HARTMAN et al., 2018). Os resíduos orgânicos são aplicados com a finalidade de 

fornecer nutrientes às plantas e aos microrganismos nativos do solo. Inicialmente 

esses nutrientes solúveis estão disponíveis para as plantas, mas ao longo do tempo, 

precisam passar pela cadeia alimentar do solo (soil food web) para serem degradados 

e solubilizados, e assim voltar a formas assimiláveis às plantas (SÁNCHEZ-MORENO 

et al., 2011; EL MUJTAR et al., 2019). A abordagem de cadeia alimentar do solo 

permite analisar relações entre estrutura da comunidade microbiana e processamento 

de funcionalidade do solo, analisando interações entre ambiente, energia e 

informações genéticas (BRUSSAARD; DE RUITER; BROWN, 2007; FAO, 2020). A 

cadeia envolve uma grande diversidade de organismos do solo, passando por 

decompositores primários (bactérias e fungos) a predadores (protozoários e 

nematoides). Os resíduos podem introduzir e selecionar bactérias com diferentes 

funções, que ocorrem por meio de adaptação ou cooperação. Mas também podem 

ser selecionados para funções de interesse agronômico, como a estruturação do solo 

ou o desenvolvimento das plantas (LIN et al., 2019b; LUAN et al., 2020). 

Em estudos de longo prazo, os resíduos agropecuários podem ser responsáveis por 

manter o pH neutro do solo, sendo este fator chave na manutenção da alta diversidade 

e funcionalidade no solo. Esses efeitos são maiores em solos que recebem aplicações 
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contínuas, quando comparados com solos que ficam com maiores períodos sem 

aporte de resíduos (ZHONG et al., 2010; VAN DER BOM et al., 2018). A formação de 

agregados é estimulada a longo prazo, e afeta diretamente a composição da 

comunidade microbiana do solo por meio da formação de micro-habitats e diferentes 

zonas de aeração, o que permite o surgimento de novos nichos (LIN et al., 2019a). Os 

microagregados criam ambientes que selecionam organismos K-estrategistas, com 

alta afinidade por substratos específicos. Enquanto os macroagregados selecionam 

organismos R-estrategistas, responsáveis por funções redundantes, geralmente 

envolvidas no ciclo do C, sendo responsáveis pelas maiores taxas de turnover 

(formação e decomposição) da matéria orgânica do solo (TRIVEDI et al., 2015, 2017). 

A agregação é responsável por diminuir a mineralização da MOS, devido à redução 

de ataques microbianos e enzimáticos (ZHAO et al., 2017b). A aplicação de esterco 

suíno pode afetar a formação de agregados, promovendo mudanças na comunidade 

microbiana do solo, inibindo o crescimento de organismos oligotróficos e estimulando 

organismos decompositores de compostos orgânicos complexos (WIEDER; BONAN; 

ALLISON, 2013). Em contrapartida, a microbiota pode influenciar a formação da 

matéria orgânica do solo (M.O.S.) de forma positiva, por meio do aumento da 

mineralização e utilização dos substratos orgânicos simples e complexos 

(HARTMANN et al., 2015). 

A curto prazo, os resíduos agropecuários fornecem nutrientes solúveis para as 

plantas, mas também afetam os microrganismos do solo. As bactérias podem ser 

beneficiadas de acordo com o tipo de resíduo aplicado, enquanto os fungos 

respondem melhor de acordo com a quantidade de resíduo aplicado (LAZCANO et al., 

2013). No geral, os efeitos são expressos de forma mais intensa em ambiente estável, 

onde o uso dos resíduos é constante. Contudo, os efeitos podem variar de acordo 

com o tipo de solo (CHEN et al., 2016a). Os resíduos agropecuários apresentam 

características comuns, tais como altos teores de C e N, que funcionam como um 

bioativador do solo. Os resíduos podem promover aumentos na diversidade 

microbiana em termos de riqueza de espécies e funcionalidade, e conferir solos mais 

resistentes à estresses ambientais (KUMAR et al., 2017). O C solúvel confere 

capacidade de resiliência ecológica do solo, enquanto o N solúvel fortalece o sistema 

de defesa vegetal (LIU et al., 2016; LIAO; LIANG; HUANG, 2018). 

Alguns trabalhos que abordam a diversidade microbiana de forma ampla, 

mostram que Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Nitrospirae 
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são os filos mais dominantes em solos tratados com esterco animal. Enquanto 

Glomeromycota, Blastocladiomycota e Schizoplasmodiida são os filos de fungos mais 

abundantes indicando que funções como nitrificação e turnover da matéria orgânica 

são fortalecidas (CHEN et al., 2016a; ZHOU et al., 2016). As funções mais 

redundantes como biossíntese de algumas enzimas e ciclagem de C e N, fazem parte 

da maioria dos grupos funcionais, sendo bastante abundantes e possuindo maiores 

interações com os resíduos agropecuários, principalmente quando comparados com 

fertilizantes químicos (LING et al., 2016). Em contraste, são relatados que espécies 

raras e de baixa abundância (entre 1 e 3%), são espécies-chaves, responsáveis por 

múltiplas funções, podendo explicar por que o tipo de fertilização altera a 

funcionalidade de um solo (CHEN et al., 2020). 

De forma geral, manejo adequado do solo, que combine boas práticas agrícolas, 

pode conferir um solo “vivo”, com vasta diversidade de espécies e funcional. Os 

sistemas agrícolas que promovem o uso de resíduos agropecuários apresentam maior 

biodiversidade, e podem reduzir problemas de difícil controle, como fitonematoides, 

patógenos radiculares (LUPATINI et al., 2019). Nesses sistemas, as cadeias tróficas 

são complexas e possuem mais interações entre os organismos em todos os 

compartimentos do solo, resultando em um maior aproveitamento dos nutrientes pelas 

plantas e microrganismos. Associações entre fungos e bactérias geralmente são de 

cooperação na biotransformação de resíduos orgânicos, são diretamente 

influenciadas pelo tipo de resíduo utilizado, que pode selecionar grupos com 

diferentes potenciais metabólicos, tendo forte influência na qualidade e no 

funcionamento do solo (LIU et al., 2010; SULEIMAN et al., 2019). 

Em termos práticos, deve-se atentar para as características dos resíduos 

orgânicos, tais como pH e teores de C e N. Uma vez que bactérias são estimuladas 

em maiores faixas de pH (5.5 – 6,5) e são responsáveis pela maior eficiência de uso 

do carbono. Quando há um desequilíbrio no balanço de N ou valores de pH abaixo de 

5,0, os fungos são beneficiados e aumentam o consumo de C do solo (SILVA-

SÁNCHEZ; SOARES; ROUSK, 2019). Estas características associadas com os teores 

de P e K podem responder por 20% das mudanças na estrutura das comunidades do 

solo (CHEN et al., 2016b; BONANOMI et al., 2020). 
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2.4. Ciclagem de nutrientes no solo tratado com resíduos agropecuários  

Os nutrientes são elementos químicos que são usados pelas plantas e outros 

organismos para seu crescimento e regulação do seu metabolismo. A maior parte dos 

estudos tem focado nos teores de C, N, P e K para quantificar o fluxo dos elementos 

entre os compartimentos e destacar o funcionamento de um determinado ambiente 

(ZECHMEISTER-BOLTENSTERN et al., 2015). Portanto, deficiências nutricionais 

podem levar à redução da produção primária e da biodiversidade, uma vez que plantas 

sustentam as cadeias alimentares acima e abaixo do solo. A ciclagem de nutrientes é 

a transformação dos elementos presentes na fração mineral do solo e na biomassa 

para formas assimiláveis pelas plantas, microrganismos e outros seres vivos. A 

matéria orgânica fornece quelatos naturais que podem manter micronutrientes em 

formas absorvíveis pelas plantas, além de estimular o microbioma do solo. 

Todos os organismos que vivem no solo contribuem com a ciclagem de nutrientes 

por meio de processos físicos (fragmentação da M.O.S. e transporte de partículas do 

solo), químicos (mineralização da M.O.S. e transformação enzimática de moléculas) 

e transferência de energia na cadeia trófica. As plantas absorvem esses nutrientes 

para se desenvolverem, e retornam parte desses subprodutos de volta ao solo. No 

total, 80–90% da produção primária das plantas ocorre por meio dos detritos 

presentes no solo (BARDGETT et al., 2005; COLEMAN et al., 2017). Os processos 

de turnover e mobilidade de nutrientes (mineralização e imobilização) dependem do 

clima, das propriedades físicas (estrutura e textura do solo) e dos parâmetros químicos 

(pH, MOS, CTC, teores de nutrientes) e umidade do solo, da cobertura e composição 

química das plantas (COLMAN; SCHIMEL, 2013; COLEMAN et al., 2017). 

As plantas são responsáveis por recrutar e selecionar os microrganismos em sua 

rizosfera, que podem oferecer benefícios por meio de maior defesa e nutrição vegetal, 

funcionando como um segundo genoma das plantas (JACOBY et al., 2017; DINI-

ANDREOTE, 2020). Nessa via de duas mãos, a microbiota selecionada irá atuar 

diretamente na promoção de serviços ecossistêmicos no solo, tais como ciclagem de 

nutrientes, estruturação do solo e acúmulo de carbono (AI et al., 2018; LI et al., 2018; 

WIESMEIER et al., 2019). 

O potencial de um solo realizar a ciclagem de nutrientes pode ser mensurado 

pelo seu teor de C orgânico, pela taxa de decomposição da matéria orgânica, atividade 

enzimática, disponibilidade de nutrientes no solo e pela capacidade de absorção de 

nutrientes pelas plantas (PAUSCH; KUZYAKOV, 2018; WAGG et al., 2019). Os 
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resíduos agropecuários podem afetar de forma direta a dinâmica da ciclagem de 

nutrientes no solo, devido sua capacidade de alterar os fatores do solo, tais como pH, 

relação C/N, teores de nutrientes e elementos traço (LING et al., 2016; MORTIER; 

VELGHE; VERSTICHEL, 2016). 

Em curto prazo, a ciclagem de nutrientes é afetada de forma mais positiva pelo 

uso de resíduos agropecuários, mostrando incrementos de 11–36% na ciclagem de 

C, além de acumular mais C no solo (DE LEIJSTER et al., 2019). Os fatores benéficos 

geralmente estão relacionados com maiores teores de C orgânico do solo, que 

resultam maior atividade microbiana e maior ciclagem de nutrientes (GHOSH et al., 

2020b). As bactérias e fungos são os agentes primários dessa função, e utilizam o C 

dos resíduos como fonte de energia para manter seus processos ecológicos. Também 

utilizam outros nutrientes como N, P e S para realizar e manter os processos de 

mineralização e disponibilização dos elementos no solo (SÁNCHEZ; OSPINA; 

MONTOYA, 2017; SCHÜTZ et al., 2018). 

As transformações de C e N são realizadas por grande parte da comunidade 

microbiana do solo, e não exclusivamente por um único grupo ou espécie. Por isso, 

pequenas alterações na composição da comunidade microbiana, causadas por 

perturbações ambientais naturais ou interferência humana podem reduzir a eficiência 

dessas funções no solo (KUYPERS; MARCHANT; KARTAL, 2018). Por outro lado, os 

microrganismos envolvidos na ciclagem de fósforo e enxofre são mais específicos, 

portanto, são mais sensíveis às perturbações (BHAT et al., 2017; CHOJNACKA; 

MOUSTAKAS; WITEK-KROWIAK, 2020). Em baixas concentrações de elementos, 

em nível crítico, esses nutrientes são imobilizados pelos organismos decompositores. 

Quando estão em níveis adequados passam para a fase de mineralização e 

disponibilização dos nutrientes. Em concentrações altas, os nutrientes podem ser 

perdidos facilmente por lixiviação, percolação e volatilização (MAHMOOD; IGUCHI; 

KATAOKA, 2019; SOLAIMAN et al., 2019; KOUR et al., 2021). 

