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VARIAÇÕES NOS ATRIBUTOS DE SOLOS E NO DESENVOLVIMENTO DO
TOMATEIRO EM ESTUFA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS

Autora: SIMONE DA COSTA MELLO
Orientador: Prof Dr. GODOFREDO CESAR VITTI

RESUMO
Com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de materiais orgânicos em
atributos químicos, biológicos e fisicos de dois solos e no desenvolvimento do tomateiro,
experimentos em estufa foram conduzidos em Piracicaba e em Limeira (SP) com solos
classificados como Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto A moderado textura
arenosa/média (A) e Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média (B),
respectivamente. O delineamento experimental, para ambos os locais, foi o de blocos
casualizados com quatro repetições, no esquema fatorial 3 x 4: três materiais orgânicos
(composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de
frango) e quatro doses equivalentes a O, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N. Outro experimento
foi conduzido em laboratório a fim de avaliar a velocidade de decomposição destes
materiais orgânicos em ambos os solos.
A produção total de tomate não aumentou com a adição dos materiais orgânicos
em ambos os solos. A adição de 200 kg ha- 1 de N como composto de lodo de cervejaria+
cavaco de eucalipto elevou o teor de cálcio e a capacidade de troca de cátions ao pH 7,0
dos dois solos. Os teores de P e de K aumentaram nos solos A e B, respectivamente,
através da aplicação da cama de frango na dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N. Os teores
de P também aumentaram com a adição de 150 kg ha- 1 de N na forma de composto de
lixo, no solo A.
A velocidade de decomposição dos materiais orgânicos nos dois solos obedeceu a
seguinte ordem: cama de frango J:::; composto de lixo > composto de lodo de cervejaria +
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cavaco de eucalipto.
No solo A, a biomassa microbiana foi superior para o composto de lixo em
relação aos demais, sendo que no solo B os maiores valores foram obtidos com a adição
do composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto. As doses do composto de lixo
e a dose da cama de frango equivalente a 150 kg ha-1 de N aumentaram a biomassa
microbiana em relação ao controle, no solo A. Entretanto, esta característica não foi
alterada com a aplicação dos materiais orgânicos no solo B.
Nos dois solos, a dose mais elevada do composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto reduziu a densidade do solo e aumentou o conteúdo de água na capacidade
de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha permanente (15 bar). No solo A, a aplicação de
100 kg ha- 1 de N como composto de lixo incrementou o conteúdo de água "disponível".

CHANGES IN SOIL PROPERTIES AND TOMATO DEVELOPMENT IN
GREENHOUSE WITH ORGANIC MATERIALS APPLICATION

Author: SIMONE DA COSTA MELLO
Adviser: Prof Dr. GODOFREDO CESAR VITTI

SUMMARY

With the objective of evaluating the effects of the application organic materials on
chemical, biological and physical properties of two soils and on tomato growth,
greenhouse experiments were carried out in Piracicaba and Limeira (SP) Brazil on Ultisol
(A) and Oxisol (B) soils, respectively. The experimental design consisted of randomized
blocks with treatments that were disposed in a factorial design of 3 x 4: three organic
wastes (beershop sludge + eucaliptus chip compost, urban solid waste compost and
chicken litter) and four rates equivalent to O, 100, 150 e 200 kg ha· 1 of nitrogen, with
four replications. An additional experiment was carried out in the laboratory to compare
the decomposition of these organic materials at the rates above mentioned for the two
soils.
The tomato fruit yield did not increase with the addition of organic materials for
both soils. The beershop sludge + eucaliptus chip compost at the rate equivalent to 200
kg ha· 1 of N increased the calcium content and the cation exchange capacity of the two
soils. The P and K levels increased in soils A and B, respectively, with the addition of
chicken litter at the rate equivalent to 150 kg ha· 1 of N. The application of this rate
through urban solid waste compost enhanced the P contents of soil A.
The decomposition rate of organic materials in both soils followed the order:
chicken litter � urban solid waste compost > beershop sludge + eucaliptus chip compost.
For the soil A, the microbial biomass was higher for the urban solid waste
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compost as compared to other organic materiais, while in soil B the highest microbial
biomass content was obtained with the beershop sludge + eucaliptus chip compost. The
application rastes ofurban solid waste compost and chicken litter at the rate equivalent to
150 kg ha- 1 ofN increased microbial biomass in respect to the control for the soil A. For
the soil B, however, this caractheristic did not change with the application of organic
materiais.
The beershop sludge + eucaliptus chip compost, at the highest rate, decreased the
soil bulk density and increased the soil water content corresponding to the O.1 and 15 bar
suctions, for the two soils. For the soil A, the application ofurban solid waste compost at
the rate equivalent to 100 kg hà 1 ofN increased the "avaliable" water content.

1 INTRODUÇÃO
Com a expansão agrícola e industrial, juntamente com o crescimento
populacional, grandes quantidades de resíduos são geradas, cujos meios empregados para
o descarte, entre os quais, as águas superficiais, os aterros e a incineração estão se
tornando inviáveis por razões econômicas e ecológicas. No que diz respeito aos resíduos
produzidos pelo homem, o lodo de esgoto e a fração orgânica do lixo urbano são os mais
expressivos, representando de 50 a 75 % do total do lixo produzido nos países em
desenvolvimento. Diante deste contexto, as atenções tem se voltado mais para os
resíduos orgânicos em virtude de sua grande produção e potencial de contaminação para
o ambiente e para a saúde pública.
Com o surgimento de novos processos de tratamento, que permitem a redução do
potencial poluidor desses materiais, seu uso agronômico, como fonte de nutrientes às
plantas e como condicionadores dos solos, tem constituído em alternativa interessante na
preservação da qualidade ambiental. Dessa forma, é necessário avaliar os efeitos da
adição dos resíduos orgânicos no sistema solo-planta, uma vez que diversos fatores são
responsáveis pelas alterações decorrentes do seu uso, dentre os quais são fundamentais a
quantidade e a composição química dos materiais orgânicos. Os resíduos de origem
urbana, especialmente o lodo de esgoto, o lixo urbano e os de natureza animal são os
mais estudados. Pouco se sabe sobre os efeitos de resíduos de origem industrial, como o
lodo gerado pelas indústrias de cervejarias, em atributos do solo e no desenvolvimento
das plantas.
Considerando os aspectos descritos, os objetivos deste trabalho foram comparar a
velocidade de decomposição de três materiais orgânicos (composto de lodo de
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cervejaria + cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de frango) em condições de
laboratório e estudar os efeitos de suas aplicações nos atributos de dois solos e no
desenvolvimento do tomateiro cultivado em estufa, nas regiões de Piracicaba e de
Limeira (SP).

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Decomposição de materiais orgânicos adicionados ao solo

A decomposição de materiais orgânicos adicionados no solo depende de uma
série de fatores relacionados às características do substrato orgânico, do solo e das
condições climáticas. No que diz respeito ao substrato, a sua composição química,
relação C/N e a quantidade a ser aplicada, são os que mais afetam a taxa de degradação
dos materiais orgânicos.
Os resíduos orgânicos são constituídos por diferentes compostos, que apresentam
graus distintos de decomposição. Materiais ricos em açúcares simples, aminoácidos,
algumas proteínas e polissacarideos, são rapidamente e completamente utilizados pelos
microorganismos decompositores, degradando-se em poucas horas ou dias. Materiais
mais resistentes como ligninas, outras substâncias fenólicas e gorduras decompõem-se
mais lentamente (Brady, 1983). Barreto (1995) estudou o comportamento de diferentes
resíduos orgânicos no solo e constatou que materiais ricos em substâncias orgânicas mais
simples apresentaram maior velocidade de decomposição em relação aqueles formados
por substâncias mais complexas. Segundo este autor, a velocidade de decomposição dos
resíduos obedeceu a seguinte ordem: torta de filtro > lodo de esgoto = composto de lixo
> lodo petroquímica.
A relação C/N do material estabelecerá se a mineralização ou imobilização do N
vai predominar durante a sua decomposição. Segundo Webber & Beauchamp (1977) o N
inorgânico tende a ser imobilizado com materiais que apresentam relação C/N maior que
35/1. Além disso, o conteúdo de N é especialmente importante, sendo que, de maneira
geral, resíduos com teores de N superiores a 15 g kg- 1 de N e relação C/N baixa são
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rapidamente decomponíveis (Oliveira Filho et al., 1987).
A quantidade do resíduo a ser adicionada no solo tem pouco efeito sobre a sua
taxa de decomposição até aproximadamente 1,5 a 2,0 % do peso do solo seco (Martin &
Focht, 1977). Porém, doses mais elevadas podem fazer com que os materiais se
decomponham mais lentamente. Sommerfeldt et al. (1988), avaliando os efeitos da
aplicação de 30 a 180 Mg ha·1 de esterco de bovino em um solo argiloso, constataram
que as menores taxas de decomposição foram referentes às doses maiores.
Para a avaliação da taxa de decomposição dos materiais orgânicos no solo, a
determinação da evolução de CO2, a partir de amostras de terra incubadas com os
materiais orgânicos, em condições de laboratório, tem sido o método mais comumente
empregado. De acordo com Cerri et al. (1994), é possivel através deste procedimento
obter, em tempo relativamente curto, informações seguras sobre o comportamento de
resíduos orgânicos no solo. Em condições de campo, as medições de CO2 sofrem maior
influência de fatores de variação (Naganawa et al., 1989).
2.2 Efeitos da adição de resíduos orgânicos em atributos biológicos do solo
Quando resíduos orgânicos são adicionados ao solo podem ocorrer alterações na
biomassa microbiana, uma vez que a matéria orgânica fresca é o substrato indispensável
para a maior parte dos microorganismos e o crescimento ou declínio dessa biomassa
microbiana são dirigidos através da disponibilidade e da dinâmica da entrada de substrato
energético no ecossistema (Cardoso, 1992). Desde que não ocorra limitações climáticas
para a sobrevivência dos microorganismos, a entrada de matéria orgânica fresca consiste
no fator de maior impacto sobre a atividade microbiana .
A biomassa microbiana é definida como o componente microbiano vivo do solo,
composta por bactérias, fungos, microfauna e algas e responde rapidamente a adição de
carbono e nitrogênio prontamente disponíveis (Nordgren, 1992). Ela exerce influência na
transformação da matéria orgânica e no armazenamento de carbono e nutrientes
(Jenkinson & Ladd, 1981) e atua como fonte e dreno de nutrientes na maioria dos
ecossistemas terrestres (Okano et al., 1989).
Os efeitos das aplicações de materiais orgânicos sobre a biomassa microbiana
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estão relacionados a vários fatores, dentre os quais, a taxa de decomposição dos resíduos,
a sua quantidade a ser aplicada e o teor de carbono orgânico do solo são relevantes.
Diferentes tipos de materiais orgânicos podem apresentar taxas distintas de
decomposição,

resultando

em

variações

na

disponibilidade

de

substrato,

consequentemente no tamanho da biomassa microbiana. Witter et al. (1993) verificaram
que as aplicações anuais de lodo de esgoto e adubo orgânico ( esterco de curral com
restos de feno) em quantidade equivalente a 4 Mg ha- 1 de matéria orgânica, por um
período de 36 anos, reduziram e aumentaram a biomassa microbiana para 132 e 402 µg C
g-1 de solo, respectivamente, em relação à área não adubada, cujo valor da biomassa foi
de 190

µg C g-1 de solo. A diminuição da biomassa C foi relacionada a menor

disponibilidade do C adicionado para a decomposição microbiana e formação da
biomassa, uma vez que o lodo de esgoto foi menos degradável que o outro adubo
orgânico. Entretanto, a taxa de respiração aumentou para ambos os resíduos, não sendo
afetada, portanto, pelo tipo de carbono orgânico incorporado ao solo.
De modo geral, baixas taxas de materiais orgânicos aplicadas no solo promovem
pequenos incrementos ou não exercem influência na biomassa microbiana e no conteúdo
de carbono orgânico total. Em experimento de longa duração (36 anos), as aplicações de
13,4; 20,2 e 26,9 Mg ha-1 de adubo orgânico (resultante da mistura de esterco de curral
com restos de feno), a cada três anos, não aumentaram a biomassa microbiana e a
respiração do solo e proporcionaram incrementos pequenos no teor de carbono, devido
ao uso de taxas baixa a moderada (Campbell et al., 1986). Por outro lado, Kanazawa et
al. (1988) estudando a aplicação de 6 Mg ha- 1 de adubo orgânico por 5 anos, observaram
que a biomassa microbiana aumentou para 59,8 mg C 100 g·1 de solo em relação ao
controle (29,8 mg C 100 g- 1 solo). Houve correlação positiva (coeficiente de correlação
de 0,866) entre a biomassa microbiana e a evolução de CO2, mostrando que a biomassa
microbiana do solo pode ser estimada pela respiração.
Em experimento realizado por 5 anos, em solo de textura média, os níveis de
biomassa microbiana foram 1O % superiores, também com o emprego de pequenas taxas
anuais de adubo orgânico (Fraser et a l., 1988). Em solo de textura franco-arenosa, a
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adição de 3,8 Mg ha- 1 de adubo orgânico (esterco de curral com restos de feno), por 10
anos, elevou o conteúdo de carbono orgânico dos solos de 4 para 5 g kg- 1 e da biomassa
microbiana de 180 para 330 µg C g- 1 de solo (Goyal et al., 1992).
O tamanho da biomassa microbiana também depende do nível de matéria orgânica
do solo e representa normalmente de 2 a 5 % do carbono orgânico total (Jenkinson &
Ladd, 1981). Relações entre a biomassa microbiana e o carbono orgânico do solo tem
sido demonstradas em solos com menos de 25 g ki1 de carbono orgânico (Anderson &
Domsch, 1989). Em solo de textura média, com 15 g kg- 1 de carbono orgânico e pH 6,5,
a adição de resíduo orgânico em dose equivalente a 80 kg de N mais 1800 kg de C ha- 1
ano-1, por um período de 27 anos, proporcionou correlação altamente significativa entre a
biomassa microbiana e o teor de matéria orgânica do solo. O valor da biomassa foi de 34
µg C i 1 de solo e a taxa respiratória do solo foi de 176 µg CO2 i 1 dia- 1 , correspondentes
a incrementos de 67,5 e 72,5 %, respectivamente (Schnürer et al., 1985).
Amostras de solo foram coletadas de uma área experimental que recebeu
aplicações anuais de O, 15, 30, 45, 60 e 90 Mg ha- 1 de adubo orgânico por 23 anos. Tais
amostras e outras provenientes de uma área não adubada foram tratadas com as mesmas
doses e incubadas por 12 meses. A adição de adubo orgânico em solo previamente não
adubado elevou a biomassa microbiana durante os três meses de incubação seguido de
um declínio gradual. A respiração, medida pela evolução de CO2, aumentou com a adição
do material orgânico, cujos valores variaram de 68 a 205 µg C-CO2

i 1 solo dia- 1 . A

biomassa microbiana foi positivamente correlacionada com o conteúdo de carbono
orgânico. Nas amostras de solo coletadas da área tratada, a biomassa microbiana também
aumentou com a aplicação do material, alcançando valor máximo aos três meses,
declinando posteriormente. O declínio na biomassa microbiana foi observado devido à
exaustão de carbono disponível no solo. A atividade respiratória também apresentou o
mesmo comportamento (Goyal et al., 1993).
Incrementos na biomassa microbiana e no conteúdo de carbono orgânico do solo
foram constatados por FlieBbach et al. (1994), com aplicações anuais, por 10 anos, de 5 e
15 Mg ha- 1 de lodo de esgoto, que tinha baixo conteúdo de metal pesado. A aplicação de
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45 Mg ha- 1 anual de adubo orgânico, por três anos, em um solo com pH de 6,46; 2,1 g
kt 1 de N e 49,6 g kg- 1 de matéria orgânica, promoveu a maior taxa de respiração do
solo, utilizada como estimativa da atividade biológica, evidenciando a eficiência do
material aplicado no aumento da população de microorganismos, como fonte de carbono
prontamente disponível, dos quais os microorganismos sobrevivem (Ancheng & Xi,
1994).
Mudanças na biomassa microbiana pela aplicação de adubo orgânico e fertilizante
inorgânico, isolados ou combinados foram estudadas por dois ciclos anuais de arroz. Os
maiores valores de biomassa foram correspondentes ao tratamento adubo mais fertilizante
inorgânico. Como o solo em questão apresentava baixos teores de C e de N, ou seja, 7,2
e O,7 g kg- 1, respectivamente, a combinação destes fertilizantes forneceu uma quantidade
balanceada de nutrientes e de C, que proporcionaram níveis maiores de biomassa
microbiana (Ghoshal & Singh, 1995).
Em experimento de longa duração, durante o periodo de 1875 a 1989, Houot &
Chaussod (1995) observaram que os valores de biomassa microbiana foram maiores
quando se empregou 10 Mg ha-1 anuais de adubo orgânico (esterco de curral com restos
de feno) em relação à adubação mineral.
2.3 Efeitos da adição de resíduos orgânicos em atributos químicos do solo

A matéria orgânica exerce importantes funções no solo, como condicionador da
reação do solo e da capacidade de troca de cátions, além de fornecer nutrientes às plantas
e à microflora do solo (Oliveira Filho et al., 1987).
Como fonte de nutrientes, os resíduos orgânicos normalmente apresentam
quantidades apreciáveis de N, P, S e micronutrientes. O nitrogênio é essencialmente
armazenado no solo nas formas orgânicas, sendo que o fósforo na matéria orgânica
representa de 15 a 80 % do fósforo total do solo e o enxofre orgânico contribui com 50 a
70 % do total (Kiehl, 1985).
Quando os resíduos orgânicos são empregados como fonte de nitrogênio, a
disponibilidade do elemento dependerá, dentre outras caracteristicas, do seu teor no
material, da relação C/N e da velôcidade de decomposição. Epstein et al. (1976)
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trabalhando com lodo de esgoto (22,9 g kg· 1 de N e relação C/N de 10/1) e composto de
lodo (9,3 g kg· 1 de N e relação C/N de 14/1), observaram que as adições de 160 e 240
Mg ha· 1 de lodo de esgoto elevaram os teores de N no solo de 0,9 g kg· 1 para 2,5 e 2,7 g
kg·1, respectivamente, após um mês da incorporação do material, sendo que os teores de
N não aumentaram significativamente com a adição do composto de lodo, evidenciando a
mineralização mais rápida do lodo de esgoto com relação C/N menor e maior teor de N.
Quanto ao fósforo, potássio, cálcio e magnésio, a aplicação de resíduos orgânicos
tem aumentado o teor destes nutrientes no solo (Lund & Doss, 1980; Holanda et al.,
1982). Gerber et al. (1981) observaram que a adição de lodo de esgoto em solo arenoso,
em quantidade equivalente a 112 kg ha· 1 de N, proporcionou aumentos significativos nos
teores de P, K, Ca e Mg no solo em relação à aplicação de 112-67-67 kg ha· 1 de N, P205
e K20 na forma de fertilizante mineral.
Além de alterar os teores dos elementos no solo, a aplicação de resíduos
orgânicos pode afetar uma das propriedades fisico-químicas mais importante dos solos,
que é a capacidade de troca de cátions. Ao serem adicionados ao solo, sofrem
decomposição pelos microorganismos dando origem a vários componentes, dentre os
quais o húmus. O húmus constitui-se na matéria orgânica em estádio avançado de
decomposição e neossíntese no solo, que apresenta elevada atividade de superficie,
gerada pela dissociação de diversos radicais orgânicos presentes nos polímeros que a
compõem (Sposito, 1989). Dessa forma, a participação do húmus na capacidade de troca
de cátions é bem superior quando comparada com a dos colóides inorgânicos do solo
(Kiehl, 1985). Quando se trata de solos de região sob clima tropical, como os do Brasil,
onde o intemperismo mais intenso determina a ocorrência de minerais de argila com
menor capacidade de retenção de cátions, a contribuição da matéria orgânica no
complexo de cargas negativas é ainda mais significativa. Raij (1969) observou estreitas
correlações entre a CTC e o carbono em 22 perfis de solo do Estado de São Paulo,
conferindo à matéria orgânica contribuições de até 74 % da CTC total. Entretanto, as
cargas da matéria orgânica são dependentes do pH, de forma que a sua contribuição na
retenção de cátions depende da acidez do solo (Kiehl, 1985). Logo, os efeitos da adição
de resíduos orgânicos na CTC e no pH estão relacionados, em virtude da dependência
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entre estes parâmetros.
Incrementos na capacidade de troca de cátions foram obtidos pelas adições de 80
a 240 Mg ha-1 de composto de lodo, sendo que a dose mais elevada proporcionou
acréscimo de 300 % na CTC efetiva (Epstein et al., 1976). Em um Latossolo Vermelho Escuro com pH de 5,7, as aplicações de 1 e 5 % de material orgânico (em peso seco)
elevaram a CTC do solo ao pH 7,0 (Urquiaga et al., 1982). Ndayegamiye & Côté (1989)
observaram incrementos na capacidade de troca de cátions de 7,6 e 15,2 %,
respectivamente, com a aplicação de 40 e 60 Mg ha- 1 de adubo orgânico (esterco de
curral misturado com restos de feno), sem contudo ter sido constatado mudança no pH
do solo, devido à aplicação de c alcário antes da instalação do experimento. Os aumentos
na CTC foram atribuídos aos incrementos no conteúdo de carbono orgânico do solo.
Melo et al. (1994) observaram elevação na CTC quando 32 Mg ha- 1 de lodo de
esgoto foi aplicado ao solo. Em doses menores, ou seja 4,8 e 16 Mg ha-1, tal
característica do solo não foi afetada. Resultados semelhantes foram constatados após a
incorporação de 200 Mg ha- 1 de composto de lixo urbano, que não promoveu alterações
no pH e na CTC em relação à aplicação de 7,2 Mg ha-1 da fórmula 8-15-15 (Murillo et
al., 1989). Giusquiani et al. (1988) também não observaram incrementos na CTC com a
adição de 50 Mg ha- 1 de composto de lixo urbano, em dois tipos de solos, com valores de
pH de 7,7 e 7,8, respectivamente.
A adição de materiais orgânicos pode também modificar o comportamento do
carbono nativo do solo. Quando grandes quantidades de materiais orgânicos são
adicionadas nos solos os teores de matéria orgânica podem ser elevados. Aumentos no
conteúdo de matéria orgânica foram obtidos através das aplicações de 200 e 400 Mg ha- 1
de composto de lixo urbano (Murillo et al., 1989). As adições de composto de lixo
urbano misturado com lodo de esgoto em quantidades equivalentes a 1,25; 2,41 e 4,79 %
e 2,11; 4,09 e 8,23 % de matéria orgânica, respectivamente, nos solos de textura arenosa
e argilosa, elevaram o conteúdo de matéria orgânica do solo, sem provocar alteração no
pH (Pera et al., 1983).
Por outro lado, pequenas quantidades de materiais orgânicos aplicadas em solos
sob intenso cultivo podem não aumentar o teor de matéria orgânica do solo, uma vez que
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as condições para a decomposição da matéria orgânica são favoráveis (Baldock &
Musgrave, 1980)/Mugwira (1979) verificou que a adição de esterco de gado leiteiro em
quantidades inferiores a 45 Mg ha- 1 não aumentou o conteúdo de matéria orgânica do
solo. Além disso, resíduos orgânicos com relação C/N estreita, de fácil decomposição
podem manter ou reduzir o teor de matéria orgânica no solo, pois 60 a 80 % do carbono
orgânico é perdido na forma de CO2 pela ação microbiana (Alexander, 1977). Entretanto,
Maskina et al. (1988) observaram que as aplicações de esterco de gado, de galinha e de
porco em doses pequenas equivalentes a 60, 75 e 80 kg ha- 1 de N, respectivamente,
aumentaram significativamente os teores de carbono orgânico do solo. Incremento no
conteúdo de carbono do solo também foi comprovado com a adição de 12 Mg ha- 1 de
adubo orgânico (esterco de curral misturado com restos de feno) após o cultivo de arroz
e trigo (Gill & Meelu, 1982).
Outra propriedade físico-química do solo que tem sido alterada com a aplicação
de materiais orgânicos é a acidez. Segundo Mattiazzo & Glória (1987), os resíduos
orgânicos podem elevar o pH do solo através da produção de íons Olf quando o
oxigênio atua como receptor de elétrons durante a oxidação do carbono orgânico pelos
microorganismos. Hoyt & Turner (1975) atribuem a redução da acidez do solo ao
+