A partir de dados de meta-análise, foi possível observar que resíduos 

agropecuários são mais efetivos em longo prazo, e em regiões de clima quente e 

úmido com solos ácidos e mais intemperizados. A aplicação de resíduos 

agropecuários pode promover aumentos no pH do solo na ordem de ~3%, 18% no 

teor de C, 16% no teor de N, 66% no conteúdo de P e 19% no teor de K. Além disso, 

a adição de resíduos orgânicos promovem incrementos na abundância de fungos, 

bactérias, na atividade de diversas enzimas relacionadas a ciclagem de nutrientes (DU 
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et al., 2020). Diversos estudos têm relatado incremento a atividade de enzimas 

responsáveis pela ciclagem do C (desidrogenase, β-glicosidase), N (urease, 

protease), P (fosfatase ácida e alcalina), S (arilsulfatase) em solos manejados com 

resíduos agropecuários (ROS; HERNANDEZ; GARCÍA, 2003; FRANCIOLI et al., 

2016; GHOSH et al., 2020b). O uso de resíduos agropecuários pode afetar o sistema 

enzimático do solo por duas maneiras: pela estabilização de enzimas extracelulares, 

ou pelo estímulo da atividade enzimática causada pelo fornecimento de um substrato 

diverso e rico em peptídeos e proteínas (SHARMA et al., 2017). Os teores de 

substâncias húmicas do resíduo também são responsáveis por estimular essa função, 

por meio das enzimas desidrogenase, urease, fosfatase e arilsulfatase, além de 

estimularem a formação de fungos micorrízicos arbusculares (SOLAIMAN et al., 2019; 

TANG et al., 2020). 

O tipo de resíduo utilizado pode alterar a disponibilização de nutrientes para as 

plantas. Alguns estudos mostram que a aplicação de resíduos agropecuários afeta a 

rizosfera das plantas, resultando em maior produtividade e qualidade das culturas. O 

efeito positivo da aplicação de resíduos na planta também está associado ao aumento 

da diversidade de espécies microbianas benéficas, que impulsionam a ciclagem e 

disponibilidade de nutrientes (LUPATINI et al., 2016; LIN et al., 2019a). Enquanto 

ambientes com baixa diversidade de espécies microbianas apresentam baixa 

multifuncionalidade do solo (WAGG et al., 2019). 

Por exemplo, a aplicação de cama de frango é um material rico em nitrogênio 

orgânico, há correlação forte de grupos bacterianos associados com as 

transformações do N no ambiente, principalmente membros do filo Proteobacteria  

(ZHU et al., 2019). A alta relação C/N do resíduo favorece grupos microbianos que 

atuam nas transformações do N, e reduz a abundância de grupos desnitrificantes, 

resultando em maior eficiência do nutriente no solo, além de reduzir perdas por N2O 

(BILLAH; AHMAD; ALI, 2019; CHRISTODOULOU et al., 2019; ZHANG et al., 2020c). 

A fertilização com estercos possui uma composição mais diversa em termos de macro 

e micronutrientes do que os fertilizantes minerais, o que responde pelo maior aumento 

na biomassa e diversidade microbiana do solo (FRANCIOLI et al., 2016). Porém, a 

combinação de resíduos agropecuários com fertilizantes minerais é uma prática 

interessante, que pode ser utilizada para equilibrar o teor de nutrientes no solo, 

resultando em maior eficiência de absorção pelas plantas (BORGES et al., 2019; 

GENG et al., 2019a). 
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Os resultados obtidos na ciclagem de nutrientes são baseados tanto no aumento 

dos teores de nutrientes no solo quanto nas mudanças benéficas na comunidade 

microbiana do solo. Essas mudanças podem incluir maior diversidade e 

enriquecimento de organismos benéficos que são introduzidos pela aplicação de 

resíduos e aumentam a atividade microbiana (FRANCIOLI et al., 2016). Além disso, 

os resíduos podem promover grupos específicos e suprimir grupos maléficos, que 

resulta em efeitos positivos da fertilização orgânica (CHEN et al., 2019b; LI et al., 

2019). O manejo adequado de P com resíduos agropecuários, podem resultar em 

maiores teores de P-solúvel e reduzir os teores de P-insolúvel, além de reduzir a 

fixação por óxidos de Fe2+ e Al3+   (CH’NG et al., 2019; ZHANG et al., 2020b). Foi 

observado que as frações de P na camada superficial (0-10 cm) estão sob maior 

influência das propriedades químicas e biológicas do solo. Enquanto na camada 

subsuperficial (10-20 cm), as frações de P estão relacionadas apenas com as 

propriedades químicas (WANG; WHITE; LI, 2017; WU et al., 2020). A eficiência da 

ciclagem de nutrientes ainda pode ser aumentada com a inoculação de espécies 

solubilizadores de fósforo (PSB) nos resíduos agropecuários, sendo uma estratégia 

eficiente para aumentar a disponibilidade de P-solúvel em resíduos de cana-de-açúcar 

(ESTRADA-BONILLA et al., 2017a). 
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3. HIPÓTESES E OBJETIVOS 

3.1. Hipóteses 

• Os benefícios resultantes da aplicação de resíduos orgânicos na agricultura 

dependem da estabilidade de sua fração orgânica e de suas comunidades 

microbianas, e não apenas do teor de macro e micronutrientes presentes nos 

resíduos, sendo que a extensão desses benefícios dependerá do tipo de solo. 

• A qualidade da fração orgânica dos resíduos agropecuários compostados é 

superior do quando comparados aos resíduos agropecuários “in natura”, por se 

trata-se de materiais higienizados, bioestabilizados e humificados, contribuindo 

assim para melhorar a qualidade da fração orgânica do solo; a biomassa, a 

atividade funcional e a diversidade da população microbiana do solo; e a 

disponibilidade de nutrientes às plantas, com subsequente aumento da eficiência 

agronômica desses resíduos. 

 

3.2. Objetivos gerais 

• Avaliar o efeito da compostagem na qualidade da fração orgânica e, 

consequentemente, na eficiência agronômica dos resíduos orgânicos 

agropecuários mais utilizados como fertilizantes na agricultura brasileira: a torta de 

filtro, a cama de frango e o esterco de poedeiras. 

• Avaliar a mudança nas propriedades químicas e biológicas dos solos tratados com 

resíduos orgânicos “in natura” e compostados, tais como fertilidade, formação da 

matéria orgânica do solo e diversidade microbiana. 

 

3.3. Objetivos específicos 

• Avaliar a qualidade da matéria orgânica dos resíduos agropecuários “in natura” e 

compostados, em termos de características físico-químicas e da comunidade 

bacteriana. 

• Avaliar as diferenças na aplicação dos resíduos agropecuários nas formas “in 

natura” e compostada para a absorção de nutrientes pelas plantas. 

• Avaliar as diferenças entre as formas dos resíduos “in natura” e compostados, para 
fornecer um efeito residual na fertilidade do solo (P, K, Ca, Mg, pH), formação de 
matéria orgânica (lábil e recalcitrante) e mudanças na microbiologia do solo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Coleta e caracterização inicial dos solos 

Foram coletados dois solos de texturas contrastantes no município de 

Piracicaba, no estado de São Paulo. As amostras de foram coletadas na camada de 

0-10 cm, sendo cerca de 400 kg de cada solo. O LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

(LVD) foi coletado em área de cultivo de cana-de-açúcar (23°44’09” S 47°59’29” O) e 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico (LVAD) em área de pastagem 

(23°11’46” S 48°02’18” O). Após a coleta, as amostras de solo foram secas à sombra 

e ao ar livre, destorroados e peneirados em malha de 2 mm. Para a determinação das 

propriedades físicas e químicas (Tabela 1), cerca de 500 g de solo foram 

encaminhados ao Laboratório de Análise do Solo, Departamento de Ciência do Solo, 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

A caracterização física separou o solo em totais de argila, areia e silte, com 

auxílio de densímetro (BOUYOUCOS, 1962). Os atributos químicos foram 

determinados de acordo com a metodologia de RAIJ et al. (2001). A Acidez potencial 

(Al3+ e H+) foi determinada com solução SMP, a acidez trocável (Al3+) foi determinada 

a partir da extração com KCl (1 mol L-1) e quantificada por titulação com NaOH (0,025 

mol L-1). O pH foi determinado em solução de CaCl2 (0,01 mol L-1) e a matéria orgânica 

(M.O.) por oxidação em dicromato de potássio (K2Cr2O7). O P-disponível, K+, Ca2+ e 

Mg2+ foram extraídos com resina trocadora de íons, e determinados por 

espectrometria de absorção atômica (P, Ca2+ e Mg2+) e fotometria de chama (K+). Os 

micronutrientes Fe2+, Cu2+, Mn2+ e Zn2+, foram extraídos com o método com ácido 

dietilenotriaminopentaacético (DTPA) e quantificados por espectrofotometria de 

absorção atômica, o B foi extraído com solução de BaCl2 e quantificado por 

colorimetria.  

A partir dos resultados, foram calculados a soma de bases (SB) pelas 

concentrações de bases (K+, Ca2+, Mg2+), a capacidade de troca de cátions (CTC) total 

pela SB + acidez potencial em pH 7,0, CTC efetiva por SB + Al3+ e saturação por 

bases (V). 
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Tabela 1. Atributos físicos e químicos iniciais do solo. 

Atributos LVd LVAd 

Areia (g kg-1) 281 773 

Silte (g kg-1) 154 25 

Argila (g kg-1) 565 202 

M.O. (g kg-1) 27 21 

pH (CaCl2) 4,2 4,8 

SB (mmolc dm-3) 11 15 

CTC (mmolc dm-3) 63 38 

V (%) 17 41 

m (%) 53 9 

P (mg dm-3) 5 6 

K (mmolc dm-3) 2 1,1 

Ca (mmolc dm-3) 6 10 

Mg (mmolc dm-3) 3 5 

Fe (mg dm-3) 27 41 

Cu (mg dm-3) 0,6 0,6 

Mn (mg dm-3) 12,1 8,8 

Zn (mg dm-3) 0,7 2,1 

B (mg dm-3) 0,77 0,57 

M.O. = matéria orgânica; SB = soma de 

bases; CTC = capacidade de troca 

catiônica; V = saturação de bases; m = 

saturação de alumínio 

 

4.2. Coleta dos resíduos agropecuários 

Os resíduos agropecuários consistiram em cama de frango (avicultura de 

corte), esterco de galinhas poedeiras (avicultura de postura) e torta de filtro (setor 

sucroalcooleiro), sendo coletados cerca de 350 kg de cada resíduo orgânico. A cama 

de frango (CF) foi coletada em uma granja de aves no município de Uberlândia – MG 

(18°47’45” S 48°20’27” O). O esterco de galinhas poedeiras (EP) foi coletada em uma 

granja de ovos no município de Sumaré – SP (24°54’10” S 47°17’15” O), e a torta de 

filtro (TF) foi coletada em uma usina de cana de açúcar no município de Lençóis 

Paulista – SP (22°37’54” S; 48°50’10” O). 
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4.3. Caracterização físico-química dos resíduos agropecuários “in natura” 

Os resíduos orgânicos caracterizados em sua forma “in natura” para 

determinação dos teores de macronutrientes (N-total, NO3
-
, NH4

+, P, K, Ca, Mg e S), 

micronutrientes (B, Cu Fe, Mn, Mo e Zn) de acordo com o Manual de Métodos 

Analíticos Oficiais Para Fertilizantes e Corretivos (BRASIL, 2017). Os teores de 

elementos traço (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu Hg, Ni, Pb e Se) foram caracterizados com 

os métodos SW-846 3051A e SW-846 6010C (US-EPA, 2007). Também foram 

analisadas outras características físico-químicas como densidade, pH (solução de 

CaCl2 0,01 mol L-1), umidade (65 °C e 110 °C), carbono orgânico (C-org) por oxidação 

em dicromato de potássio (K2Cr2O7), condutividade elétrica (CE) por leitura com 

condutivímetro da amostra em água, capacidade de retenção de água (CRA) 

determinada pelo método descrito por SILVA et al. (2014), matéria orgânica total, 

resíduo mineral total (RMT), resíduo mineral (RM) e resíduo mineral insolúvel (RMI) 

por combustão em mufla (RODELLA; ALCARDE, 1994). 

 

4.4. Condução do processo de compostagem 

O processo de compostagem foi conduzido em condições de campo, em uma 

área localizada no Centro de Estudos Para Aproveitamento de Resíduos Agrícolas 

(CEPARA) no campus da ESALQ/USP. Foram conduzidas três leiras, uma para cada 

tipo de resíduo, as proporções de resíduo para cavaco foram de: 3:1 (v/v) para cama 

de frango (CF); e de 1:1 (v/v) esterco de poedeiras (EP); a torta de filtro (TF) foi 

compostada sem adição de cavaco devido a sua alta relação C/N. O processo de 

compostagem foi conduzido de acordo com as recomendações descritas por KIEHL e 

LINDENBERG (1998). As relações C/N dos resíduos foram ajustados com cavaco de 

madeira para atingirem a relação de aproximadamente 20/1. 

As leiras foram revolvidas diariamente na primeira semana, e a cada 2-3 dias 

até o composto atingir ponto de maturação (90 dias). A compostagem foi realizada 

entre outubro e dezembro de 2019, com irrigação manual até os 60 dias, a fim de 

atingir um composto com baixo teor de umidade. No final do processo, as pilhas foram 

removidas e o materiais peneirado em malha de 5 mm. Em seguida, os compostos 

foram ensacados e armazenados em temperatura ambiente. 

 



30 

Figura 1. Comparação visual dos resíduos “in natura” e compostados. (a) TFi, (b) TFc, 
(c) CFi, (d) CFc, (e) EPi, (f) EPc. 
 

4.5. Propriedades físico-química dos resíduos agropecuários compostados 

As propriedades físico-químicas dos resíduos agropecuários compostados foram 

determinadas conforme descrito no item 4.3. Sendo caracterizados os teores de 

macro, micronutrientes, C-org, metais pesados e parâmetros de qualidade dos 

resíduos orgânicos. 

 

4.6. Planejamento e condução do experimento 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação por 90 dias. O 

delineamento foi em blocos inteiramente casualizados (DIC): [(3 resíduos x 2 formas 

+ 1 controle (NPK) + 1 controle (sem adubação)) x 2 solos x 4 repetições)] totalizando 

64 unidades experimentais. Cada unidade correspondeu a um vaso plástico 

(polipropileno) volume de 10 L, preenchidos com 8,6 kg de solo. 

Os solos foram corrigidos com calcário agrícola 60 dias antes da implantação 

da cultura milho (Zea mays L.) a fim de corrigir o pH e atingir uma saturação de bases 

~ 70% (RAIJ; CANTARELLA, 1997). Todos os tratamentos (exceto os controles) 

receberam 7 t ha-1 (base seca) dos resíduos agropecuários (“in natura” ou 
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compostado) uma semana antes da semeadura. No momento da semeadura, os solos 

foram suplementados com 60% da dose recomendada de fertilizante mineral (140-

120-120 kg ha-1 de N-P-K). O controle NPK foi adubado com 100% da dose 

recomendada de acordo com AGUIAR et al. (2014). Enquanto o controle sem 

adubação recebeu apenas o calcário. As doses aplicadas em cada solo são 

apresentadas na tabela 2. 

Foram semeadas cinco sementes da variedade de milho híbrido convencional 

BM207 (Biomatrix®). Após sete dias da germinação, foi realizado desbaste para 

manter uma planta por vaso. A irrigação e umidade foram acompanhadas e ajustadas 

conforme a necessidade das plantas. 

 

Tabela 2. Doses de fertilizantes minerais e corretivos aplicadas nos solos LVd e LVAd. 

Fertilizantes 
Dose aplicada N P K Ca Mg 

kg ha-1 g vaso-1 ---------------------------------mg kg-1---------------------------------- 

Latossolo Vermelho Distrófico (LVd)           

MAP 260,86 0,90 26,08 26,2 - - - 

KCl 183,33 0,63 - - 91,3 - - 

Ureia 88,88 0,51 40 - - - - 

Calcário 4.100,00 24,35 - - - 3,64 2,49 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd)         

MAP 260,86 0,90 26,08 26,2 - - - 

KCl 149,99 0,52 - - 74,7 - - 

Ureia 88,88 0,51 40 - - - - 

Calcário 1.300,00 7,72 - - - 1,15 0,79 

 

4.7. Avaliação dos parâmetros fitotécnicos 

Aos 90 dias após a emergência das plantas, foram avaliadas quanto à altura 

da planta, diâmetro do colmo no segundo nó e massa seca da parte aérea 

(MAGALHÃES et al., 2014). Em seguida, a parte aérea das plantas foi cortada, 

lavadas com água corrente e colocadas em sacos de papel para serem secadas em 

uma estufa de circulação forçada de ar por 48 h, a uma temperatura de 65 º C. 

 

4.8. Análise química do tecido vegetal 

Após a secagem, as plantas inteiras foram trituradas em um moinho de facas 

tipo Willey e armazenadas em temperatura ambiente até as análises dos teores de 

nutrientes serem realizados de acordo com a metodologia de MALAVOLTA; VITTI; DE 
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OLIVEIRA, (1989). Foram determinados os teores de macros (N, P, K, Ca, Mg, S) e 

micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn). O nitrogênio total foi determinado a partir da 

digestão em solução de sais e ácidos, seguido de destilação com ácido bórico (H3BO3) 

e titulação com ácido sulfúrico (H2SO4). Os demais elementos foram determinados a 

partir do extrato obtido com ácido nítrico (HNO3) e ácido perclórico (HClO4). O P foi 

determinado pelo método do vanadato molibdato de amônio e quantificado por 

colorimetria. O S foi determinado pela turbidez formada pela precipitação do enxofre 

com cloreto de bário e quantificado por colorimetria. Os teores de Ca, Mg, K, Fe, Mn, 

Cu e Zn foram determinados diretamente a partir do extrato nitro perclórico e 

quantificados por espectrofotometria de absorção atômica. Com base nos teores de 

nutrientes e na produção de matéria seca, foram calculadas as quantidades 

acumuladas desses elementos. 

 

4.9. Índice de eficiência do fertilizante 

Uma vez que todos os tratamentos receberam diferentes cargas de nutrientes 

devido aos atributos físico-químicos inerentes a cada resíduo agropecuário, foi 

necessário realizar um balanceamento para avaliar o aproveitamento de N, P e K. A 

Eficiência de Uso do Fertilizante (EUF) foi calculada para equilibrar essas diferenças 

entre os tratamentos, seguindo a metodologia de CASSMAN et al. (1996) e adaptado 

por TANG et al. (2008). A equação foi calculada com a partir da fórmula: 

EUF = (Up – U0) / F x 100 

Onde Up representa a quantidade do elemento absorvido pela cultura, U0 é a 

quantidade do elemento absorvida pelo controle sem adubação (Ct), e F é a 

quantidade do elemento aplicado. O balanço de nutrientes foi calculado a partir da 

diferença entre a entrada e saída de cada macronutriente. As entradas foram os 

resíduos orgânicos e fertilizante mineral aplicados e as saídas foram a absorção dos 

elementos por tratamento e as reservas disponíveis no solo. 

 

4.10. Respiração basal do solo (RBS) 

A determinação da RBS foi realizada de acordo com a metodologia descrita por 

TOTSCHE et al. (1995). Para isto, foram adicionados 50 g de TFSA e 10 g dos 

resíduos em potes de vidro, em seguida foi adicionado frascos plásticos contendo 20 

mL de solução NaOH, os potes foram fechados hermeticamente. O solo foi incubado 

para quantificar o CO2 liberado durante a respiração dos microrganismos. CO2 emitido 
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foi capturado na solução de NaOH (0,5 N) e estabilizado com adição de 2 mL de BaCl2. 

Em seguida, é adicionado o indicador fenolftaleína e realizada a titulação com HCl 

(0,5 N). Foram realizadas leituras aos 4, 7, 14, 21 e 28 dias após incubação. A curva 

de evolução de CO2 foi avaliada a partir dos valores acumulados de CO2 ao longo do 

período de incubação. 

 

4.11. Fracionamento físico da matéria orgânica do solo 

A matéria orgânica do solo foi fracionada em matéria orgânica particulada (MOP) 

e matéria orgânica associada a minerais (MAM), seguindo a metodologia de 

CAMBARDELLA; ELLIOTT (1992). As amostras de solo foram coletadas na camada 

de 0–5 cm ao final do experimento (90 dias após a emergência das plantas) e 

armazenadas na câmara fria (4 °C) até serem analisadas. 

Para a realização do fracionamento, o solo seco ao ar foi peneirado em peneiras 

de 2 mm, e pesadas 5 g de solo em tubos tipo Falcon. Em seguida, foram adicionadas 

esferas de vidro e 25 mL de solução de hexametafosfato de cálcio (0,5 M) em cada 

tubo, que foram submetidos à agitação a 120 rpm por 16 h. Os solos foram separados 

com peneiras e água deionizada nas frações MOP (2000–53 µm) e MAM (< 53 µm). 

As frações foram mantidas em estufa de circulação forçada de ar por duas semanas 

a 45 ºC até perderem todo o conteúdo de água. Em seguida, foram pesados e 

macerados com almofariz. Os teores de C e N total em cada uma das frações foram 

analisadas por combustão seca com o aparelho TruSpec CN LECO® a partir de 

amostras de 0,2 g. 

 

4.12. Análise química do solo no final do cultivo 

As amostras de solo foram coletadas na camada 0–5 cm ao final do 

experimento. Foram analisados os teores de nutrientes remanescentes no solo, que 

eventualmente poderiam estar disponíveis para a planta em um segundo plantio. Os 

parâmetros analisados nesta etapa foram: pH, teor de M.O., Al3+, H+, macronutrientes 

P, K+, Mg2+ Ca2+ e SO4
2- e micronutrientes Cu2+, Fe2+, Mn2+ e Zn2+, conforme descrito 

no item 4.1. 

 

4.13. Extração de DNA total 

Foram extraídas amostras de DNA dos resíduos agropecuários ao início e ao 

final do processo de compostagem. Também foram extraídas amostras de DNA do 
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solo aos 60 e 90 dias após emergência das plantas (5 cm de distância da raiz e 5 cm 

de profundidade). Em seguida, as amostras foram devidamente identificadas e 

armazenadas em câmara fria a -4 ⁰C. Para a extração de DNA dos resíduos 

agropecuários e do solo foi utilizado o kit comercial DNeasy PowerSoil® (Qiagen, 

Hilden, Germany), seguindo o protocolo do fabricante. 

A quantidade final de DNA foi de aproximadamente 100 µl por amostra, sendo 

avaliadas a concentração e a qualidade com espectrofotômetro (BioDrop DUO®). A 

razão de absorbância (A) A260/A280 das amostraram variaram entre 1,7 e 2,0 e a 

concentração média foi de 12,3 ng µL-1. Também foram avaliadas a integridade e 

qualidade do DNA em gel de agarose (1%), que foi submetido a eletroforese à 65 ⁰C 

e voltagem de 80V por uma hora, sendo a leitura realizada em fotodocumentador. 

 

4.14. Sequenciamento do gene 16S rRNA 

O sequenciamento do DNA total foi realizado na plataforma Illumina MiSeq 

(Illumina, San Diego, EUA), tendo como alvo a região V4 do gene 16S rRNA 

(CAPORASO et al., 2011) e a biblioteca de clones de DNA foi construída a partir do 

MiSeq Reagent Kit V3 600 ciclos (Illumina, San Diego, EUA) seguindo as 

especificações do fabricante. O DNA foi preparado em duas etapas. Na etapa 1, o 

gene 16S rRNA foi amplificado usando os primers 16S-515F (5'– 

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG – 3') e 16S-806R (5'– 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG – 3') modificados com pré-

adaptadores. A reação de PCR teve um volume final de 25 μL, contendo 3,0 μL de 

PCR buffer, 2,5 μL de MgCl2 (50 mM), 2,0 μL de DNTPs (2,5 mM), 0,1 μL de cada 

primer, 0,3 μL de Taq DNA polimerase (0,05 U μL-1), 16 μL de água milli-Q e 1,0 μL 

do DNA molde. A amplificação foi realizada a 95 ºC por 3 min (desnaturação da fita 

de DNA), seguida de 35 ciclos a 94 ºC por 45 s, 50 ºC por 60 s, 72 ºC por 90s e 

extensão final de 10 min a 72ºC (CAPORASO et al., 2011). Os amplicons do gene 

16S rRNA foram confirmados por eletroforese em gel de agarose (1%, m / v), 

resultando em um fragmento de ~ 430 bp. Em seguida, o DNA amplificado foi 

purificado usando esferas AMPure XP (Beckman Coulter, Brea, EUA). Na etapa 

subsequente, o DNA purificado foi submetido a nova PCR para ligação dos barcodes 

do Kit Nextera XT (Illumina, San Diego, EUA), a reação seguiu as especificações do 

fabricante. No final da reação, as amostras de DNA foram purificadas e o fragmento 

do amplicon foi determinado por eletroforese em gel de agarose (1%). Em seguida, as 
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bibliotecas de DNA foram quantificadas no Fluorômetro Qubit (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, EUA) para padronizar as quantidades equimolares de DNA. A 

execução do DNA no sequenciador gerou uma cobertura de ~ 40.000 leituras por 

amostra e leituras paired-ends de ~ 290 bp. 

 

4.15. Forma de análise dos dados 

Todos os dados foram submetidos a teste de normalidade e análise de variância 

(ANOVA), os desdobramentos dos dados foram realizados quando as diferenças eram 

significativas a nível de 5% de significância pelo teste de Tukey, utilizando o software 

SigmaPlot 14. 