mecanismo de adsorção de W e de Al3 na superfície do material orgânico. De acordo
com Hue (1992), a adição de materiais orgânicos aumenta o pH devido às reações de
troca entre os ânions orgânicos e hidróxidos terminais dos óxidos de ferro e alurninio.
Berton et al. (1989) observaram, em cinco tipos de solos, que as incorporações de
2 e 4 % de lodo de esgoto elevaram o pH dos solos pela liberação da amônia, resultante
da decomposição dos compostos orgânicos presentes no lodo. Essa elevação do pH, por
sua vez, pode ser temporária, quando as taxas de oxidação da amônia se assemelham às
quantidades de amônia liberadas (Albregts & Howard, 1981) ou se o solo possuir alto
poder tampão, pode não haver alterações nos valores de pH do solo durante a
decomposição dos resíduos orgânicos.
Por outro lado, a incorporação de materiais orgânicos pode elevar o pH e mantê
lo por tempo mais longo, através da presença de substâncias alcalinizantes nestes
materiais, que apresentam poder de neutralização (Lund & Doss, 1980). Asiegbu &
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Oikeh (1995) concluíram que os incrementos no pH do solo, após 52 dias das adições de
10, 20 e 30 Mg ha- 1 de esterco de coelho ou de galinha, foram devido aos conteúdos
elevados de cálcio nestes materiais. Entretanto, cabe ressaltar, que este cátion por si só
não pode incrementar o pH do solo e sim os ânions acompanhantes como os óxidos,
hidróxidos, carbonatos e silicatos. Dessa forma, o cálcio nestes materiais orgânicos
deveria estar presente em alguma forma alcalinizante responsável pelo efeito sobre o pH.
Decréscimos no pH do solo pelos processos de nitrificação do N amoniacal e
orgânico e oxidação de sulfetos também podem ocorrer pela adição de resíduos
orgânicos (King & Morris, 1972). Chang et al. (1991) obtiveram reduções no pH de 0,3 a
0,7 unidades após onze aplicações anuais de 30, 60 e 90 Mg ha-1 de esterco de curral,
devido à nitrificação do amônio e produção de ácidos orgânicos durante a decomposição
do adubo.
2.4 Efeitos da adição de resíduos orgânicos em atributos fisicos do solo
A matéria orgânica é considerada de grande importância para a formação e
estabilidade de agregados do solo pois atua como agente cimentante das partículas. Ela
influencia diretamente na retenção de água em decorrência de sua elevada superficie
específica e capacidade de absorção, principalmente em altos potenciais hídricos, sendo
que na faixa de baixos potenciais hídricos a matéria orgânica tem um efeito indireto, pois
a retenção de água depende de alterações de outras propriedades :tisicas, como a
densidade do solo, porosidade e distribuição de tamanho de poros (Metzger & Yaron,
1987).
Aumentos na capacidade de retenção de água na capacidade de campo e no ponto
de murcha permanente, devido à adição de resíduos orgânicos, são relatados na literatura
(Chang et a l., 1983; Hall & Coker, 1983; Wei et al., 1985). Khaleel et al. (1981)
estudaram resultados experimentais obtidos em uma ampla variação de solos, com a
adição de vários materiais orgânicos e observaram que a retenção de água nestes
potenciais aumentou, cujos incrementos foram superiores para solos de textura grosseira
em relação aos de textura fina. De acordo com estes autores, aproximadamente 80 % das
variações na retenção de água foram explicadas pela textura do solo e aumento no
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conteúdo de carbono do solo após a aplicação de resíduo.
Em um solo arenoso, as adições de O, 112, 225 e 450 Mg ha·1 de lodo de esgoto
(240 g kg" 1 de matéria orgânica) promoveram decréscimos na densidade do solo, sendo
que a quantidade de água retida a -15 bar aumentou linearmente com o aumento das
doses (Gupta & Larson, 1977). Jacobowitz & Steenhuis (1984) obtiveram reduções na
densidade do solo com as aplicações de 200 e 500 Mg ha·1 de composto de lodo, e
aumentos no conteúdo de água do solo na capacidade de campo e no ponto de murcha
permanente, entretanto, somente quando se e mpregou 500 Mg ha· 1 deste material.
O conteúdo de água "disponível'', definido pela diferença entre a quantidade de
água retida na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, também pode ser
incrementado pela aplicação de materiais orgânicos no solo. Epstein et al. (1976)
observaram que as aplicações de 240 Mg ha· 1 de lodo de esgoto e de composto de lodo
aumentaram em 48 e 13,8 %, respectivamente, o conteúdo de água "disponível" no solo.
Entretanto, segundo Khaleel et al. (1981) o conteúdo de água "disponível" pode não ser
muito afetado, uma vez que decréscimos na densidade do solo pela incorporação de
resíduos orgânicos, podem contrabalançar qualquer aumento no conteúdo de água
"disponível" em unidade de peso.
As reduções na densidade do solo com a aplicação de resíduos se deve ao efeito
de diluição da fração mineral mais densa do solo com a matéria orgânica adicionada, que
é menos densa. Segundo Kiehl (1985), há correlação negativa entre o teor de matéria
orgânica do solo e sua densidade. Ao se elevar o teor de carbono orgânico de 1O para 30
g kg"1, a densidade do solo foi reduzida de 1,54 para 1 g cm·3 . Em solos de textura fina,
decréscimos na densidade podem ser atribuídos aos aumentos na porosidade resultante da
maior agregação do solo. Seis meses após a aplicação de lodo de esgoto, em um solo
argilo-arenoso, a porosidade total alcançou valores entre 24 e 31 % comparados com
17,5 % da testemunha (Pagliai et al., 1981 ).
Wei et al. (1985) observaram, em um solo de textura média, que as aplicações de
112 e 134,4 Mg ha· 1 de lodo de esgoto (em base seca) reduziram a densidade do solo de
1,44 g cm·3 para 1,32 e 1,35 g cm·3, respectivamente.
As adições de 52 e 105 Mg ha· 1 de e sterco de suíno proporcionaram incrementos
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no teor de carbono orgânico de 0,09 e 0,19 %, na porosidade total de 1,1 e 3,8 % e na
capacidade de retenção de água de 2,49 e 4,24 %, respectivamente, sendo que a
densidade do solo foi 0,03 e 0,1 g cm-3 menor em relação à inicial (Zeng et al., 1992).
Em experimento conduzido em solo arenoso, as aplicações de 60, 120 e 240 Mg
ha- 1 de composto de lodo de esgoto reduziram a densidade do solo, cujo decréscimo foi
de 45 % para a adição da maior dose. Paralelo a estes resultados, houve incrementos no
conteúdo de água do solo (Tester, 1990). A adição de 110 Mg ha- 1 de esterco de aves
reduziu em 27 % a densidade do solo, resultante do aumento no conteúdo de matéria
orgânica e área superficial do solo (Weil & Kroontje, 1979).
Giusquiani et al. (1995) observaram decréscimos de 5,8 e 10,9 % na densidade do
solo e aumentos de 8 e 29,6 % no conteúdo de água "disponível" e de 4,3 e 23,4 % na
retenção de água na capacidade de campo, com adições anuais de 1O e 90 Mg ha-1 de
composto de lixo urbano, respectivamente, por um período de quatro anos. Segundo
estes autores, os aumentos na retenção de água foram atribuídos à capacidade da matéria
orgânica em absorver água e ao aumento da porosidade total do solo. Em área de
Latossolo Amarelo textura argilosa cultivada com maracujá amarelo, a umidade do solo
aumentou para 25,1 % após quatro aplicações de 10 Mg ha-1 de esterco de galinha em
relação à área não adubada (7,54 % de umidade), devido também a maior retenção de
água no solo pela matéria orgânica (Luizão, 1985).
Aplicações por três anos de 45 Mg ha-1 de composto de lixo urbano aumentaram
em 26,9 % o conteúdo médio de água no solo por ano até a profundidade de 60 cm
(Aguilar - Torres et al., 1996). A adição de 10 Mg ha- 1 de adubo agrícola (esterco de
curral com restos de feno) proporcionou a maior porcentagem de umidade, em tomo de
19,19 % na profundidade de 0-15 cm (Gupta, 1995). Adições de lodo de esgoto
decomposto anaerobicamente (155,6 g kg- 1 de N) nas doses equivalentes a 6370, 12770 e
25200 kg ha- 1 de N, lodo decomposto aerobicamente (54,9 g kg-1 de N) em quantidade
de 12540 kg ha- 1 de N e lodo ativado (51,2 g kg- 1 de N) em dose correspondente a 24500
kg ha- 1 de N, aumentaram o pH e diminuíram a densidade do solo em relação à aplicação
de 250 kg ha- 1 de N, 112 kg ha- 1 de P e 224 kg ha-1 de K na forma de adubo mineral
(Harding et al., 1985).
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2.5 Nutrição e adubação orgânica do tomateiro

O tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) está entre as hortaliças mais
intensamente adubadas em virtude do seu elevado requerimento por nutrientes para
alcançar altas produtividades. Segundo Gargantini & Blanco (1963) a época de maior
demanda de nutrientes coincide com o período de maior desenvolvimento dos fiutos, ou
seja, do nonagésimo ao centésimo vigésimo dias. O nitrogênio, potássio, magnésio e
enxofre apresentam maior intensidade de absorção entre 100 e 120 dias após a
semeadura, sendo que o cálcio e o fósforo são absorvidos continuamente do início até o
final do ciclo, alcançando o máximo aos 140 dias após a germinação.
Entre os rnacronutrientes, o N e o K são os mais extraídos do solo pela planta e
encontram-se em maiores quantidades nas folhas. Para urna produção correspondente a
76 Mg ha·1 de tomate cv. Extase produzido em estufa, Maher (1976) encontrou os
seguintes teores foliares de N, P, K, Ca e Mg, respectivamente: 36, 5, 52, 33 e 10 g kg· 1 .
Por ser uma cultura muito exigente em nutrientes em tempo relativamente curto,
os adubos orgânicos tem sido normalmente empregados como fonte complementar de
elementos essenciais às plantas. Em virtude da composição química variável destes
materiais orgânicos, os efeitos de suas aplicações sobre a nutrição e o rendimento do
tomateiro, encontrados na literatura também são variáveis (Salek et al., 1981; Murillo et
al., 1989; Chu &Wong, 1987; Asiegbu & Oikeh, 1995).
Em dois tipos de solos, um argilo-siltoso e outro argilo-arenoso , com 6,7 e 7,6 g
kg· 1 de matéria orgânica, respectivamente, foram aplicados 50, 100, 125, 150, 200 e 250
m3 ha· 1 de esterco semi-sólido de suíno, por dois anos, num total de oito aplicações. A
produção de fiutos de tomate no solo argilo-arenoso aumentou até 100 m3 ha·1, sendo
que no outro solo a produção foi irregular com o aumento das doses. Em ambos os solos,
houve incrementos nos teores de N e P nas plantas, que variaram de 18,93 a 24,96 g kg" 1
e 1,25 a 1,82 g kg" 1 , respectivamente, com a aplicação do esterco. Os teores de K nas
plantas, no solo argilo-siltoso, aumentaram com as adições de 200 e 250 m3 ha· 1 do
esterco. No solo argilo-arenoso o teor de K nas plantas correspondente à adição de 250
m3 ha· 1 foi superior aos demais (Bernal & Roig, 1993).
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Aplicações de lodo de esgoto em quantidades de até 200 Mg ha- 1 proporcionaram
aumentos nos pesos de plantas secas de tomate (Vlamis & Williams, 1972). Incremento
de 25,5 % foi obtido na produção de tomate com a aplicação de lodo de esgoto em
quantidade equivalente a 112 kg ha- 1 de N, em relação à adição de 112-67-67 kg ha-1 de
N, P2Os e K2O como fertilizante mineral (Gerber et al., 1981). Por outro lado, redução de
43,8 % na produção de tomate C-28 foi obtida com a aplicação de 13,4 Mg ha- 1 de lodo
de esgoto (1-1-0,1 % de N, P2Os, K2O) em relação à aplicação de 1117 kg ha- 1 da
fórmula 12-12-12 (Hashim et al., 1978).
Aumentos nos pesos de plantas verdes de tomate, após sete semanas do
transplante das mudas, também foram constatados com as aplicações de 2 a 1O % em
peso seco de lodo de esgoto, atribuídos à presença de N no material. Os teores foliares de
Ca e Mg aumentaram com a adição deste material. Os teores de Cu, Fe e Zn, de maneira
geral, foram reduzidos com as doses empregadas, em virtude da elevação do pH
ocasionada pela aplicação do material orgânico. Um outro estudo foi realizado para
comprovar a resposta ao N proveniente do lodo, empregando-se para isso 6 % do lodo
de esgoto com ou sem adição de 100 mg kg- 1 de N, utilizando a fórmula 20-20-20. O N
mais o lodo reduziram o peso da planta verde para 3,40 g em relação à testemunha (8,38
g). Esta diminuição foi acompanhada por decréscimo no teor de fósforo com sintomas de
deficiência nas folhas. Este fato foi atribuído à imobilização do P no solo como
MgNHJ>O4 induzida pelas condições alcalinas devido à adição do lodo e pela adição do
N do fertilizante mineral. (Elliott & Singer, 1988).
Em um Regossolo de textura arenosa, a produção média de oito anos de cultivo
de tomate foi aproximadamente 85 % superior com a aplicação de 56 kg ha-1 de N, 84 kg
ha- 1 de P2Os e 56 kg ha-1 de K2O, juntamente com 10 Mg ha- 1 de esterco de curral, em
relação à adubação mineral, cuja produção foi de 14,31 Mg ha- 1 (Freitas & Faria, 1981).
Acréscimo de 321 % no rendimento de frutos de tomate foi obtido com a aplicação de 10
Mg ha- 1 de esterco de galinha (Salek et al., 1981). Em um solo Gley Pouco Húmico
eutrófico, com pH de 5,1 e 17 g kg- 1 de matéria orgânica, a maior produção de frutos de
tomate (53 Mg ha- 1) foi obtida com 104 kg ha- 1 de N, 259 kg ha- 1 de P2Os e 104 kg ha- 1
de K2O e 20 Mg ha- 1 de esterco de aves. Com as aplicações de 180 kg ha- 1 de N, 450 kg
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ha-1 de P205 e 180 kg ha· 1 de K20 e 30 Mg ha" 1 do adubo orgânico houve redução na
produção, atribuída à salinização do solo e antagonismo entre nutrientes (Silva Jr. &
Vizzotto, 1990).
Plantas de tomate cv. Scotia tratadas com 30 Mg ha·1 esterco de gado leiteiro
apresentaram a maior pr�dução de fiutos, que foi de 1,56 kg planta· 1 (Warman, 1990).
Em um solo argilo-arenoso com pH de 4,67, as maiores produções de matéria seca de
plantas de tomate foram obtidas após as aplicações de 10 Mg ha· 1 de esterco de suíno, 20
Mg ha" 1 de lodo de esgoto ou de 10 a 20 Mg ha· 1 de esterco de coelho ou de galinha. Os
teores foliares de P, K, Ca, Mg, Cu e Zn aumentaram com as doses do lodo de esgoto e
do esterco de suíno. Com exceção do P, resultados semelhantes foram obtidos com a
adição do esterco de coelho. Os teores de Mg e de Zn nas folhas aumentaram após a
aplicação de esterco de galinha (Asiegbu & Oikeh, 1995).
Três resíduos sólidos foram estudados por dois anos na cultura do tomate, o
composto Agrisoil (lixo compostado), Eweson (lodo de esgoto e lixo compostado) e
composto Daorganite (lodo de esgoto tratado quimicamente e com calor). O composto
Daorganite possibilitou o maior peso total de fiutos (182 g planta"1) em relação ao
Agrisoil, no primeiro ano de cultivo, e maior produção de fiutos comercializáveis, no
segundo ano. As concentrações de Ca nas plantas foram reduzidas com a adição do
Agrisoil (35 g kg" 1 de Ca) em relação ao controle (40 g kg- 1 de Ca), sendo que para os
demais tratamentos tal efeito não foi constatado. No segundo ano, o teor de Zn
aumentou de 16,4 mg kg"1 para 25,7 mg kg" 1com a aplicação do Agrisoil (Hampton et al.,
1994).
Em um solo arenoso (pH 6,5 e 2 g dm"3 de carbono orgânico) as maiores
produções de fiutos de tomate, em ordem decrescente foram alcançadas com 2 Mg ha·1
da fórmula 15:9: 15, seguido da aplicação de 150 Mg ha· 1 de lodo ativado e 125 Mg ha· 1
de composto de lixo (Chu & Wong, 1987).
Murillo et al. (1989) estudando os efeitos da adição de composto de lixo urbano
no tomateiro, observaram acréscimos de 223 % e 78 % na produção de fiutos, devido à
incorporação de 400 Mg ha- 1 e 150 Mg ha·1, respectivamente, em relação à aplicação de
1,2 Mg ha· 1 da fórmula 8-15-15. Entretanto, em três tipos de solos (arenoso, argiloso e
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orgânico) as aplicações de 2,5; 5; 10 e 20 % de composto de lixo urbano diminuiram a
produção de frutos de tomate, em decorrência do acúmulo de sais e metais pesados (Fritz
& Venter, 1988).

3 EFEITOS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO DESENVOLVIMENTO DO
TOMATEIRO E NOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO, SOB CONDIÇÕES
DE ESTUFA
Resumo
O experimento foi conduzido de 8/02/97 a 6/08/97 no município de Piracicaba
(SP), a fim de avaliar os efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos no
desenvolvimento do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill) cultivado em estufa e nos
atributos químicos do solo, classificado como Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto A
moderado textura arenosa/média. O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados no esquema fatorial 3x4, sendo três resíduos orgânicos (composto de lodo
de cervejaria + cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de frango) e quatro doses
equivalentes a O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 de N, com quatro repetições. Quando se
empregou a maior dose, a cama de frango proporcionou a maior produção de frutos
comercializáveis em relação ao composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto. Os
valores de pH, de cálcio e da capacidade de troca de cátions ao pH 7,O do solo foram
maiores com o emprego do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto em
relação aos demais materiais, nas doses equivalentes a 150 e 200 kg ha- 1 de N. A
aplicação de 150 kg ha-1 de N como composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto aumentou o pH e os teores de P disponivel, K e Mg trocáveis, sendo que os
valores de cálcio trocável e da CTC ao pH 7,O foram incrementados com a adição das
doses mais elevadas. A adição de cama de frango em quantidade equivalente a 150 kg ha1

de N aumentou o teor de P disponível no solo. As maiores doses do composto de lixo

aumentaram os teores de P disponível e de Ca trocável no solo.
Palavras-chave: tomate; composto orgânico; cama de frango; composto de lixo; solo.
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EFFECTS OF ORGANIC MATERIALS ON THE DEVELOPMENT OF
TOMATO

PLANTS

IN

GREENHOUSE

AND

ON

THE

CHEMICAL

PROPERTIES OF SOIL

Summary
An experiment was carried out during the period of February to August 1997 to
evaluate the effects of different organic wastes on the growth of tomato (Lycopersicon
escu/entum Mill) plants and on the chemical properties of an Ultisol. Toe experimental
design consisted of complete randomized blocks, with four replicates and treatments
disposed in a factorial design 3x4: three organic wastes (beershop sludge + eucalyptus
chip compost, urban solid waste compost and chicken litter) and four application rates
equivalent to O, 100, 150 and 200 kg ha- 1 of nitrogen. At the high rate of chicken litter,
the tomato plants had greater marketable yield than the beershop sludge + eucalyptus
chip compost. The rates of beershop sludge + eucalyptus chip compost equivalent to 150
and 200 kg ha-1 of N provided higher leveis of soil pH, calcium and cation exchange
capacity, with respect to other organic materiais. Toe rate of beershop sludge +
eucalyptus chip compost equivalent to 150 kg ha- 1 of N increased the soil pH and P, K
and Mg leveis. Toe contents of calcium and cation exchange capacity were larger with the
addition of higher rates of this compost. The rate of chicken litter equivalent to 150 kg
ha- 1 of N increased the content of P of the soil. The higher rates of urban solid waste
compost increased the P and Ca leveis of the soil.
Key-words: tomato; organic compost; chicken litter; urban solid waste compost; soil.
3.1 Introdução

O manejo eficiente dos resíduos orgânicos, visando a manutenção e aumento da
fertilidade do solo e

o incremento da produção vegetal, vem adquirindo grande

importância devido aos custos e riscos de poluição associados aos métodos alternativos
de descarte desses resíduos e aos beneficios advindos da reciclagem dos nutrientes neles
contidos.
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Para espécies olericolas, dentre elas o tomateiro, que apresentam alto
requerimento por nutrientes em tempo relativamente curto, os materiais orgânicos são
normalmente empregados como complemento da adubação mineral. Vários trabalhos
citados na literatura comprovam a eficiência dos resíduos orgânicos no incremento da
produção de tomate (Gerber et al., 1981; Freitas & Faria, 1981; Warman, 1990).
Nos atributos químicos do solo, a adição de materiais orgânicos pode alterar o
pH, a capacidade de troca de cátions e o teor de nutrientes do solo. Incrementos nestas
propriedades químicas do solo foram constatados por Mazur et al. (1983), Ndayegamiye
& Côté (1989) e Lund & Doss (1980). Entretanto, em virtude da grande diversidade de
materiais orgânicos existentes, os efeitos de suas aplicações no solo são variáveis, o que
infere a necessidade de novas pesquisas, visando principalmente aqueles pouco
estudados, dentre os quais pode-se citar os materiais derivados do lodo produzido pelas
indústrias de cervejarias.
Dessa forma, este trabalho teve por objetivo verificar os efeitos da aplicação de
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de
frango no desenvolvimento do tomateiro e nas propriedades químicas de um Podzólico
Vermelho-Amarelo abrupto A moderado textura arenosa/média do município de
Piracicaba (SP).
3.2 Material e Métodos

O experimento foi conduzido de 8 de fevereiro a 6 de agosto de 1997, em solo
classificado como Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto A moderado textura
arenosa/média, cultivado com tomate cv. Carmem em estufa, no município de Piracicaba
(SP).
Os resíduos orgânicos utilizados neste experimento foram obtidos de acordo com
as descrições a seguir. O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi
proveniente da unidade de Guarulhos (SP) das Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A,
constituído da mistura de lodo mais terra infusória e cavacos de eucalipto, na proporção
de 1:2, respectivamente. O material foi compostado por cerca de 20 dias em pátio a céu
aberto, através de um sistema de leiras estáticas, com aeração forçada, sendo que as leiras
foram cobertas com plástico. Após este período, obtido o composto final, realizou-se a
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separação por peneiramento, do material que não havia sido decomposto totalmente, do
composto orgânico curado. O composto de lixo foi preparado na usina de tratamento de
Santo André (SP), através da permanência em biodigestor por 60 horas. Após esta etapa,
o material foi disposto em leiras a céu aberto, as quais foram revolvidas com o auxílio de
pá carregadeira a cada 8 dias, a fim de finalizar o processo de decomposição.
Posteriormente foi peneirado em malha de 11

mm,

para ser comercializado. A cama de

frango foi obtida no sítio Asa Branca localizado na estrada Piracicaba - Anhembi, em
Piracicaba (SP), sendo constituído da mistura de serragem de pinus com esterco de
frango, depositado durante 45 dias.
Amostras representativas de cada resíduo foram coletadas para a realização da
análise química, sendo os resultados apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Propriedades químicas, em base seca, dos resíduos orgânicos empregados.
Característica quimica
CLC
CL
Umidade total(gkg.1)
775,8
493,0
pH em CaCh 0,0lM
7,8
8,3
Inertes (gkg.1)
0,00
44,38
1
500,45
692,90
Matéria orgânica total (gkg. )
479,93
496,06
Matéria orgânica compostável (gkg. 1)
Matéria orgânica resistente à compos.(gkg. 1 ) 20,52
196,84
Carbono total (gkg" 1)
277,88
385,01
266,73
275,54
Carbono orgânico (gkg- 1)
499,55
262,72
Resíduo mineral total (gkg- 1)
Resíduo mineral insolúvel (gkf 1)
418,82
156,80
Resíduo mineral solúvel (gkg·)
80,73
105,92
N total (gkg. 1)
14,27
12,23
1
2,92
1,72
P total (gkg- )
1,11
3,60
K total (gkg- 1)
55,31
14,99
Ca total (gkg" 1 )
1
1,78
7,69
Mg total (gkg- )
S total (gkg. 1)
1,34
2,56
1
Cu total(mgkg· )
111,51
197,24
Mn total (mgkg. 1 )
535,24
108,48
1
Zn total (mgkg- )
156,11
364,89
Fe total (mgkg- 1)
18443,35 10927,02
Na total (mgkg" 1)
3822,48
3909,27
Relação C/N (C total e N total)
19/1
31/1
CLC= composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CL=
CF= cama de frango.