A análise dos dados de sequenciamento foi realizada no programa R (R CORE 

TEAM, 2019), utilizando os pacotes DADA2 (CALLAHAN et al., 2016), Phyloseq 

(MCMURDIE; HOLMES, 2013) e ggplot2 (WICKHAM, 2009). Resumidamente, os 

dados brutos foram submetidos à filtragem para remover barcodes, primers e 

adaptadores. Após esta etapa, os dados foram submetidos à checagem da qualidade 

das sequências, com pontuação de corte para sequências de Q<30. Após a 

remontagem das sequências paired-ends, as quimeras foram removidas e as 

sequências foram ordenadas em ASV (Amplicon Sequencing Variant) e submetidas a 

classificação a partir do SILVA 132 data-base. As sequências foram atribuídas e 

aglomeradas aos níveis taxonômicos de reino, filo, classe, ordem, família e gênero. 

Os dados da comunidade foram submetidos à análise de escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS), utilizando matriz de dissimilaridade de Bray-

Curtis (RAMETTE, 2007; BUTTIGIEG; RAMETTE, 2014). Os dados de alfa-

diversidade (Shannon, Simpson, Chao1) foram submetidos a análise da normalidade 

e homoscedasticidade das variâncias, seguido análise da variância e teste de Tukey 

para verificar os desdobramentos da diferença entre os tratamentos. 

Para a construção da análise de network, foi criado uma matriz de correlação de 

Pearson entre os gêneros presentes em cada tratamento utilizando o pacote multtest 

(POLLARD et al., 2021) no programa R. Os padrões de similaridade foram adotados 

quando havia correlações fortes (> 0.75 e < - 0.75) e diferenças estatísticas 

significativas (p < 0.01). A rede de interações microbianas foi construída com o 

programa Gephi (versão 0.9.2), utilizando os gêneros que se correlacionaram 

fortemente, também foram calculados os parâmetros de modularidade, diâmetro da 

network, grau médio, comprimento médio do caminho e coeficiente de agrupamento. 
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A análise de redundância (RDA) foi utilizada para investigar as correlações entre 

as variáveis ambientais e conteúdo de nutrientes do solo com variáveis biológicas dos 

principais grupos microbianos a nível de família. As permutações de Monte Carlo e o 

desenho dos gráficos da RDA foram realizados com o programa Canoco (versão 4.5). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Propriedades físico-químicas e risco ambiental dos resíduos 

agropecuários “in natura” e compostados 

A compostagem afetou as propriedades físico-químicas dos resíduos 

agropecuários, favorecendo redução do pH e relação C/N (Tabela 3). Isso se deve 

pelas perdas que ocorrem durante a biotransformação do material onde o consumo 

do C lábil e N é realizado para crescimento da biomassa microbiana, enquanto a 

redução do pH está relacionada com produção de ácidos orgânicos pela microbiota e 

pela liberação de prótons durante a transformação da matéria orgânica dissolvida 

(WANG et al., 2015; ZHU et al., 2020). Características de um composto ideal são pH 

> 7; CTC > 250; CE < 90 mS cm-1; M.O. total > 15%; N > 1%; P > 1% (SOTO-PAZ et 

al., 2020). De acordo com essas informações, todos os resíduos avaliados no trabalho 

possuem bons níveis de N total, matéria orgânica (M.O.), pH, CTC e CE. 
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Tabela 3. Atributos físico-químicos dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], 

cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). 

Atributos 
Resíduos agropecuários 

TFi TFc CFi CFc EPi EPc 

pH (CaCl2) 7,7 7,3 8,3 7,8 8,4 7,6 

C/N 13/1 10/1 14/1 10/1 9/1 9/1 

Densidade (g cm-3) 1,11 0,77 0,33 0,83 0,39 0,77 

Umidade total (%) 65 36 17 40 24 36 

M.O. total (%) 34,9 21,8 71,2 23,4 63,6 21,8 

C Org 16,2 10,1 38,1 11,0 33,7 10,4 

CTC (mmolc kg-1) 240 270 600 360 570 290 

CRA (%) 167,7 67,7 181,5 80,9 86,1 57,4 

CE (mS cm-1) 2,5 2,3 16,3 5,7 13,5 7,3 

RMT (%) 61,7 75,9 22,0 73,4 29,7 75,4 

RM (%) 13,1 16,3 14,0 17,4 29,0 34,5 

RMI (%) 48,5 59,6 8,0 56,0 0,7 40,9 

N total 1,27 1,05 2,66 1,24 4,21 1,24 

(N-NH4) 0,01 0,02 0,44 0,04 0,53 0,05 

(N-NO3) 0 0 0,11 0,02 0,12 0,02 

P2O5 (%) 1,77 1,80 2,66 1,47 3,52 3,12 

K2O (%) 0,33 0,14 2,28 1,24 2,52 1,49 

Ca (%) 3,77 2,81 3,56 4,22 9,59 9,11 

Mg (%) 0,22 0,20 0,37 0,52 0,42 0,51 

S (%) 0,11 0,08 0,26 0,24 0,17 0,18 

Fe (mg kg-1) 18.873 31.836 2.481 24.194 1.328 28.917 

Mn (mg kg-1) 457 526 429 543 411 577 

Zn (mg kg-1) 108 117 402 116 464 398 

Cu (mg kg-1) 25 49 39 64 704 349 

B (mg kg-1) 6 3 10 10 15 11 

M.O = matéria orgânica total; CTC = capacidade de troca catiônica; CRA = capacidade de retenção de água; CE 
= condutividade elétrica; RMT = resíduo mineral total; RM = resíduo mineral; RMI = resíduo mineral insolúvel  

 

Os teores de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), para os resíduos 

agropecuários compostados a partir da cama de frango (CF) e esterco de poedeira 

(EP) foram inferiores aos dos resíduos “in natura”, enquanto a torta de filtro (TF) 

apresentou maiores teores desses nutrientes no resíduo compostado (Tabela 3). 

Estudos de VANDECASTEELE et al. (2017), também evidenciaram que a 

compostagem reduz a concentração de N, P e K. 

As perdas de N durante a compostagem estão relacionadas principalmente a 

volatilização de NH3
 que ocorrem quando a leira apresenta temperatura (> 45 ºC) e 

pH (> 7,7). Outros fatores que influenciam as perdas é a lixiviação que ocorre durante 

os primeiros dias da compostagem, quando há menor frequência de revolvimento e 



39 

 

pela imobilização do N durante o processo anabólico da formação da nova biomassa 

(CÁCERES; MALIŃSKA; MARFÀ, 2018; ZHOU et al., 2018). Maiores teores de P nos 

resíduos podem reduzir perdas por volatilização devido a formação de fosfato de 

amônio ((NH4)3PO4) (SOOBHANY, 2018). Já as perdas de P durante a compostagem 

estão relacionadas com a formação de fosfato de cálcio (Ca3(PO4)2) (LECONTE et al., 

2009; VANDECASTEELE; BOOGAERTS; VANDAELE, 2016). Enquanto as reduções 

de K ocorrem quando bactérias solubilizadoras separam o K insolúvel das ligações 

entre Al+3 e SiO2, fazendo com que o elemento fique livre e suscetível aos processos 

de lixiviação (SANCHEZ et al., 2017). De forma geral são encontrados na literatura 

maiores teores de N para CFi, CFc, EPi e EPc, enquanto os para P e K, são 

encontrados valores semelhantes ao dos resultados do trabalho (VANDECASTEELE; 

BOOGAERTS; VANDAELE, 2016; JOARDAR; MONDAL; SIKDER, 2020). 

 

A compostagem influenciou o conteúdo de elementos traço nos resíduos 

(Tabela 4). O conteúdo de Fe, Cr e Ni tiveram um acréscimo na TFc e EPc por 

exemplo, evidenciando que o processo de compostagem, auxilia na concentração do 

material compostado, porém favoreceu a redução de Zn e Cu nos resíduos de CFc e 

EPc. 

 

Tabela 4. Concentração de elementos traço dos resíduos agropecuários (torta de filtro 

[TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c) 

e risco ambiental conforme legislação brasileira para fertilizantes orgânicos. 

Atributos 
(mg kg-1) 

Resíduos agropecuários  Legislação 

TFi TFc CFi CFc EPi EPc 
 CONAMA 

498/2020 

MAPA 

07/2016 

As  nd nd nd nd nd nd  41 20 

Ba 107 99 77 121 79 136  - - 

Cd nd nd nd 6,3 nd nd  39 3,00 

Pb nd nd nd 13,3 nd nd  300 150,0 

Cu 40 45 61 60 684 300  1500 - 

Hg nd nd nd nd nd nd  17 1,00 

Cr 21,9 30,6 9,7 65,1 nd 34,5  1000 2,00 

Fe 6.815 20.703 2.208 1.485 1.081 18.886  - - 

Mn 165 342 382 333 335 377  - - 

Ni 9,6 12,3 4,9 33,1 nd 11,1  420 70 

Zn 91 125 386 296 459 225  2800 - 

nd = não detectável 
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De acordo com a legislação de fertilizantes orgânicos no Brasil, a concentração 

de elementos traço destes resíduos não apresentam riscos para uso na agricultura 

(Tabela 4). A origem dos elementos traço encontrados nos resíduos agropecuários, 

provavelmente são oriundos das caraterísticas dessas agroindustriais. Por exemplo, 

a TF apresenta grandes quantidades de metais como Fe devido a liberação que ocorre 

durante o processamento da cana-de-açúcar, sendo acumulados na torta 

(ANACLETO; ROBERTO; MARIN-MORALES, 2017). Enquanto a CF e EP também 

apresentam grandes quantidades de metais, sendo a maior parte devido a 

suplementação alimentar das aves com Cu e Zn, e em menor parte devido aos 

fármacos utilizados para controlar zoonoses, que possuem As, Co, Cu e Ni em sua 

composição (BOLAN et al., 2010; YANG et al., 2017). O processo de compostagem é 

efetivo em reduzir a solubilidade dos elementos traço, principalmente pela 

estabilização da matéria orgânica e formação de quelatos metálicos via ação das 

substâncias húmicas. São relatados efeitos em vários metais, como Co, Cr, Fe e Mn, 

mas ocorrem principalmente em Cu e Zn (HAIT; TARE, 2012; DE SOUZA et al., 2019). 

Outro aspecto importante da compostagem, mas que não foi abordado no trabalho, é 

a redução da concentração de fármacos no resíduo e menor disseminação de genes 

de resistência a antibióticos no solo (ZHANG et al., 2018a; LIN et al., 2021; 

ZALEWSKA et al., 2021). 

 

5.2. Produção de biomassa aérea e acúmulo de nutrientes na cultura do milho 

A produção de biomassa aérea foi maior para os resíduos “in natura” no solo 

LVd, mas não houve diferença entre os tratamentos para o solo LVAd (Figura 2). 

Também não houve diferenças entre os tratamentos para altura de plantas e diâmetro 

do colmo, com exceção do tratamento controle (Apêndice A). 
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Figura 2. Biomassa seca da parte aérea do milho após 90 dias da semeadura para 

os tratamentos controle (Ct) e mineral (Min) mais resíduos agropecuários (torta de 

filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado 

(c). Médias (n = 4) seguidas das mesmas letras para Latossolo Vermelho Distrófico 

(LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) não diferiram entre si pelo teste 

de Tukey (P < 0,05). 

 

Os teores de N foram maiores nos tratamentos CFi e EPi em ambos os solos, 

não diferindo do tratamento Min, enquanto a TFi e TFc não apresentaram diferenças 

significativas em ambos os solos (Tabela 5). A maior absorção desses tratamentos 

pode estar relacionada com os maiores teores do elemento nos resíduos, enquanto o 

tratamento Min apresentou alta absorção de N devido à alta solubilidade da ureia 

(GENG et al., 2017), além da maior quantidade aplicada e do parcelamento entre as 

aplicações. 

Os teores de P também foram maiores nos tratamentos CFi e EPi nos dois 

solos, o entanto, o tratamento EPc no solo LVAd, também apresentou um resultado 

semelhante (Tabela 5). O teor de P nos resíduos compostados não tende a ser muito 

diferente dos resíduos “in natura” uma vez que na compostagem, ocorre uma 

competição entre os íons de fosfato (PO4
3-) com os sítios de adsorção de Ca2+, 

resultando em maior disponibilização de P. Além disso, a produção de ácidos 

orgânicos pela microbiota do solo durante o processo de decomposição dos resíduos 

“in natura” tende a reduzir o pH do solo, levando a precipitação do P (AHMAD et al., 

2018). 
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Os teores de K foram maiores no tratamento EPi nos dois solos, mas no solo 

LVAd o tratamento CFi apresentou um resultado semelhante. A absorção foi menor 

com os resíduos compostado quando comparados com “in natura”, mas os resultados 

foram iguais ou superiores ao tratamento Min (Tabela 5). É provável que a matéria 

orgânica dos resíduos tenha ajudado a manter esse elemento no solo. 
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Tabela 5. Acúmulo de nutrientes na parte aérea das plantas de milho aos 90 dias após a semeadura em solo argiloso (LVd) e 

franco-argiloso (LVAd), cultivado sem adição de fertilizantes (Ct), com adição de fertilizante mineral (Min) e resíduos 

agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). 

Resíduos 

agropecuários 

N P K Ca Mg S  B Zn Cu Fe Mn 

Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) 

 --------------------------------------- g planta-1 ---------------------------------------  ---------------------------------- mg planta1 ---------------------------------- 

Ct 0,21 c 0,18 c 0,20 e 0,15 d 0,21 a 0,02 c  0,01 c 0,91 cd 0,24 c 5,27 c 1,12 d 

TFi 0,47 b 0,47 b 0,53 cd 0,30 c 0,36 a 0,03 c  0,01 b 1,64 bc 0,35 b 10,40 bc 3,85 cd 

TFc  0,47 b 0,46 b 0,47 d 0,37 bc 0,41 a 0,04 b  0,01 b 1,76 bc 0,19 b 10,92 bc 4,23 bc 

CFi 0,76 a 0,69 a 0,96 b 0,47 a 0,44 a 0,04 b  0,02 a 2,31 ab 0,25 b 13,78 a 6,14 b 

CFc 0,57 b 0,50 b 0,70 c 0,34 bc 0,34 a 0,04 b  0,02 a 1,51 cd 0,24 b 10,89 bc 5,05 bc 

EPi 0,70 a 0,71 a 1,19 a 0,33 bc 0,33 a 0,07 a  0,02 a 2,19 ab 0,32 b 12,73 ab 4,78 bc 

EPc 0,47 b 0,46 b 0,50 cd 0,28 c 0,32 a 0,03 c  0,01 b 1,38 cd 0,65 a 9,25 bc 4,51 bc 

Min 0,77 a 0,51 b 0,61 cd 0,40 ab 0,38 a 0,04 b  0,01 b 2,75 a 0,21 b 11,92 bc 20,53 a 

 Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) 

Ct 0,16 c 0,15 e 0,33 e 0,07 b 0,10 c 0,02 c  0,01 d 0,48 d 0,63 b 4,26 b 0,90 c 

TFi 0,54 b 0,32 cd 0,76 cd 0,28 a 0,31 ab 0,05 b  0,02 ab 1,69 ab 0,35 c 15,84 a 5,33 ab 

TFc  0,53 b 0,29 d 0,64 d 0,27 a 0,30 ab 0,05 b  0,02 b 1,19 bc 0,17 c 11,33 ab 5,09 b 

CFi 0,79 a 0,49 a 1,12 a 0,37 a 0,36 ab 0,07 a  0,02 ab 1,97 a 0,29 c 14,14 a 7,48 a 

CFc 0,52 b 0,31 cd 0,81 bc 0,29 a 0,28 ab 0,05 b  0,02 b 1,19 c 0,15 c 12,14 ab 5,17 b 

EPi 0,89 a 0,50 a 1,16 a 0,33 a 0,33 ab 0,08 a  0,02 b 1,59 b 0,30 c 15,43 a 6,29 ab 

EPc 0,48 b 0,43 ab 0,93 b 0,30 a 0,33 ab 0,07 a  0,02 a 1,70 ab 0,20 c 18,81 a 5,88 ab 

Min 0,81 a 0,37 bc 0,75 cd 0,29 a 0,41 a 0,07 a  0,02 c 1,22 bc 2,57 a 11,86 ab 5,60 ab 

Médias (n = 4) seguidas das mesmas letras minúsculas para os solos LVd e LVAd não diferiram pelo teste de Tukey (P <0,05).
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Os macronutrientes mais absorvidos pelo milho foram encontrados na seguinte 

ordem: K> N> P> Mg> Ca> S. Entre os tratamentos, absorção de macronutrientes foi 

visivelmente maior nos tratamentos com CFi e EPi em ambos os solos, seguido pelos 

tratamentos CFc, EPc e Min (Figura 3). 
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Figura 3. Total de macronutrientes e micronutrientes acumulado pelas plantas de 

milho cultivadas em Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho 

Amarelo Distrófico (LVAd) em função da aplicação dos tratamentos controle (Ct) e 

mineral (Min) mais os resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] 

e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). 

 

De modo geral, a ordem decrescente de exigências de macronutrientes pelas 

plantas de milho é N > K > P > Ca > Mg > S, enquanto para os micronutrientes é Fe > 

Zn > Mn > B > Cu. Inicialmente é lenta a absorção de nutrientes pelas plantas de 

milho, mas a partir dos primeiros estádios vegetativos a marcha de absorção pela 

planta se torna linear (PINHO et al., 2009). A planta absorve primeiro os nutrientes na 

forma inorgânica e apenas posteriormente estimula a ação dos microrganismos do 

solo para solubilizar os nutrientes em formas orgânicas (GENG et al., 2019a). 
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Na comparação entre os resíduos “in natura” e compostados são relatados 

resultados similares aos encontrados no presente trabalho. A preferência das plantas 

é por formas mais simples e prontamente disponíveis de nutrientes como no caso dos 

resíduos “in natura”, mas quando são analisados a longo prazo, os resíduos 

compostados geralmente apresentam melhores resultados, pois a taxa de 

mineralização é reestabelecida (MILLER et al., 2008; URRA; ALKORTA; GARBISU, 

2019). Outro ponto para os resíduos compostados apresentarem melhores resultados 

a longo prazo são as menores perdas de nutrientes por lixiviação e escoamento 

superficial do que os resíduos “in natura”, principalmente para os nutrientes N e P 

(ADELI et al., 2017; FAN et al., 2017). Tanto as plantas quanto os microrganismos 

induzem reações de dissolução e precipitação dos elementos, gerando um equilíbrio 

geoquímico do solo, e consequentemente aumentam a transferência desses 

elementos para a parte aérea das plantas e reduzindo o risco de contaminação 

ambiental (MADEJÓN et al., 2006; KUMPIENE et al., 2019). 

 

5.3. Eficiência dos resíduos agropecuários “in natura” e compostado na 

disponibilização de nutrientes 

A eficiência de uso dos fertilizantes (EUF) (resíduos agropecuários e fertilizante 

mineral) foi expresso em porcentagem e calculada a partir da absorção de elemento 

em cada tratamento, menos a quantidade absorvida no tratamento sem adubação (Ct) 

e dividido pela quantidade aplicada de N, P e K (Figura 4). 

Os melhores resultados foram obtidos para o K, onde a TFi apresentou uma 

eficiência próxima de 100% no solo LVAd. A maior eficiência de um fertilizante 

possibilita uma maior absorção pela planta mesmo sob uma menor oferta de nutriente 

(SANTOS et al., 2018). Microrganismos solubilizadores de K podem ajudar a 

disponibilizar formas insolúveis que estão ligadas a minerais e silicatos, através da 

produção de ácidos orgânicos (cítricos, oxálicos, tartáricos etc.) (RAWAT; SANWAL; 

SAXENA, 2016; NATH; MAURYA; MEENA, 2017). Enquanto outros estudos mostram 

que interações microbianas podem aumentar a eficiência de uso dos nutrientes e, 

apesar do reconhecimento da importância dos processos biológicos envolvidos na 

aquisição de nutrientes, esses estudos ainda são limitados (MEENA et al., 2017). 

A eficiência do N, variou de 40 a 70% para os resíduos compostados e entre 24 

e 41%, para os resíduos “in natura” (Figura 4). A eficiência do fertilizante mineral (LVd 

> 60% e LVAd > 80%) é maior pois o elemento está na forma inorgânica e possui 
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preferência de absorção pelas plantas (SANTOS et al., 2018; ZHANG et al., 2020a). 

No entanto, ARIF et al. (2018) mostram que a combinação de fontes orgânicas e 

inorgânicas estimulam a atividade biológica do solo e resultam tanto em maiores 

eficiências para N e P quanto em maiores produtividades. 

As maiores eficiências para P foram encontradas para o tratamento Min uma vez 

que fosfato monoamônico apresenta maior solubilidade que os resíduos orgânicos. 

Enquanto as eficiências mais baixas foram encontradas para TF e EP, o que pode 

estar associado a alta relação C/P e alto teor de Ca nos resíduos, reduzindo a 

disponibilidade do elemento devido a formação de fosfato de cálcio 

(VANDECASTEELE et al., 2014, 2017). Porém os resíduos que apresentaram baixa 

eficiência (EPi e EPc), forneceram grandes quantidades do elemento disponível no 

solo, indicando um efeito residual de longo prazo. 

Baixas eficiências indicam que grande parte dos nutrientes podem ser perdidos 

para o ambiente por diferentes processos que ocorrem no solo (FAGERIA, 2014; 

MEENA et al., 2017). Dentro desse contexto, fatores biológicos que regulam o sistema 

solo-planta podem ajudar a aumentar a disponibilidade e eficiência de uso dos 

nutrientes, principalmente por meio de bactérias solubilizadores de Fe, K, P e Zn 

(MÄDER et al., 2011; MEENA; MAURYA; VERMA, 2014). Esses microrganismos 

associados às plantas aumentam a mobilidade e disponibilidade dos nutrientes por 

meio de agentes quelantes, acidificação e mudanças no potencial redox do solo 

(GLICK, 2014; BAHADUR et al., 2016). 
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Figura 4. Eficiência média do fertilizante mineral (Min) e dos resíduos agropecuários 

(torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e 

compostado (c) na disponibilidade de nutrientes em Latossolo Vermelho distrófico 

(LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd). 

 

5.4. Conteúdo de nutrientes no solo  

Após 90 dias os efeitos residuais nos atributos químicos do solo foram: i) 

aplicação de fertilizantes nitrogenados levou a acidificação do solo; ii) resíduos 

orgânicos mantiveram o pH próximo a 5,0; iii) eficiência dos resíduos agropecuários 

em manter um efeito residual no solo e; iv) maior efeito residual de fósforo (Tabela 6). 

A aplicação de resíduos agropecuários, favorece a ciclagem de nutrientes pelo 

incremento de C no solo, que consequentemente, estimula a produção de enzimas 

envolvidas na transformação de N, P e S, além de estimular as interações planta-

microrganismo (BURNS et al., 2013; SUN et al., 2017). No entanto, a extensão do 
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efeito depende da capacidade do solo em receber, manter e disponibilizar esses 

nutrientes para as culturas, assim como a capacidade das culturas em absorver e 

remover esses elementos no solo (SCHRÖDER et al., 2016). 

O P e Ca apresentaram comportamento similar no solo, obtendo os maiores 

efeitos residuais no tratamento EPi em ambos os solos (Tabela 6). Uma maior 

presença de Ca nos solos tratados com EP era esperado, uma vez que a dieta de 

galinhas poedeiras é rica em Ca. Já a retenção do P está associada com os teores de 

Fe2+, Al3+ e Ca2+ no solo, que são responsáveis em reduzir a eficiência de uso do C 

pela microbiota, diminuindo assim a capacidade do solo de ciclar P (JONES et al., 

2019). Resultados similares foram observados no presente estudo, principalmente 

para o tratamento EPi que forneceu altos teores de Fe2+ e Ca2+, em ambos os solos. 

Por outro lado, o excesso de P pode reduzir a disponibilidade de micronutrientes (Mn, 

Cu e Zn) devido à processos de adsorção e precipitação (PÉREZ-NOVO et al., 2011; 

MÖLLER, 2018). 

Solos tratados com resíduos agropecuários apresentam maiores valores de pH 

do solo, sendo esse um fator chave na disponibilização de macro e micronutrientes 

(TITTARELLI et al., 2017; ZIKELI; DEIL; MÖLLER, 2017). A substituição parcial de 

fertilizantes minerais por resíduos gera efeitos positivos no solo, principalmente em 

solos ácidos, quando comparados aos solos de pH neutro/alcalino (ZHANG et al., 

2020d). A redução do pH do solo ocorre devido a liberação de CO2 durante a 

decomposição dos resíduos, aumentando a demanda por prótons, e 

consequentemente liberam Al3+ na solução do solo, tornando o pH mais neutro 

(BAHRAM et al., 2018; JONES et al., 2019). Valores mais baixos de pH, como o 

encontrado no tratamento Min, podem dificultar a decomposição dos resíduos 

orgânicos pela microbiota do solo, causando um aumento nos estoques de nutrientes 

na fração orgânica do solo, mas dificultando a recuperação desses nutrientes 

(SCHRÖDER et al., 2016; NEINA, 2019). 