CF
194,9
8,2
0,00
862,75
713,20
149,55
479,32
396,22
137,25
7,83
129,42
33,78
9,98
27,00
21,24
5,34
2,36
186,31
322,94
365,17
787,48
4193,27
14/1
composto de lixo;
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A área experimental foi amostrada trinta dias antes do plantio, coletando-se 15
sub-amostras à profundidade de 0-20 cm de terra para constituir uma amostra composta,
que foi analisada em laboratórios do Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP,
sendo os resultados apresentados na Tabela 2. Baseado nestes resultados, dispensou-se a
calagem e realizou-se a adubação de plantio empregando-se 300 kg ha- 1 de P2Os como
superfosfato simples (18 % de P 2Os) em área total. O nitrogênio e o potássio foram
fornecidos, durante o ciclo da cultura, via fertirrigação, totalizando 380 kg ha- 1 de N e
450 kg ha- 1 de K2O, conforme indicações de Vivancos (1993). Foram empregadas as
fontes nitrato de potássio (13 % N e 44 % K2O) e uréia (45 % N).
Tabela 2. Propriedades químicas do Podzólico Vermelho-Amarelo no local do
experimento à profundidade de 0-20 cm.
pH

M.O.

CaCh g dm-3
5,1

17

P (resina)

K

Ca

Mg

H+Al

SB

T

mg dm-3 ..............................mmok dm-3.•........•..•.....•....•••..•..•.
64

4,6

52
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15

79,6

94,6

V
%
84

As mudas de tomate cv. Carmem foram produzidas em bandejas, em casa-de
vegetação, e transplantadas para o local definitivo no espaçamento de 50 cm entre plantas
e 1,0 m entre fileiras. A estufa foi do tipo em arco de madeira, coberta com filme de
polietileno aditivado, onde as plantas foram conduzidas com fitilho, conforme ilustra a
Figura 1. A irrigação, feita por gotejamento, as desbrotas e o controle fitossanitário
foram efetuados de acordo com as necessidades da cultura. Pulverizações preventivas
com Ca foram feitas semanalmente, a partir do inicio do florescimento das plantas,
dirigida para os frutos, com uma solução de cloreto de cálcio a 0,6 % acompanhada de
espalhante adesivo (Castellane, 1988).
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições,
no esquema fatorial 3x4, constituído de três resíduos orgânicos (composto de lodo de
cervejaria + cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de frango) e quatro doses,
equivalentes a O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 de nitrogênio. Cada parcela foi composta por 16
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plantas com plantio em linha dupla, ou seja, 8 plantas por linha, totalizando uma área de
7,0 m2.
Foram amostradas cinco plantas tomadas ao acaso por parcela, aos 30, 45 e 55
dias após o transplante das mudas para a avaliação da sua altura.
Para as determinações dos teores totais dos nutrientes foram coletadas 5 folhas
por parcela, na época do florescimento, tomando-se a quarta folha a partir do ápice
(Ma lavolta et al., 1997). Também foram determinados os teores de N-N03-, P-H2P04. e
+

K-K nos pecíolos da quarta folha a partir do ápice da planta, nas épocas do
florescimento e do aparecimento dos primeiros frutos com alterações de cor (University
of California, 1979).
Os teores totais dos nutrientes, de potássio solúvel em água e de fósforo solúvel
em ácido acético foram determinados conforme metodologia descrita a seguir por
M alavolta et al. (1997): nitrogênio pelo método semi-micro Kjeldahl; fósforo total por
colorimetria do metavanadato; fósforo solúvel (P-H2P04") por colorimetria do azul de
molibdênio; potássio, cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco por
espectrofotometria de absorção atômica; enxofre por turbidimetria do sulfato de bário;
boro por colorimetria da azometina H. As determinações de nitrato foram feitas segundo
metodologia de Tedesco et al. (1985).
A colheita dos frutos iniciou-se em 12/05/97 e se estendeu até 07/07/97. A
produção total, a produção de frutos comercializáveis (frutos com diâmetro maior que
5,5 cm), o peso médio de frutos e o número de frutos por planta foram avaliados
tomando-se as 16 plantas da parcela.
Em 06/08/97, vinte amostras simples de terra foram coletadas por parcela para
formar uma amostra composta, para as determinações do pH (em CaCh), matéria
orgânica (método colorimétrico), fósforo disponível (extraído por resina trocadora de
íons e determinado por método colorimétrico), potássio, cálcio e magnésio trocáveis
(extraídos do solo por resina trocadora de íons e determinados por espectrofotometria de
absorção atômica ) e acidez potencial (método tampão SMP). A capacidade de troca de
+

cátions foi calculada através da soma de bases (K , Ca++ e Mg++) com a acidez potencial
(W + Al3 ).
+
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e a
comparação entre médias feita pelo teste t de Student, ao nível de 5 % de probabilidade.
Os dados da altura das plantas, aos 5 5 dias após o transplante, dos teores foliares de B e
dos teores de Mg no solo foram transformados em x 112, log 10 e xº'4, respectivamente.
Para o efeito de doses efetuou-se a análise de regressão polinomial.

Figura 1. Vista geral das plantas de tomate cv. Carmem cultivadas em estufa do tipo em
arco. Piracicaba (SP).
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3.3 Resultados e Discussão
A altura das plantas sofreu influência dos tipos de resíduos orgânicos aplicados
(Tabela 3). Verificou-se que o composto de lixo, na dose equivalente a 100 kg ha-1 de N,
proporcionou a menor altura das plantas, em todas as épocas de amostragem. Quando se
empregou a maior dose, este resíduo também correspondeu ao menor valor de a ltura, aos
30 e 55 dias após o transplante. Possivelmente a relação C/N maior deste composto
(Tabela 1) proporcionou menor taxa de mineralização do N, consequentemente menor
disponibilidade deste elemento no solo, o que refletiu no crescimento das plantas.
Resultados concordantes foram obtidos por Hampton et al. ( 1994), os quais observaram
diferenças no crescimento das plantas de tomate, após a adição de compostos derivados
de residuo sólido urbano, devido às taxas de mineralização distintas entre os materiais
orgânicos. Em todas as épocas de amostragem, houve aumento linear na altura das
plantas em função das doses do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto e
da cama de frango (Figuras 2 e 3), provavelmente, em resposta ao N fornecido por esses
materiais.
Os valores do número de frutos por planta, do peso médio de frutos, da produção
total e da produção de frutos comercializáveis, constam da Tabela 4. Ao contrário do que
foi constatado para a altura das plantas, o composto de lixo promoveu o maior peso
médio de frutos em relação à cama de frango e ao composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto nas doses equivalentes a 100 e 200 kg ha- 1 de N, respectivamente. O
número de frutos por planta e a produção total, por sua vez, não foram afetados pelos
tratamentos empregados. Embora não tenha ocorrido diferença significativa entre os
tratamentos para a produção tota l, a cama de frango proporcionou a maior produção de
frutos comercializáveis em relação ao composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto, não diferindo significativamente do composto de lixo, quando se empregou a
maior dose. Considerando-se as concentrações de P e K nos materiais orgânicos, a maior
dose de cama de frango apresentava 44 % de P e 925 % de K a mais em relação ao
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, que possivelmente contribuíram
para a maior produção de frutos comercializáveis, ou seja, maior produção de frutos com
diâmetro superior a 5,5 cm. Além disso, a menor relação C/N da cama de frango pode ter
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resultado em maior disponibilidade de N durante o ciclo de desenvolvimento da cultura.
Asiegbu & Oikeh (1995) também constataram maior produção, neste caso, de matéria
seca de plantas de tomate, com a aplicação de 20 Mg ha- 1 de esterco de coelho em
relação ao esterco de suíno e ao esterco de galinha, por apresentar em sua composição
concentrações maiores de N, P e K e menor relação C/N.
Com exceção da produção de frutos comercializáveis, as variáveis não foram
afetadas com a adição dos materiais orgânicos empregados, provavelmente devido às
baixas quantidades aplicadas. Hampton et al. (1994) também não observaram
incrementos na produção de tomate com a aplicação de 16 a 48 Mg ha- 1 de materiais
derivados de resíduo sólido urbano, em solo adubado com 240 kg ha- 1 de N� atribuíram
esse resultado às baixas doses adicionadas ou ao fertilizante inorgânico aplicado em todos
os tratamentos, o qual pode ter mascarado os efeitos do N proveniente dos resíduos
orgânicos.
A produção de frutos comercializáveis sofreu influência apenas das doses de cama
de frango, sendo que a sua aplicação em quantidade equivalente a 200 kg ha-1 de N
aumentou a produção de frutos comercializáveis em relação à aplicação de 150 kg ha-1 de
N, provavelmente devido ao aumento do fornecimento de N e dos outros nutrientes
provenientes desse material orgânico para as plantas.
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Tabela 3. Efeitos de tipos de resíduos orgânicos sobre a altura das plantas de tomate cv.
Carrnen.
Resíduos
orgânicos
CLC
CF
CL

c.v. (%)
CLC
CF
CL

c.v. (%)

---------Doses de N (kg ha- 1 1----------------100
200
o
150
-----------cm--------30 dias após o transplante
87,92 a
89,50 a
74,50 ab
81,42 a
89,17 a
81,42 a
91,25 a
69,00 b
83,08 a
79,08 b
82,75 a
68,83 b
14,16
45 dias após o transplante
148,67 a
150,67 a
131,50 ab
141,00 a
152,42 a
145,67 a
126,42 b
141,58 a
143,50
a
140,42 a
144,75 a
126,42 b
9,27
55 dias após o transplante·
191,27 a
192,93 a
172,39 ab
180,63 a
186,05 ab
180,36 a
192,93 a
168,48 b
184,14 a
179,02 b
186,05 a
166,93 b
4,01

CLC
CF
CL
C.V. (%)
* Dados originais
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC=composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; C =carna de frango; CL
=composto de lixo.
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Figura 2. Efeito da adição do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto sobre
a altura das plantas, aos 30, 45 e 55 dias após o transplante.
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Figura 3. Efeito da adição da cama de frango sobre a altura das plantas, aos 30, 45 e 55
dias após o transplante.
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Tabela 4. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos no peso médio de frutos, no
número de frutos por planta, na produção total e na produção de frutos
comercializáveis de tomate cv. Carmem.
Resíduos orgânicos
Peso médio de frutos
(g/fruto)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

--------------Doses de N (kg ha-1 )-------------200
150
100
o

121,51 aA
121,83 aA
123,43 aA
6,93

123,31 abA
120,46 bA
133,32 aA

122,19 aA
117,02 aA
118,28 aA

115,81 bA
126,11 abA
128,05 aA

Número de frutos/planta
CLC
CF
CL
c.v. (%)

42,00 aA
39,03 aA
42,20 aA
13,58

40,25 aA
37,57 aA
33,23 aA

37,20 aA
37,80 aA
41,17 aA

38,85 aA
42,50 a A
39,08 aA

Produção total (Mg ha-1)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

116,99 aA
108,36 a A
106,90 aA
13,02

113,14 aA
106,76 aA
100,29 aA

102,96 aA
100,50 aA
lll,18 aA

102,65 aA
122,45 aA
115,48 aA

Produção de frutos
comercializáveis (Mg ha-1)
93,61 bA
95,08 aA
109,83 aA
105,82 aA
CLC
116,64 aA
CF
100,61 a AB 100,51 aAB 90,43 aB
109,51 abA
105,33 aA
99,35 aA
93,65 aA
CL
15,03
C.V. (%)
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.