No entanto, limitações sobre o uso de resíduos agropecuários se devem pelo 

aumento da salinidade do solo, devido ao processo de decomposição do material 

orgânico que libera íons salinos no solo (SCOTTI et al., 2016), além de outros relatos 

que mostram maior lixiviação de P com uso de estercos “in natura” (VANDEN NEST 

et al., 2016). A melhor recomendação é que os resíduos orgânicos sejam estabilizados 

e homogeneizados antes do uso como fertilizantes, sendo a compostagem um método 

efetivo e seguro para reciclar e reutilizar os nutrientes (HOSSAIN et al., 2017). 
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Tabela 6. Características físico-químicas e teores de nutrientes 90 dias após cultivo em solo argiloso (LVd) e franco-argiloso (LVAd), 

cultivado sem fertilizantes (Ct), com adição de fertilizante mineral (Min) e resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango 

[CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). 

Resíduos 
agropecuários 

pH H+Al CTC   P K Ca Mg S   Fe Cu Zn Mn 

mmolc dm-3   mg dm-3 mmolc dm-3   mg dm-3 

 Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) 

Ct 5,1 a 39,3 b 44,7 a  14,24 d 1,72 c 20,42 d 3,32 d 3,86 c  33,15 c 0,43 c 1,52 d 2,68 b 

TFi 5,1 a 31,0 c 59,8 a  33,62 c 2,44 b 35,61 c 1,57 d 6,10 b  40,78 b 0,56 c 2,23 d 3,31 b 

TFc  4,9 ab 38,0 b 49,9 a  48,99 c 2,22 bc 33,96 c 15,87 c 8,04 ab  38,40 b 0,52 c 2,16 d 3,17 b 

CFi 5,0 ab 36,3 bc 58,1 a  76,52 c 2,86 ab 40,63 c 19,31 b 10,80 a  26,69 d 0,55 c 5,22 b 3,76 b 

CFc 5,2 a 34,3 c 62,8 a  180,29 b 2,53 b 63,83 b 21,84 a 6,89 b  27,41 c 2,05 b 3,91 c 3,24 b 

EPi 5,1 a 36,3 bc 65,0 a  232,14 a 3,13 a 186,37 a 24,68 a 6,34 b  31,63 c 8,30 a 9,90 a 6,03 a 

EPc 5,1 a 35,0 bc 53,6 a  159,30 b 2,75 ab 51,68 b 21,48 a 5,63 bc  22,55 d 0,58 c 5,04 b 3,00 b 

Min 4,5 c 47,0 a 29,1 b  16,83 d 1,88 c 10,07 d 1,63 d 4,24 c  59,12 a 0,48 c 1,64 d 5,03 a 
 Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) 

Ct 5,0 c 22,0 b 31,4 d  15,23 d 1,44 d 7,36 c 11,16 b 9,24 ab  22,07 b 0,64 c 0,53 d 4,98 b 

TFi 5,2 bc 19,3 b 39,9 c  62,27 c 0,84 d 8,16 c 10,86 b 12,16 a  35,03 a 0,76 c 1,20 c 5,34 b 

TFc  5,5 b 17,0 b 38,5 c  56,22 c 4,02 b 43,04 b 10,14 b 6,51 b  34,33 a 0,75 c 1,16 c 5,17 b 

CFi 5,4 b 18,0 b 45,6 c  80,78 c 5,20 a 46,70 b 11,46 b 7,27 b  20,41 b 0,87 c 3,99 a 8,04 a 

CFc 5,4 b 18,0 b 61,7 b  208,07 b 5,14 a 100,43 a 12,01 b 7,14 b  23,69 b 2,18 b 2,86 b 4,87 b 

EPi 5,7 a 16,0 b 101,4 a  376,59 a 3,80 b 126,49 a 17,62 a 9,95 ab  24,88 b 4,26 a 4,16 a 9,85 a 

EPc 5,7 a 18,0 b 41,7 b  170,41 b 3,16 c 51,90 b 16,77 a 11,34 a  22,54 b 0,74 c 3,68 a 5,86 b 

Min 4,2 d 35,7 a 31,2 d   16,15 d 1,25 d 7,06 c 3,50 c 4,08 b   22,07 b 0,64 c 0,67 d 5,38 b 

Médias (n = 3) seguidas das mesmas letras minúsculas para Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) e para o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) não 

diferiram pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 



50 

5.5. Evolução e acúmulo de C-CO2 e carbono no solo 

A combinação de resíduos agropecuários junto com fertilizantes minerais é 

uma forma interessante de aumentar a sustentabilidade, eficiência e produtividade do 

sistema solo-planta. No entanto, é importante analisar a qualidade da matéria orgânica 

vinda dos resíduos, uma vez que o C adicionado pode apresentar maior ou menor 

resultado de acordo com o tipo do produto. Resíduos agropecuários “in natura 

fornecem uma matéria orgânica lábil, que é rapidamente transformada em CO2 pela 

atividade de respiração microbiana, enquanto resíduos compostados fornecem uma 

matéria orgânica mais recalcitrante que tende a se acumular no solo ao longo do 

tempo (Figura 5). A CFi apresentou maior atividade de respiração, seguido pelo EPi e 

TFi em ambos os solos, enquanto os resíduos compostados apresentaram um 

comportamento semelhante no acúmulo de CO2 ao longo dos 28 dias. 
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Figura 5. Médias (n= 4) de evolução e acúmulo de C-CO2 por meio da atividade 

microbiana do solo e dos resíduos orgânicos em Latossolo Vermelho distrófico (LVd) 

e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd) em função dos tratamentos sem 

fertilizante (Ct) e com aplicação dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama 

de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). 

 

O teor de matéria orgânica no solo (M.O.S) foi significativamente superior no 

tratamento EPi em ambos os solos, quando comparado com os outros tratamentos 

(Figura 6). Apesar dos resíduos compostados adicionarem matéria orgânica estável e 

mais humificada, não houve um incremento no teor de M.O.S. quando comparado aos 
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resíduos “in natura”. Isso provavelmente está relacionado ao tempo do experimento 

(90 d) e o menor teor de matéria orgânica presente nos resíduos compostados. 
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Figura 6. Matéria orgânica do solo 90 dias após cultivo do milho em função dos 

tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral (Min) e com aplicação dos resíduos 

agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in 

natura” (i) e compostado (c). Médias (n = 4) seguidas das mesmas letras minúsculas 

para Latossolo Vermelho distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico 

(LVAd) não diferiram entre si pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 
O acúmulo de C-total foi calculado a partir das diferenças entre o C-total de 

cada tratamento menos o C-total do controle, dividido pelo C adicionado na forma de 

resíduo orgânico, os resultados são expressos em porcentagem de C acumulado 

(Tabela 7). Apesar dos resíduos compostados apresentarem um menor teor de C, eles 

foram mais eficientes em acumular C no solo, uma vez que a matéria orgânica estava 

mais estabilizada e por isso foi menos degradada pela microbiota do solo. Também é 

perceptível as relações entre o solo LVd com o solo LVAd, uma vez que solos com 

menor teores de argilas são mais sensíveis as mudanças de C do solo e são 

extremamente dependentes da adição de matéria orgânica exógena para sua 

manutenção, seja ela por meio da formação de palhada ou via aplicação de resíduos 

orgânicos no solo (PREUSSER et al., 2017; ZHANG et al., 2018b). 
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Tabela 7. C-total do solo em função dos tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral 

(Min) e com aplicação de resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango 

[CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c) em Latossolo 

Vermelho distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd). 

 

O C-total das frações relacionadas a matéria orgânica particulada (MOP) e 

matéria orgânica associada a minerais (MAM) apresentaram comportamento distinto 

entre os dois solos (Figura 7). Os solos LVd naturalmente possuem maior quantidade 

de matéria orgânica que os solos LVAd, essas diferenças foram evidentes entre os 

tratamentos com o controle nos dois solos. Porém não houve diferença entre os tipos 

de resíduos, com exceção da TFi. A explicação para esse aumento de C na fração 

MOP ocorre pela maior relação C/N do resíduo e maior teor de lignina, tornando mais 

resistente à degradação microbiana. 

A fração MAM concentra a matéria orgânica em sua forma mais estável e 

resistente a degradação, no entanto, o tempo e a quantidade de resíduo aplicada no 

experimento podem não ter sido suficiente para aumentar significativamente seu teor 

no solo. 

Manejo 
adotado 

  LVd LVAd 

C-org adicionado  
(g kg-1) 

C-solo  
(g kg-1) 

Eficiência de  
C-acumulado (%) 

C-solo  
(g kg-1) 

Eficiência de  
C-acumulado (%) 

Ct - 14,22 - 7,56 - 

TFi 14,01 16,40 13,76 11,86 37,42 

TFc 8,72 16,17 12,80 9,81 26,39 

CFi 28,55 16,19 11,25 9,70 19,87 

CFc 9,39 15,48 8,26 9,72 25,09 

EPi 25,48 15,81 9,27 11,39 36,76 

EPc 8,76 15,55 8,73 10,59 35,45 

Min - 14,22 -0,01 9,01 19,18 
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Figura 7. Carbono total presente nas frações da matéria orgânica particulada (MOP) 

e matéria orgânica associada a minerais (MAM) em função dos tratamentos (controle 

[Ct] e mineral [Min]) com resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango 

[CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c) em Latossolo 

Vermelho distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd). Médias (n 

= 4) com as letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 

Todo o N-total presente nos solos analisados estão associados a fração à 

minerais (MAM) uma vez que o N da fração particulada (MOP) apresentou um nível 

abaixo do limite de detecção do aparelho (Figura 8). É possível observar que os dois 

tipos de solo apresentaram comportamento distintos entre si e entre os tratamentos 

com o controle. No entanto, não houve diferença entre os tratamentos com resíduos 

“in natura” e compostados, mas houve uma tendência de maior concentração para os 

tratamentos TFi e CFi no solo LVd. 
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Figura 8. Nitrogênio total presente na matéria orgânica associada a minerais (MAM) 

em função dos tratamentos (controle [Ct] e mineral [Min]) com resíduos agropecuários 

(torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e 

compostado (c) em Latossolo Vermelho distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho 

Amarelo Distrófico (LVAd). Médias (n = 4) com as letras iguais não diferem entre si 

pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 

A matéria orgânica dos resíduos agropecuários “in natura”, favoreceram 

funções que demandam uma comunidade decompositora ativa, enquanto os resíduos 

compostados possuem baixa energia e favoreceram reações com a parte mineral do 

solo, estimulando funções de sequestro de C (HOFFLAND et al., 2020). Parte da 

microbiota decompositora utilizou o C dos resíduos para formação de biomassa, 

enquanto outra parte foi eliminada na forma de CO2. Esse maior fluxo nos resíduos “in 

natura” desestabilizam a MAM ou a decomposição da MOP, estimulando o efeito 

priming do solo (SULMAN et al., 2014; KEILUWEIT et al., 2017). Por outro lado, 

resíduos ricos em celulose, como a TF, aumentam a taxa de microrganismos 

decompositores, que são beneficiados na competição sobre outros que utilizam fontes 

de C mais simples (VIVELO; BHATNAGAR, 2019). 

A estabilização e persistência da matéria orgânica do solo (M.O.S.) é 

determinada por processos de formação química mais as interações com o ambiente 

(WIESMEIER et al., 2019). Resíduos que são metabolizados rapidamente, como a 

CFi e EPi, variam entre alguns minutos para aminoácidos e ácidos carboxílicos 

simples (GUNINA et al., 2017) e entre anos para componentes de baixa energia, ou 
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de alta reatividade com minerais (BONANOMI et al., 2019). A M.O.S. estável está 

ligada a funções de agregação, aeração, retenção de água, mineralização de N-P-S, 

e sequestro de C. As frações MOP e MAM possuem diferentes taxas de formação e 

persistência, oferecendo funções distintas (VON LÜTZOW et al., 2008; SMITH et al., 

2015). 

Por um lado, a fração MAM foi estimulada pela degradação dos resíduos devido 

a ação de exoenzimas e da microbiota, formando moléculas de baixo peso molecular 

que podem se ligar aos minerais do solo (LEHMANN; KLEBER, 2015; LIANG; 

SCHIMEL; JASTROW, 2017), essas moléculas são densas em nutrientes e 

necessitam de baixa energia para entrar em decomposição (TIPPING; SOMERVILLE; 

LUSTER, 2016; WILLIAMS et al., 2018). Normalmente, essa fração fica protegida do 

processo de decomposição devido as ligações químicas formadas na superfície dos 

minerais, sendo mais persistentes que a fração MOP (POEPLAU et al., 2018; 

TOTSCHE et al., 2018). No entanto podem ser tornar assimiláveis pelas plantas 

quando o processo de desestabilização da M.O.S. é ativado (JILLING et al., 2018). 

Diferentemente, a fração MOP é prontamente disponível para decomposição, devido 

suas partículas grandes e insolúveis, mas necessitam da presença de organismos 

decompositores específicos, ou de uma fonte externa de N como energia de ativação, 

porém sua qualidade é inconsistente (MOOSHAMMER et al., 2014; WILLIAMS et al., 

2018). O fracionamento do solo mostra que 10 a 50% do C-total do solo está 

associado a fração MOP, geralmente sendo menor que a fração MAM (BRODOWSKI 

et al., 2006; GIANNETTA et al., 2018). No entanto, solos arenosos podem 

superestimar a fração MOP, uma vez que areia reduz os teores de MAM, levando a 

interpretações errôneas na dinâmica de formação da M.O.S. (LAVALLEE; SOONG; 

COTRUFO, 2020), essas observações são compatíveis com os resultados obtidos no 

experimento. 

Fontes externas de N mudam a formação da M.O.S. devido as alterações na 

relação C/N, na estrutura da comunidade microbiana, e no pH do solo, porém o tempo 

é essencial para causar mudanças perceptíveis no solo (MOOSHAMMER et al., 2014; 

TIAN; NIU, 2015; AVERILL; DIETZE; BHATNAGAR, 2018). Fontes orgânicas de N 

suprem a demanda microbiana, estimulando a degradação da MOP e a formação de 

MAM (COTRUFO et al., 2013). Enquanto o N mineral acidifica o solo e reduz o 

crescimento microbiano, desestimulando a degradação de MOP e formação de MAM 

(AVERILL; WARING, 2018). Resultados similares aos do trabalho foram encontrados 
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por CASTÁN et al. (2016), no qual diversas fontes de resíduos orgânicos acumularam 

a mesma quantidade de C e N no solo, apesar das diferenças nos teores de C em 

cada resíduo. 

O ponto principal é que tanto funções que requerem decomposição da matéria 

orgânica, como as que requerem estabilização, precisam da aplicação de resíduos 

orgânicos de forma constante (HOFFLAND et al., 2020). Um aumento na quantidade 

e frequência aplicada ao solo, aumenta os teores de C em uma das duas frações, que 

se diferenciam dependendo da qualidade do resíduo ou do nível de saturação da 

MAM. Quando esse limite é atingido, ocorre apenas um aumento na fração MOP 

(GULDE et al., 2008). Portanto, resíduos de baixa qualidade irão favorecer a formação 

de MOP, enquanto resíduos de alta qualidade resultam em formação de MAM 

(COTRUFO et al., 2013, 2019). 

 

5.6. Diversidade, estrutura e composição da comunidade microbiana 

O sequenciamento do gene 16S rRNA rendeu 39.183 para as amostras de solo 

e 41.598 reads para os resíduos agropecuários, quais foram atribuídas 30 filos, 82 

classes, 195 ordens, 389 famílias e 821 gêneros de bactérias (Apêndice B). 

A alfa diversidade de bactérias foi maior nos resíduos agropecuários 

compostados do que em resíduos “in natura” em todos os tratamentos (P < 0,05) 

(Figura 9A). O esterco de poedeira “in natura” (EPi) apresentou menor diversidade 

quando comparado aos demais resíduos agropecuários tanto in natura quanto 

compostados. Este resultado provavelmente se deve as características do EP “in 

natura” que são ricos microrganismos oriundos do sistema digestivo das aves 

(FAISSAL et al., 2017; HAN et al., 2018b). Em geral, EPi apresentam maiores valores 

de pH, teor de sólidos totais e relação C/N mais elevada, o que pode implicar em 

menor diversidade microbiana neste resíduo (RIZZO et al., 2020). Isto pode ser 

ratificado pelo aumento significativo dos índices de diversidade no EPc, o que 

provavelmente deve-se à adição de cavacos de madeira, otimizando a relação C/N e 

contribuindo para aumento na diversidade bacteriana. 

A aplicação dos resíduos agropecuários compostados promoveu aumento na 

diversidade de bactéria em ambos os solos (LVd e LVAd) quando comparados aos 

resíduos in natura (Figuras 9B e 9C). Contudo, não houve diferença estatística entre 

tratamentos pelo teste de Tukey a 5%. A diversidade alfa (α) ou diversidade local, 

apresenta o número total de espécies em um ambiente (FERRIS; TUOMISTO, 2015). 
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A abundância e riqueza de espécies são sensíveis as mudanças no manejo do solo, 

menores índices estão correlacionados com redução dos teores de C e N no solo 

(SINGH et al., 2014; TRIVEDI et al., 2015) logo, maior diversidade de plantas e 

biomassa, além de outros fatores secundários como tipo de palhada, textura e pH do 

solo, estimulam o aumento de diversidade de bactérias (KURAMAE et al., 2011; 

LOZANO et al., 2014). Alguns trabalhos evidenciam redução na riqueza de espécies 

quando se aplica CF, mas não resultam em diferenças nos índices de diversidade 

(FRANCIOLI et al., 2016; RAIGER IUSTMAN; ALMASQUÉ; VULLO, 2021). Todavia, 

os efeitos de diversidade tendem a ser mais perceptíveis a longo prazo, e em 

aplicações constantes de resíduos orgânicos, devido ao incremento dos teores totais 

de N, P e K no solo (QIU et al., 2020) e de maior atividade das raízes (30-60 dias após 

emergência) (LOPES; PEREIRA E SILVA; ANDREOTE, 2016; HOU et al., 2020). 

 



58 

Figura 9. Índices de diversidade de Shannon-Wiener (H), Simpson (1-D) e Chao1 (S) 

nos resíduos agropecuários – “in natura” e compostado (A), Latossolo Vermelho 

Distrófico - LVd (B) e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico – LVAd (C). As legendas 

se referem aos tratamentos (controle [Ct] e mineral [Min]) e resíduos agropecuários 

(torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e 

compostado (c). Médias (n = 3) seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey (P <0,05). 

 

A rede de interações revelou como as comunidades microbianas dos resíduos 

compostados interagiram entre si de forma mais intensa quando comparados aos 

resíduos “in natura” (Figura 10). De forma geral, os resíduos agropecuários foram 

beneficiados pelo processo de compostagem, uma vez que houve um maior número 
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de nós e arestas nos resíduos compostados. Isso sugere que a microbiota presente 

pode alterar a dinâmica de atuação desses resíduos no solo, podendo alterar funções 

nas transformações dos elementos e potencializar o manejo de fertilização do solo. 

Alguns estudos indicam que essas mudanças nas interações bacterianas agem como 

elementos chave na fertilização do solo e produção de alimentos (LING et al., 2016; 

GU et al., 2019). Essas redes de co-ocorrência também podem ser utilizadas como 

bioindicadores sensíveis da funcionalidade geral de um solo, pois altos níveis de 

interações indicam que a comunidade é resiliente e possui estabilidade em realizar 

funções como sequestro de C, decomposição da matéria orgânica que aumentam 

conforme maior nível de complexidade da microbiota, também permitem reduzir outras 

funções como invasão por patógenos e lixiviação de P (VIVANT et al., 2013; WAGG 

et al., 2014; KARIMI et al., 2017). 

 

 

Figura 10. Rede de interações microbianas baseadas nas diferenças significativas (P 

< 0,001) e por correlações fortes (> 0,9 ou < -0,9) de Spearman. Os nós representam 

filos bacterianos e o tamanho dos nós indicam a abundância do filo, enquanto as 

arestas (+ ou -) representam interações positivas ou negativas. As interações são 

baseadas nas comunidades dos resíduos agropecuários em função dos tratamentos 

(torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e 

compostado (c). 
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A análise escalonamento multidimensional não métrica (NMDS) mostrou a 

ordenação entre os resíduos agropecuários e os solos LVd e LVAd, baseada na 

distância de Bray-Curtis, formando diferentes grupos (clusters) a nível de família. A 

ordenação revelou que as comunidades dos solos foram semelhantes, e as 

comunidades dos resíduos agropecuários compostados foram próximas das 

comunidades do solo (Figura 11A). A ordenação de NMDS mostrou que os resíduos 

agropecuários possuem clusters únicos para cada tratamento, principalmente para 

CFi e EPi, enquanto os resíduos compostados foram mais semelhantes (Figura 11B). 

Nos solos LVd e LVAd também foi observado que os tratamentos CFi e EPi 

apresentaram clusters mais distintos entre os outros tratamentos, enquanto a CFc e 

EPc apresentaram uma comunidade bastante próxima do solo Ct que não recebeu 

influência de nutrientes externos. O tratamento TFi também apresentou uma 

ordenação da comunidade mais distinta do solo Ct do que o tratamento TFc (Figura 

10C, D). 

Aplicações contínuas (> 10 anos) de CFi apresentou grande mudanças nas 

comunidades bacterianas, devido principalmente ao fornecimento de P, K e Ca e pelos 

microrganismos introduzidos pela própria cama de frango (ASHWORTH et al., 2017; 

LI et al., 2017). Enquanto outros trabalhos indicam poucas mudanças a curto prazo 

na composição da comunidade bacteriana de solos fertilizados com esterco bovinos 

e de aves, porém mostram aumentos significativos na mineralização de C, N e P 

(FERNANDEZ et al., 2016). Algumas explicações mostram que os microrganismos 

presentes nos estercos são bem adaptados ao sistema digestivo dos animais e por 

isso apresentam menor competitividade que a microbiota indígena do solo (SUN et 

al., 2015; LI et al., 2017). De forma geral é bem relatado na literatura que os maiores 

fatores de mudanças na ordenação da comunidade microbiana são os teores de C e 

N do solo em experimentos de longo prazo (EILERS et al., 2010; SHI et al., 2011; 

PASCAULT et al., 2013). 
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Figura 11. Análise de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) da 

comunidade bacteriana dos Resíduos Agropecuários (RA) e Latossolos Vermelho 

distrófico – LVd e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico – LVAd.  A: ordenamento da 

comunidade total; B: ordenamento da comunidade em RA; C: ordenamento da 

comunidade em LVd; D: ordenamento da comunidade em LVAd; Ct: controle; TFi e 

TFc torta de filtro “in natura” e compostada; CFi e CFc cama de frango “in natura” e 

compostada; EPi e EPc esterco de poedeira “in natura” e compostado. 

 

Devido as diferenças encontradas nas análises de NMDS foi realizado uma 

análise de redundância (RDA) para examinar as correlações entre a comunidade 

microbiana dos solos com as variáveis ambientais do solo. A RDA foi analisada de 
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forma separada para cada um dos solos com as principais variáveis responsáveis por 

causar mudanças na comunidade microbiana (Figura 12). Na figura 12A, o peso de 

massa seca das plantas (PMS) e o pH do solo contribuíram por 33,1% e 11% das 

variações encontradas nas comunidades bacterianas, respectivamente. De forma 

geral, as variáveis correspondentes pelos teores de nutrientes no solo C, N, K, Cu e 

Zn apresentaram correlação negativa com a maior parte dos filos bacterianos 

encontrados nas amostras, mas apresentaram semelhanças com os resíduos de EPc, 

TFi e TFc. Já a CFi apresentou uma alta correlação com o filo dos Firmicutes e 

Dependentiae, assim como também apresentou maior PSM e maiores teores de C e 

N no solo. Enquanto os tratamentos CFc e EPi apresentaram maiores correlações 

com Bacteroidetes e com os teores de M.O., P, Ca, Mg e S. 

Na figura 12B, o PMS e o pH do solo foram respectivamente responsáveis por 

38,9% e 10,8% das mudanças causadas nas comunidades bacterianas, apresentando 

valores condizentes em ambos os solos. A variável de C-total foi a maior responsável 

pela dominância no solo LVAd, uma vez que esse solo é extremamente dependente 

de C para armazenar os nutrientes e realizar suas funções. Em seguida, os teores de 

M.O., pH e nutrientes, com exceção do S apresentaram influência semelhantes para 

determinar as mudanças na comunidade microbiana do solo, principalmente para os 

filos Bacteroidetes, Myxococcota e Patescibacteria. O restante dos filos apresentou 

correlações negativas para as variáveis do solo, mas os filos das Proteobacterias 

apresentaram correlação com os teores de S do solo. Os tratamentos TFi e EPi foram 

ordenados de forma positiva com os teores de nutrientes do solo, enquanto os 

resíduos compostados TFc, CFc e EPc apresentaram maiores correlações com os 

filos Nitrospirota, Gemmatimonadota e Cyanobacteria. 
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Figura 12. Ordenação a partir da análise de redundância dos filos bacterianos (setas 

azuis) e as variáveis ambientais (setas vermelhas). (A) Latossolo Vermelho Distrófico 

(LVd) e (B) Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd). As amostras foram 

posicionadas nos gráficos a partir dos tratamentos controle (Ct) e com fertilizante 

mineral (Min) mais os resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] 

e esterco de poedeira [EP]) “in natura” (i) e compostado (c). As porcentagens em cada 

eixo explicam as variações do teste. 