Os teores de macronutrientes nas folhas estão apresentados na Tabela 5. Com
exceção do Mg, os teores de nutrientes não sofreram influência do tipo de resíduo. O
maior teor de Mg foi obtido com a adição do composto de lixo, na dose equivalente a
150 kg ha- 1 de N, concordando com a maior quantidade de Mg presente neste material
em relação aos demais.

30

Os teores foliares de fósforo foram afetados somente com a adição da cama de
frango, sendo que sua aplicação em quantidade equivalente a 100 kg ha- 1 de N aumentou
o teor desse elemento nas folhas. As concentrações foliares de potássio aumentaram em
tomo de 1O a 20 % com a adição dos três materiais orgânicos, provavelmente devido ao
fornecimento desse elemento pelos materiais orgânicos. Os teores de Mg nas folhas
foram influenciados pela adição da cama de frango e do composto de lixo, sendo que
para o primeiro resíduo as doses mais elevadas reduziram os teores foliares de Mg, o que
parcialmente está de acordo com os resultados obtidos para o conteúdo desse elemento
no solo (Tabela 8). A aplicação de 150 kg ha-1 de N como composto de lixo aumentou a
concentração de Mg nas folhas. Resultados concordantes foram obtidos por Asiegbu &
Oikeh (1995), os quais observaram acréscimos nos teores foliares de P, K e Mg após a
adição de esterco de suíno ou lodo de esgoto em quantidades que variaram de 10 a 30
Mg ha- 1.
Os resultados dos teores foliares de micronutrientes estão descritos na Tabela 6.
Com exceção do B, os teores de nutrientes não foram afetados pelos tratamentos
empregados. A aplicação do composto de lixo em quantidade equivalente a 150 kg ha- 1
de N reduziu em 5 % o teor de B nas folhas.
A análise de regressão dos teores foliares de nutrientes em função das quantidades
dos materiais orgânicos empregados mostraram efeito significativo da cama de frango
sobre o teor de zinco (Figura 4) e do composto de lixo sobre o teor de cobre (Figura 5).
Os teores de Zn nas folhas aumentaram com o aumento das doses da cama de frango.
Este comportamento não foi observado para o Cu quando se empregou o composto de
lixo, pois os teores deste elemento nas folhas diminuíram até a dose equivalente a 150 kg
ha- 1 de N, aumentando posteriormente. Fritz & Venter (1988) obtiveram resultados
semelhantes para o teor foliar de Zn com o aumento das doses de composto de lixo. Para
o cobre, eles verificaram o mesmo comportamento obtido neste experimento, entretanto,
para os teores de Cu nos frutos de tomate, onde a adição de 50 Mg ha- 1 do composto
diminuiu o conteúdo deste micronutriente, que posteriormente aumentou com a aplicação
de 100 Mg ha-1. Para este fato os autores não encontraram explicação.
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Com exceção do Cu, os teores dos nutrientes encontram-se dentro da faixa
considerada adequada, segundo Trani & Raij (1996). Os teores foliares de N, K e Mg
também foram semelhantes aos obtidos por Asiegbu & Oikeh (1995). Os teores de Cu,
por sua vez, foram bem superiores aos encontrados na literatura, provavelmente devido à
contaminação por pulverizações foliares com fungicidas cúpricos, realizadas no decorrer
do experimento.
Para os teores de nutrientes nos pecíolos do tomate houve interação significativa
entre as fontes e as doses dos materiais orgânicos apenas para o potássio, na época do
florescimento, e para o nitrato no segundo periodo de amostragem (Tabela 7). Para o
teor solúvel de potássio, os resíduos orgânicos diferiram significativamente entre si na
dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N, sendo que o composto de lixo proporcionou maior
teor de K que o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto. Somente o
composto de lixo influenciou nos teores solúveis de potássio, sendo que a adição de 100
kg ha-1 de N proporcionou o maior teor deste elemento.
Na segunda época de amostragem, ou seja, no aparecimento dos primeiros frutos
com alteração de cor, houve diferença significativa apenas entre as doses da cama de
frango sobre o teor solúvel de nitrato, sendo que a aplicação da dose equivalente a 150
kg ha-1 de N reduziu o teor de nitrato, o que está de acordo com a menor produção de
frutos comercializáveis (Tabela 7).
Os teores solúveis de nitrato no periodo do florescimento, de acordo com a
classificação da University of California ( 1979) foram considerados deficientes. Para os
demais, os níveis estiveram acima do limite intermediário ou suficiente.
Pode-se concluir que as quantidades maiores dos nutrientes nos materiais
orgânicos nem sempre proporcionaram concentrações foliares mais elevadas ou maior
produção de frutos, o que está coerente com os resultados obtidos por Asiegbu & Oikeh
(1995), os quais constataram ausência de correlação entre as concentrações de N, P, Ca,
K, Fe e Cu nas folhas de tomate e as quantidades desses elementos no esterco de galinha.
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Tabela 5. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos nas concentrações de
macronutrientes em folhas de tomate cv. Carmem, na época do florescimento.
Resíduos
orgânicos

----------------Doses de N (kg ha-1)-----------------0
100
150
200
--g kg-1 -----------------

Nitrogênio (N)
44,07 aA
CLC
43,05 a A
42,83 aA
43,30 a A
42,45 aA
45,68 a A
CF
44,28 a A
43,65 aA
42,98 aA
CL
42,05 aA
40,63 aA
43,20 aA
c.v. (%) 6,04
Fósforo (P)
7,28 aA
CLC
7,18 aA
6,43 aA
7,00 aA
6,10 a B
CF
7,25 aAB
7,65 a A
7,15 a AB
6,55 aA
CL
7,88 a A
7,68 a A
7,35 a A
c.v. (%) 13,16
Potássio (K)
30,30 a B
CLC
32,65 aAB
31,73 a AB
33,45 a A
28,16 a B
30,95 a AB
33,20 a A
CF
33,88 a A
30,48 aB
31,78 a AB
33,63 aA
32,65 aAB
CL
c.v. (%) 6,21
Cálcio (Ca)
23,45 aA
20,10 aA
CLC
23,63 a A
19,88 a A
24,03 aA
23,98 aA
20,93 aA
21,80 aA
CF
21,75 aA
CL
25,90 aA
21,50 a A
22,58 a A
15,51
C.V. (%)
Magnésio (Mg)
6,01 aA
CLC
6,05 a A
6,33 bA
6,60 a A
6,38 a AB
CF
6,28 b B
7,05 aA
6,10 a B
6,08 aB
CL
6,48 aB
7,23 aA
6,53 a AB
c.v. (%) 7,86
Enxofre (S)
5,35 a A
5,25 aA
5,25 aA
5,15 aA
CLC
CF
5,75 a A
5,28 aA
5,25 aA
5,23 a A
CL
5,08
a
A
5,40 aA
5,35
a
A
5,13 aA
c.v. (%) 1,21
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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Tabela 6. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos nas concentrações de
micronutrientes em folhas de tomate cv. Carmem, na época do florescimento.
Resíduos
orgânicos

o

Doses de N(kg ha-1)-----------------200
100
150
mg kg-1----------

Boro(Bf
60,26 a A
56,23 aA
54,95 aA
61,66 a A
CLC
54,95 a A
57,54aA
57,54 aA
54,95 a A
CF
57,54
a
AB
50,12
a
B
56,23
a AB
61,66
a
A
CL
3,24
C.V. (%)
Cobre(Cu)
214,75 aA
222,75 aA
214,25 aA
213,75 aA
CLC
188,00 a A
247,20 aA
195,75 aA
222,75 aA
CF
174,00 a
189,00 a
276,25 a
191,00 a
CL
23,59
C.V. (%)
Ferro(Fe)
114,25 a A
112,75 aA
98,75 a A
132,50 aA
CLC
104,32 a A
113,00 aA
103,50 aA
111,23 aA
CF
102,50 a A
123,25 aA
96,19 aA
92,50 a A
CL
21,80
C.V. (%)
Manganês(Mn)
87,25 a A
95,50 a A
117,50 aA
89,00 aA
CLC
128,75 aA
88,25 a A
110,25 aA
78,75 aA
CF
103,00 aA
74,25 a A
64,75 aA
56,75 a A
CL
46,52
C.V. (%)
Zinco(Zn)
30,75 a A
29,25 a A
30,25 aA
30,75 aA
CLC
27,50 a
31,25 a
31,50 a
31,67 a
CF
31,75 a A
30,50 a A
30,75 a A
30,75 aA
CL
7,78
C.V. (%)
* Dados originais
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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Tabela 7. Teores solúveis de potássio , nitrogênio e fósforo nos pecíolos de tomate cv.
Carmem.
Resíduos orgânicos

-----o

K-IC (g kg-1)
43,5aA
CLC
CF
46,6aA
44,8aB
CL
6,08
c.v. (%) 1
N-N03- (mg kg- )
3100aA
CLC
3400aA
CF
2800aA
CL
28,53
c.v. (%)
P-H2P04- (mg kg-1)
6687,5a A
CLC
5875,0a A
CF
6375,0a A
CL
8,28
C.V. (%)
1

Doses de N (kg ha-1)-------100
150
200
Epoca do florescimento
46,7 aA
48,1aA
49,8aA