 

A composição taxonômica dos resíduos agropecuários diferiu bastante entre os 

tratamentos. A nível de filo, a TFi apresentou maior abundância de Bacteroidota 

enquanto a TFc apresentou maiores valores para Proteobacteria (Figura 13A). As 

ordens mais abundantes para a TFi foram Burkholderiales e Cythophagales e foram 

Micrococcales, Cythophagales para TFc (Apêndice D). Resultados de ESTRADA-

BONILLA et al. (2017b) mostraram ordens de Lactobacillales, Bacillales e Clostridiales 

como as mais abundantes na TFi e TFc, segundo os autores essas predominâncias 

estão relacionadas com os teores de pH e relação C/N. São indicados que solos 

fertilizados com resíduos vegetais e ricos em celulose, como a TF, promovem o 

desenvolvimento de Acidobacteria, responsáveis por degradarem materiais com alta 

relação C/N e reduzem a abundância de Bacteroidota que são conhecidos por 

utilizarem fontes mais simples de C (LI et al., 2017; VIVELO; BHATNAGAR, 2019).  
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Os resíduos agropecuários CFi e EPi apresentaram maiores abundâncias de 

Actinobacteriota e Firmicutes, enquanto os resíduos CFc e EPc apresentaram maior 

predominância dos filos Proteobacteria e Bacteroidota, sendo Actinobacteriota para 

CFc e Proteobacteria para EPc (Figura 13A). O filo Bacteroidota geralmente é 

predominante na microbiota das aves, indicando o motivo para a maior presença 

desse grupo nos resíduos (WEIDHAAS et al., 2015; HUBER et al., 2018). Alguns 

trabalhos verificaram que a predominância desses filos é responsável pela 

mineralização da matéria orgânica e ciclagem de C, N, P e S (AWASTHI et al., 2018; 

MA et al., 2018). No entanto, outros autores atentam para alta concentração de genes 

de resistência nesses tipos de resíduos e possíveis complicações do uso na 

agricultura (WANG et al., 2018). 

Os solos LVd e LVAd apresentaram abundâncias relativas bastante distintas, 

tanto em nível de filo quanto em nível de família. Os filos, mais abundantes em ambos 

os solos foram Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidota e Firmicutes (Figura 13A). 

Actinobacterias e Firmicutes são bactérias de rápido crescimento que se beneficiam 

pela presença de fontes recalcitrantes e mais complexas de C (VERZEAUX et al., 

2016; WEI et al., 2018). O tratamento com TFi apresentou maiores abundâncias de 

Actinobacteria enquanto o tratamento com TFc teve maiores valores para 

Myxococcota. Actinobacteria são bastante abundantes em ambientes terrestres e são 

conhecidas pelo potencial biotecnológico, realizando diversas funções que vão desde 

a ciclagem de nutrientes, potencial de biorremediação de xenobióticos e de elementos 

traço (MESQUINI et al., 2015; ALVAREZ et al., 2017). Enquanto Myxococcota 

possuem um comportamento predatório e são bastante relacionadas a ciclagem do 

enxofre, oxidando o elemento e fornecendo para as plantas (ZHAO et al., 2017a; 

WAITE et al., 2020). 

No solo LVd, o tratamento TFc apresentou uma maior proporção de 

Actinobacteria provavelmente sendo efeito da adição do resíduo que apresentou uma 

grande quantidade desse filo bacteriano. O tratamento EPi aumentou a proporção de 

Bacteroidota, enquanto a CFi levou a um aumento nítido em Proteobacterias (Figura 

13A). Os tratamentos com resíduos compostados apresentaram um apresentaram 

uma melhor distribuição populacional entre os filos. Similarmente no solo LVAd, os 

tratamentos CFi e EPi apresentaram maiores abundâncias de Proteobacterias e 

Bacteroidota que os tratamentos compostados. Esses filos geralmente são 

abundantes em solos fertilizados com esterco animal, são grupos copiotróficos e se 
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beneficiam em ambientes com alta presença de C (FIERER; BRADFORD; JACKSON, 

2007; SHANKS et al., 2011; LIENHARD et al., 2014). Outros trabalhos também 

corroboram com os resultados obtidos, mostrando que o uso de CFi em longo prazo 

favorece o aumento de Bacteroidetes em diversos tipos de solo. No entanto, é 

salientado sobre o grande potencial para o favorecimento de patógenos oportunistas 

(RIEGEL; NOE, 2000; ASHWORTH et al., 2017). 

Ao nível de Família, foram encontrados altas abundâncias de 

Chitinophagaceae para os resíduos CFc e EPi, e Acidothermaceae para EPi (Figura 

13B). A família Chitinophagaceae tem sido associada com maior atividade de β-

glicosidase, sendo atuantes na degradação de celulose (BAILEY et al., 2013; 

GAUTAM et al., 2020). São predominantes em resíduos como CF e EP, e possuem 

capacidade de se tornarem abundantes em solos fertilizados com esses tipos de 

resíduos (JULEN URRA et al., 2019). Já as Acidothermaceae são identificadas por 

terem alta afinidade com a superfície de raízes, mas seu comportamento e 

ecofisiologia ainda são bastante desconhecidos (CHEN et al., 2021). 
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Figura 13. Abundância relativa da comunidade bacteriana dos resíduos 

agropecuários e Latossolos Vermelho Distrófico – LVd e Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico – LVAd. A: abundância relativa ao nível taxonômico de filo, B: abundância 

relativa ao nível taxonômico de família. Ct: controle; TFi e TFc torta de filtro “in natura” 

e compostada; CFi e CFc cama de frango “in natura” e compostada; EPi e EPc esterco 

de poedeira “in natura” e compostado. 
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Grupos classificados como oligotróficos (estrategistas R) como as 

Acidobacterias possuem baixa taxa de crescimento e são beneficiadas pela presença 

de formas mais recalcitrantes de C, porém decrescem com a presença de grandes 

quantidades de N (FIERER; BRADFORD; JACKSON, 2007; TRIVEDI; ANDERSON; 

SINGH, 2013; HERZOG et al., 2015). Muitas dessas bactérias são classificadas como 

promotoras do crescimento de plantas, uma vez que facilitam a aquisição de 

nutrientes, promovendo proteção contra doenças e são bons indicativos de solos 

saudáveis (LUGTENBERG; KAMILOVA, 2009; RAIGER IUSTMAN; ALMASQUÉ; 

VULLO, 2021). Alguns gêneros de bactérias descritas como promotoras de 

crescimento de plantas foram encontrados no trabalho em alta abundância (Apêndice 

E) como Acidibacter, Burkholderia, Chryseolinea, Flavisolibacter, Mycobacterium, 

Pseudomonas, Bradyrhizobium, Sphingomonas (LÓPEZ-GÓMEZ et al., 2016; LI; 

JIANG, 2017; MEENA et al., 2017). 

 Apesar das diferenças entre as comunidades em diferentes solos, é relatado 

de forma geral que os solos agrícolas tendem a se tornar mais similares sob mesmo 

tipo de manejo (FIGUEROLA et al., 2015; TRIVEDI et al., 2016). Esses efeitos 

positivos ou negativos na diversidade microbiana podem ser resultantes do tipo, 

quantidade e da qualidade dos resíduos agropecuários aplicados ao solo levando a 

diferenças na estrutura e composição da comunidade microbiana, (MOSSA et al., 

2017). Por isso, os resíduos de baixa qualidade (alto C/N) estimulam o crescimento 

de fungos, enquanto resíduos de alta qualidade (baixo C/N) estimulam a reprodução 

de bactérias benéficas (ROUSK; BÅÅTH, 2007; WANG et al., 2020). 
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6. CONCLUSÕES 

A compostagem não alterou a seguridade ambiental dos resíduos agropecuários, 

uma vez que os teores de elementos traço se encontraram sempre dentro dos níveis 

exigidos pela lei. 

A aplicação de resíduos orgânicos associada à fertilização mineral apresentou 

vantagens ao sistema de produção agrícola, tanto em termos de acúmulo de 

nutrientes no solo como na planta, resultando em maior desenvolvimento vegetativo. 

Por um lado, os resíduos compostados, apresentaram maior eficácia no acúmulo de 

C e N nos solos, além de maior diversidade bacteriana e melhor estruturação da 

comunidade. Por outro, os resíduos “in natura”, principalmente os de origem animal, 

apresentaram maiores teores de macro e micronutrientes, o que resultou em maior 

acúmulo destes nutrientes nas plantas e melhor desenvolvimento do milho. 

As necessidades do produtor, por um material orgânico mais recalcitrante e com 

maior riqueza microbiana (compostado) ou por outro mais rico em nutrientes (“in 

natura”), além dos os custos, irão ditar a escolha do material a ser utilizado. No 

entanto, experimentos em condições de campo precisam ser desenvolvidos para 

confirmar nossos resultados em condições mais realísticas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Altura e diâmetro das plantas ao final de 90 dias em função dos 

tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral (Min) e dos resíduos agropecuários (torta 

de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco de poedeiras [EP], nas formas “in natura” 

[i] e compostada [c]) cultivadas em Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) e Latossolo 

Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd). Médias (n = 4) seguidas da mesma letra não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P <0,05). 
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APÊNDICE B. Tabela com o número de sequências brutas, filtradas, e após remoção 

de ruídos e quimeras nas amostras em função dos tratamentos controle (Ct), 

fertilizante mineral (Min) e dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de 

frango [CF] e esterco de poedeiras [EP], nas formas “in natura” [i] e compostada [c]). 

Tratamentos 
input filtered denoisedF denoisedR merged nonchim 

Resíduos agropecuários 

TFi 60.941 58.831 57.634 57.456 55.469 55.189 

TFc 48.356 46.456 44.251 43.955 39.435 39.435 

CFi 52.082 50.014 48.793 48.622 44.322 42.388 

CFc 46.993 45.096 42.945 42.713 38.996 37.795 

EPi 51.690 49.707 49.087 49.003 46.262 44.029 

EPc 37.008 35.746 34.114 33.999 30.864 30.755 
 Latossolo Vermelho distrófico (LVd) 

Ct 58.888 54.646 51.472 50.575 41.580 41.424 

TFi 51.286 48.936 46.256 45.963 39.467 39.303 

TFc 65.923 63.066 59.076 58.493 48.556 48.366 

CFi 62.173 59.689 57.190 56.930 51.039 50.729 

CFc 45.874 43.938 40.789 40.600 33.545 33.384 

EPi 42.020 40.360 38.468 38.257 34.510 34.402 

EPc 47.164 45.196 41.778 41.594 34.297 34.136 

Min 44.706 41.681 39.363 38.869 31.835 31.647 
 Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd) 

Ct 64.083 60.823 58.156 57.587 49.820 49.460 

TFi 56.327 53.950 51.490 51.121 45.394 45.168 

TFc 56.124 53.403 50.457 49.974 42.126 41.871 

CFi 60.686 57.366 55.064 54.650 48.596 48.412 

CFc 39.602 37.515 35.080 34.622 28.482 28.303 

EPi 40.055 37.945 35.961 35.583 30.715 30.484 

EPc 41.406 39.196 36.649 36.122 29.914 29.691 

Min 52.666 49.693 47.390 47.092 40.434 40.081 
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APÊNDICE C. Abundância relativa ao nível taxonômico de Classe para solos e 

resíduos agropecuários em função dos tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral 

(Min) e dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco 

de poedeiras [EP], nas formas “in natura” [i] e compostada [c]). 
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APÊNDICE D. Abundância relativa ao nível taxonômico de Ordem para solos e 

resíduos agropecuários em função dos tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral 

(Min) e dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco 

de poedeiras [EP], nas formas “in natura” [i] e compostada [c]).
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APÊNDICE E. Abundância relativa ao nível taxonômico de Gênero para solos e 

resíduos agropecuários em função dos tratamentos controle (Ct), fertilizante mineral 

(Min) e dos resíduos agropecuários (torta de filtro [TF], cama de frango [CF] e esterco 

de poedeiras [EP], nas formas “in natura” [i] e compostada [c]).

 