43,6 b A
47,1ab A
48,1a AB

45,9aA
46,5a A
48,4a AB

3500aA
3300aA
4200aA

3500aA
3500aA
3800aA

3800aA
3800aA
3800a A

6812,5aA
6437,5 a A
6687,5a A

6687,5aA
6625,0a A
6875,0aA

6187,5aA
6625,0aA
6875,0aA

Primeiros frutos com alteração de cor

K-IC (g kg- )
43,9aA
45,3aA
CLC
45,5aA
44,4aA
42,8aA
CF
46,4aA
42,5aA
47,1a A
46,0aA
CL
46,6 aA
45,2 aA
49,6a A
8,21
c.v. (%) 1
N-N03- (mg kg- )
3100aA
3000aA
2900aA
2200aA
CLC
CF
2600aA
3500aA
1700aB
3500aA
3200aA
2800aA
CL
2300a A
2600aA
32,44
c.v. (¾)
P-H2P04- (mg kg- 1)
4125,00a A
4062,50aA
3625,00a A
3500,00a A
CLC
4449,40a A
3437,50a A
4250,00a A
3472,84aA
CF
4562,50a A
4629,68a A
4375,00aA
CL
4129,68a A
17,91
C.V. (%)
Médias seguidas pela mesmaletra, minúscula na colunae maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = camade frango; CL
= composto de lixo.
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Os valores dos atributos químicos do solo aos seis meses após a incorporação dos
materiais orgânicos constam da Tabela 8. Com exceção da matéria orgânica e da acidez
potencial, a interação doses e resíduos orgânicos foi significativa para todos os atributos.
A matéria orgânica não sofreu alteração com os tratamentos empregados,
provavelmente devido às pequenas quantidades aplicadas dos materiais orgânicos,
concordando com Baldock & Musgrave (1980). Segundo estes autores, normalmente
doses baixas de resíduos orgânicos em solos sob intenso cultivo não promovem
aumentos significativos no teor de matéria orgânica, onde as condições para a sua
decomposição são favoráveis.
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto proporcionou o maior
valor de pH em relação à cama de frango, sendo que ambos não diferiram
significativamente do composto de lixo, nas doses mais elevadas. Resultados
concordantes foram obtidos por Braccini et al. (1995), os quais observaram
comportamentos distintos entre materiais orgânicos sobre o pH do solo.
Para os teores de fósforo, houve diferença significativa entre os resíduos na dose
equivalente a 150 kg ha- 1 de N, onde o composto de lixo foi superior à cama de frango.
Este fato não está coerente com a quantidade mais elevada de fósforo adicionada através
da cama de frango. Por outro lado, o teor de fósforo mais elevado já existente no solo
não tratado com o composto de lixo foi possivelmente responsável por esse resultado.
Os teores de Ca no solo foram superiores com a adição do composto de lodo de
cervejaria + cavaco de eucalipto em relação aos outros, nas maiores doses, possivelmente
devido à quantidade de Ca bem superior contida neste material, que foi 3 e 6 vezes maior
que aquelas presentes no composto de lixo e na cama de frango, respectivamente. Os
teores de potássio e magnésio, por sua vez não foram afetados pelos tipos de resíduos
orgânicos.
A capacidade de troca de cátions apresentou o mesmo comportamento obtido
para o Ca. Possivelmente, a quantidade mais elevada de matéria orgânica adicionada pelo
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto e a sua natureza química
contribuíram para o maior valor da CTC ao pH 7,0.
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O pH aumentou com a aplicação da dose de composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto equivalente a 150 kg ha- 1 de N (Tabela 8). Este fato pode estar
relacionado à natureza a lcalina e à quantidade elevada de cálcio adicionada pelo
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, os quais sugerem a presença de
substâncias alcalinizantes, na forma de óxidos ou hidróxidos de cálcio, responsáveis
possivelmente por este efeito. Os demais resíduos não aumentaram o pH do solo, em
virtude talvez das pequenas quantidades adicionadas e da natureza química destes
materiais. Holanda et al. (1982) observaram que a aplicação de 12 Mg ha- 1 de cama de
frango não alterou o pH em virtude dessa quantidade ser baixa.
O teor de P aumentou com a aplicação da dose do composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto equivalente a 150 kg ha- 1 de N em relação à testemunha, sendo que
o mesmo comportamento foi observado quando se aplicou a cama de frango. O
composto de lixo na dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N proporcionou incremento no
teor de P quando comparado com a menor dose e com a testemunha. Dentre os
processos pelos quais o fósforo pôde tomar-se mais disponível no solo pela adição dos
materiais orgânicos, Hue (1992) sugeriu três mecanismos possíveis: (1) o fósforo foi
liberado através da mineralização da matéria orgânica; (2) os ânions orgânicos derivados
dos materiais orgânicos substituíram o fosfato adsorvido pelos óxidos de ferro e
alumínio; (3) e estes ânions orgânicos poderiam ter formado complexos estáveis com os
cátions Fe3+ e Al3\ diminuindo a atividade deles na solução do solo, consequentemente
aumentando a atividade do fósforo solúvel.
As maiores doses do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto
aumentaram os teores de Ca, sendo que para o Mg e para o K os maiores teores foram
obtidos com a dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N. Estes resultados podem ser atribuídos
ao fornecimento de K, Ca e Mg pelo composto. Somente os teores de Ca foram afetados
pela adição do composto de lixo, sendo que os maiores teores foram obtidos com as
doses mais elevadas. Gerber et al. (1981) obtiveram resultados concordantes sobre os
teores de K, Ca e Mg no solo após a aplicação de lodo de esgoto em quantidade
equivalente a 112 kg ha- 1 de N. A adição de 200 kg ha- 1 de N como cama de frango
reduziu o teor de Mg no solo.
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A capacidade de troca de cátions ao pH 7,0 aumentou em 49 % com as adições
das doses mais elevadas do composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto. Este
resultado indica em princípio que pode-se incrementar a retenção de cátions com a
aplicação de material orgânico em pequenas quantidades, neste caso de 7 e 14 Mg ha- 1 do
composto, equivalentes a 150 e 200 kg ha- 1 de N.
Embora o conteúdo de matéria orgânica do solo não tenha sido aumentado
significativamente com a adição de compostos orgânicos provenientes do composto de
lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto estes refletiram sobre a CTC ao pH 7,0. Isso é
possível, pois segundo Johnston (1991) mudanças no conteúdo de matéria orgânica do
solo ocorrem lentamente e grandes quantidades de materiais orgânicos são necessárias
para que o conteúdo da mesma seja aumentado, enquanto que alterações em outras
propriedades do solo podem ocorrer de forma mais acentuada e mais rapidamente.
Os demais materiais orgânicos, entretanto, não influenciaram na CTC ao pH 7,O
do solo. Giusquiani et al. (1988) também não observaram alterações na CTC do solo com
a adição de 50 Mg ha- 1 de composto de lixo.
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Tabela 8 . Atributos químicos do solo em função de tipos e doses de resíduos orgânicos.
Resíduos orgânicos
pH

o

Doses de N (kg ha·1
100
150

200

CLC
CF
CL
c.v.(%)

5,75aB
5,83aA
5,78aA
3,65

5,73a B
5,73aA
5,60 aA

6,03aA
5,70bA
5,80abA

5,93aAB
5,58 bA
5,75 abA

CLC
CF
CL
e.v.(%)

16,75aA
21,00aA
21,25aA

18,50a A
21,50a A
17,25aA

19,25aA
18,50aA
16,25aA

21,25aA
20,00a A
17,50a A

eLC
eF
eL
c.v. (%)

121,50aB
86,25aB
127,50aB
31,32

171,50aAB
134,75 aAB
106,25aB

198,00 abA
157,44b A
233,25aA

165,50aAB
136,00 aAB
172,00aAB

CLC
CF
CL
C.V.(%)

1,90aB
2,18aA
1,82aA
23,31

1,78a B
2,18aA
1,78a A

2,68aA
2,33aA
2,03aA

2,18aAB
1,88a A
2,28aA

CLC
CF
CL
C.V.(%)

49,36aB
56,00aA
47,75aAB
12,74

55,25aB
52,00 abA
42,25bB

71,25aA
52,75bA
55,50bA

77,75aA
46,00bA
52,75bA

CLC
CF
CL
e.V.(%)

16,75bB
25,75aA
18,75abA
12,27

17,00a AB
21,75aAB
14,50a A

27,75aA
20,56a AB
20,00aA

22,75aAB
15,75a B
19,25aA

CLC
eF
eL
e.V.(%)

13,26aA
15,00 aA
16,00aA
14,64

1 4,50aA
16,00aA
16,25 aA

13,75 aA
17,50aA
15,25aA

13,50 aA
16,50aA
15,25aA

eLC
eF
eL
e.v.(%)

77,65bB
98,93aA
84,33 abA
14,22

88,53a B
91,93aA
7 4,78aA

115,43aA
93,08bA
92,78bA

116,18aA
80,13 bA
89,53 bA

Matéria orgânica (g kg-1)

Fósforo (mg dm-3)

Potássio (mmole dm')

Cálcio (mmole dm')

Magnésio (mmole dm·3)·

H+AI (mmole dm..J)

CTC (mmolc dm..J)

* Dados originais
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre sí
pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL =
composto de líxo.
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3.4 Conclusões

O menor crescimento das plantas, até os 5 5 dias após o transplante das mudas,
causado pela adição do composto de lixo, não afetou o rendimento final da cultura.
A adição de 200 kg ha-1 de N como cama de frango, proporcionou incremento de
24,6 % na produção de frutos comercializáveis de frutos em relação ao composto de lodo
de cervejaria+ cavaco de eucalipto.
Dentre os materiais orgânicos, o composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto foi o responsável pelo maior incremento da fertilidade do solo, sendo o único
resíduo que aumentou o pH e a capacidade de troca de cátions do solo.
É possível melhorar a fertilidade do solo com o emprego de pequenas doses de
composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto.

4 DECOMPOSIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS E EFEITOS DE SUAS
APLICAÇÕES NA BIOMASSA MICROBIANA E NOS ATRIBUTOS FÍSICOS
DO SOLO
Resumo
Para comparar a velocidade de decomposição de materiais orgânicos e avaliar os
efeitos de suas aplicações em atributos fisicos (capacidade de retenção de água e
densidade do solo) e na biomassa microbiana do solo, foi desenvolvido um trabalho em
solo Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto A moderado textura arenosa/média. O
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso no esquema fatorial 3x4, sendo três
materiais orgânicos (composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto, composto de
lixo e cama de frango) e quatro doses equivalentes a O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 de N, com
quatro repetições. A velocidade de decomposição dos materiais orgânicos se apresentou
na seguinte ordem: cama de frango R: composto de lixo > composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto. Os maiores valores de biomassa microbiana foram obtidos com o
composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto em relação aos demais. A adição
da cama de frango em quantidade equivalente a 150 kg ha- 1 de N e as doses do composto
de lixo aumentaram a biomassa microbiana do solo. Quando se empregou a dose
equivalente a 200 kg ha-1 de N, o composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto
proporcionou os maiores valores de retenção de água na capacidade de campo e no
ponto de murcha permanente em relação à cama de frango. A adição de 200 kg ha- 1 de N
como composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto elevou a retenção de água,
em ambos os valores de potencial mátrico e reduziu a densidade do solo. As doses da
cama de frango e do composto de lixo não alteraram estas variáveis :tisicas do solo. O
conteúdo de água "disponível", por sua vez, aumentou com a adição do composto de lixo
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em quantidade equivalente a 100 kg ha· 1 de N.
Palavras-chave: decomposição; solo; biomassa microbiana; retenção de água.

DECOMPOSITION OF ORGANIC MATERIALS AND EFFECTS OF THEIR
APPLICATIONS ON THE MICROBIAL BIOMASS AND ON THE PHYSICAL
PROPERTIES OF THE SOIL
Summary

This work compared the decomposition rates of organic materiais applied to an
Ultisol and evaluated the effects of their application on the physical properties (water
retention capacity and bulk density) and on the microbial biomass of the soil. The
experimental design consisted ofrandomized blocks with treatments that were disposed
in a factorial design 3x4: three organic wastes (beershop sludge + eucalyptus chip
compost, urban solid waste compost and chicken litter) and four rates equivalent to O,
100, 150 and 200 kg ha· 1 ofnitrogen, with four replications. Toe results showed that the
decomposition rates followed the order: chicken litter � urban solid waste compost >
beershop sludge + eucalyptus chip compost. Toe highest contents of microbial biomass
were obtained with the beershop sludge + eucalyptus chip compost. Toe rate of chicken
litter equivalent to 150 kg ha· 1 ofN and all rates ofurban solid waste compost increased
the microbial biomass of the soil. Toe beershop sludge + eucalyptus chip compost
provided the highest levels of retained water at 0.1 and 15 bar matric potentials, as
compared to chicken litter at the rate equivalent to 200 kg ha· 1 of N. The high rate of
beershop sludge + eucalyptus chip compost increased the retained water at O .1 and 15 bar
matric potentials and decreased the soil bulk density. The addition of chicken litter and
urban solid waste compost did not increase the above mentioned physical variables. Toe
"avaliable water" increased with the addition of urban solid waste compost at the rate
equivalent to 100 kg ha·1 ofN.
Key-words: decomposition; soil; microbial biomass; water retention.
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4.1 Introdução

Desde os primórdios da agricultura, os resíduos orgânicos são empregados
visando o incremento da produção agrícola. Atualmente não há mais dúvidas quanto a
necessidade da reciclagem destes materiais, como forma de manter ou aumentar a
capacidade produtiva dos solos agricultáveis.
A matéria orgânica contida nos resíduos orgânicos, além de ser uma importante
fonte de nutrientes para as plantas, pode melhorar as propriedades tisicas e biológicas do
solo. Um dos principais efeitos da adição de resíduos orgânicos nos atributos físicos do
solo é o aumento da retenção de água, devido a sua elevada superfície específica e
presença de cargas na fração húmica ou de uma forma indireta através de modificações
de outros atributos, como a redução na densidade do solo. Vários trabalhos tem
mostrado incrementos na retenção de água juntamente com decréscimos na densidade do
solo, resultantes da adição de materiais orgânicos. Zeng et al. (1992) constataram
aumentos na retenção de água de 2,49 % e diminuição de 0,03 g cm-3 na densidade do
solo, com a adição de 52 Mg ha-1 de esterco de suíno. Em um solo argilo-arenoso, as
adições anuais de 10 e 90 Mg ha- 1 de composto de lixo urbano por um período de 4 anos,
promoveram decréscimos na densidade do solo de 1,55 g cm-3 para 1,46 e 1,38 g cm-3,
respectivamente e aumentos nos conteúdos volumétricos de água retida na capacidade de
campo (0,33 bar), no ponto de murcha permanente (15 bar) e de água "disponível",
referente à diferença entre o conteúdo de água nesses potenciais mátricos (Giusquiani et
al., 1995).
Nas propriedades biológicas do solo, a matéria orgânica exerce influência direta,
constituindo-se em substrato indispensável para o metabolismo microbiano. Dessa forma,
a aplicação de resíduos orgânicos normalmente aumenta a biomassa microbiana do solo
(Goyal et al., 1993), usada como índice de fertilidade do solo. (Ghoshal & Singh, 1995).
Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram avaliar a degradação dos materiais
orgânicos em condições de laboratório e avaliar os efeitos de suas aplicações em
propriedades físicas e biológicas do solo, em condições de estufa.
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4.2 Material e Métodos
4.2.1 Características dos materiais orgânicos empregados
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi proveniente da
unidade das Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A Guarulhos (SP), constituído da
mistura de lodo mais terra infusória e cavacos de eucalipto, na proporção de 1:2,
respectivamente. O material foi compostado por cerca de 20 dias em leiras estáticas
dispostas em pátio a céu aberto, com aeração forçada, sendo as leiras cobertas com
plástico. Obtido o composto final foi feita a separação do cavaco de eucalipto que não
havia se decomposto totalmente, do composto orgânico curado, pelo processo de
peneiramento. O composto de lixo foi adquirido na usina de tratamento de Santo André
(SP), que após a permanência em biodigestor por 60 horas, foi disposto em leiras a céu
aberto, que foram revolvidas com o auxílio de pá carregadeira a cada 8 dias, com o
intuito de finalizar o processo de decomposição. Posteriormente, foi peneirado em malha
de 11 mm, para ser comercializado. A cama de frango foi obtida no sítio Asa Branca,
localizado na estrada Piracicaba - Anhembi, em Piracicaba (SP), pela mistura de serragem
de pinus com esterco de frango, depositado durante 45 dias. Os resíduos orgânicos foram
amostrados para a realização da análise química (Tabela 9).
4.2.2 Experimento em estufa
O experimento foi instalado no município de Piracicaba (SP), em solo classificado
como Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto A moderado textura arenosa/média, em
condições de estufa, durante o periodo de 8 de fevereiro a 6 de agosto de 1997.
A amostragem de terra foi feita trinta dias antes da incorporação dos materiais
orgânicos ao solo, para a realização da análise química (Tabela 10). Baseado nos
resultados obtidos realizou-se a adubação de plantio para o tomate, com a aplicação de
300 kg ha- 1 de P205 como superfosfato simples (18 % de P205). O nitrogênio e o potássio
foram fornecidos via fertirrigação, em quantidades de 380 kg ha· 1 de N e 450 kg ha- 1 de
K20 (Vivancos, 1993), utilizando as fontes nitrato de potássio (13 % de N e 44 % de
K20) e uréia (45 % de N). O transplante das mudas de tomate foi realizado em 8/02/1997
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e a colheita estendeu-se até 07/0797.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições,
no esquema fatorial 3x4, sendo três resíduos orgânicos (composto de lodo de cervejaria+
cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de frango) e quatro doses equivalentes a O,
100, 150 e 200 kg ha· 1 de N. Cada parcela apresentava uma área de 7,0 m2 .
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e a
comparação de médias foi feita pelo teste t de Student, ao nível de 5 % de probabilidade.
Uma amostra de solo de cada parcela, empregando-se o amostrador de anel
volumétrico, foi retirada em 07/08/97 para a determinação da densidade e retenção de
água no solo na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, sendo que para
isso os anéis volumétricos foram submetidos às pressões de 0,1 e 15 bar, respectivamente
(Kiehl, 1979). O conteúdo de água "disponível" foi calculado pela diferença entre o
conteúdo de água retida a 0,1 e 15 bar.
Para as avaliações da biomassa microbiana e do carbono orgânico total,
coletaram-se 1 O sub-amostras de solo de cada parcela para compor uma amostra
representativa, na profundidade de 0-1 O cm, com o auxilio de um cilindro com diâmetro
de 50 mm, em 08/08/97. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e
armazenadas a 4 ºC, a fim de evitar alterações significativas na biomassa microbiana. A
técnica usada para a determinação da biomassa microbiana foi o da fumigação-extração
(Vance et al., 1987). O carbono orgânico total foi determinado pelo método
colorimétrico descrito por Quaggio & Raij (1979).
O carbono da biomassa microbiana expresso em µg C i 1 solo foi calculado de
acordo com a seguinte relação:
C= (F - NF)/0,37
C= carbono da biomassa microbiana em µg C g· 1 de solo.
F e NF representam o C total do C02 que foi liberado das sub-amostras fumigadas e não
fumigadas, respectivamente.
0,37 = proporção do C da biomassa microbiana morta que foi convertida em C02 durante
o período de incubação.
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Tabela 9. Propriedades químicas, em base seca, dos resíduos orgânicos empregados.
Característica química
CLC
CL
1
Umidade total (gkg- )
775,8
493,0
pH em CaCh 0,0lM
7,8
8,3
0,00
44,38
Inertes (gkg- 1)
Matéria orgânica total (gkg-1)
500,45
692,90
496,06
479,93
Matéria orgânica compostável (gkg-1)
Matéria orgânica resistente à compos.(gkg- 1) 20,52
196,84
1
Carbono total (gkg- )
277,88
385,01
266,73
275,54
Carbono orgânico (gkg- 1)
1
Resíduo mineral total (gkg- )
499,55
262,72
Resíduo mineral insolúvel (gkg- 1)
418,82
156,80
Resíduo mineral solúvel (gkg-1)
80,73
105,92
14,27
12,23
N total (gkg-1 )
2,92
1,72
P total (gkg-1)
K total (gkg-1)
1,11
3,60
Ca total (gkg-1)
55,31
14,99
1
Mg total (gkg- )
7,69
1,78
1,34
2,56
S total (gkg-1)
1
Cu total (mgki )
111,51
197,24
Mn total (mgkg- 1)
535,24
108,48
1
156, 11
Zn total (mgkg- )
364,89
Fe total (mgkg-1)
18443,35 10927,02
Na total (mgkg- 1)
3822,48
3909,27
19/1
Relação C/N (C total e N total)
31/1
CLC= composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CL=
CF= cama de frango.

CF
194,9
8,2
0,00
862,75
713,20
149,55
479,32
396,22
137,25
7,83
129,42
33,78
9,98
27,00
21,24
5,34
2,36
186,31
322,94
365,17
787,48
4193,27
14/1
composto de lixo;

Tabela 10. Resultados da análise química do Podzólico Vermelho-Amarelo no local do
experimento à profundidade de 0-20 cm.
pH
CaCh
5,1

M.O. P (resina)
K
Mg H+Al SB
T
Ca
3
3
mg dm- .............................mmoL:dm3 ••.•••...•••.•...••.•.•.•.•.•..•.••
g dm17

64

4,6

52

23

15

79,6

94,6

V
%
84
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4.2.3 Experimento em laboratório

Em laboratório, estudou-se a velocidade de degradação dos materiais orgânicos
no solo, cujos tratamentos adotados e o delineamento experimental foram descritos no
ítem4.2.2.
Inicialmente, porções de 50 g de terra coletada da camada de 0-20 cm foram
misturadas com os materiais orgânicos e em segu ida as misturas foram umedecidas a 70
% da capacidade de campo e colocadas em frascos de vidro. Dentro de cada frasco foi
colocado um béquer contendo 1 O ml de NaOH 1 N e posteriormente o frasco foi
hermeticamente fechado. Os recipientes com as soluções coletoras (NaOH) foram
substituídos aos 7, 14 e 21 dias, para a determinação do carbono retido na forma de CO2.
Para isso foram adicionados aos béqueres 1 ml de solução de BaCh 50 % mais 2 gotas de
fenolftaleína. Em seguida, o excesso de NaOH, ou seja, a fração não consumida na
reação com o CO2, foi titulada com HCl IN. A quantidade de CO2 foi calculada através
da seguinte expressão (Anderson, 1982):
mg CO2 g- 1 de solo = (VB - VA).N.22/peso do solo seco (g)
onde:
VB= volume de solução de HCl gasto na titulação da prova em branco (ml);
VA=- volume de solução de HCl gasto na titulação da amostra (ml);
N= concentração normal da solução de HCI;
22=massa de ½ mmolc de CO2
4.3 Resultados e Discussão
4.3.1 Atributos biológicos
4.3.1.1 Degradação dos resíduos orgânicos

As taxas de decomposição dos resíduos orgânicos medidas através das emanações
de CO2 das amostras de terra incubadas constam das Figuras 6, 7 e 8. As perdas diárias
de CO2 foram maiores aos 7 dias de incubação do solo com os materiais orgânicos, nas
três doses aplicadas, sendo que a partir deste período os valores de respiração do solo
diminuíram até os 28 dias. As menores taxas de respiração nos períodos iniciais de
incubação corresponderam ao controle (solo sem material orgânico) e ao solo tratado
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com composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, provavelmente por este ser
um material de alto grau de estabilização. A cama de frango e o composto de lixo
apresentaram os maiores decréscimos nas taxas de respiração, sendo que este
comportamento foi mais acentuado, de maneira geral, quando o solo foi tratado com a
cama de frango, por ser um material de natureza menos complexa. Barreto (1995)
observou comportamentos distintos entre materiais orgânicos quanto a velocidade de
degradação, que foi superior para a torta de filtro, de fácil decomposição, em relação aos
materiais de natureza mais complexa, cuja ordem decrescente foi: lodo de esgoto �
composto de lixo> lodo petroquímico.
Aos 7 dias de incubação, a perda de carbono na forma de C02 variou com as
doses aplicadas dos materiais orgânicos (Tabela 11). As maiores doses adicionadas do
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto não alteraram as perdas de
carbono na forma de C02 . Por ser um material mais estável no solo, as quantidades de
carbono adicionadas tomaram-se menos disponíveis, nesta fase inicial de incubação, não
resultando, portanto, em perdas maiores e significativas de carbono com o aumento das
doses. A adição da cama de frango aumentou a quantidade de C liberada na forma de
C02, cujos maiores valores foram obtidos com 150 e 200 kg ha- 1 de N. As perdas de
carbono na forma de C02 também aumentaram com a adição do composto de lixo. Estes
resultados podem ser explicados pelos incrementos nas quantidades de carbono presentes
nestes

materiais,

que

tomaram-se

microorganismos decompositores.

disponíveis

para

serem

utilizados

pelos
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Figura 6 . Perdas diárias de C02 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 100 kg ha- 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT= testemunha).
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Figura 7. Perdas diárias de C02 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 150 kg ha- 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT= testemunha).

50

140

y = 0,0137x2 - 1,6674x + 42,99
R 2 = 0,9191

120

y = 0,2383x2 - 13,518x + 208,71
R2 = 1

100
'l"o,

Y = 0,1964x2 - 11,103x + 178,64
R2 = 0,9995

80
00

2
y = -0,0012>< - 0,84x + 30,48
2
R = 0,9873

:1

14

7

21

♦ CLC
CF
6,CL
X NT

28

Dias

Figura 8. Perdas diárias de C02 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 200 kg ha· 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT= testemunha).
Tabela 11. Perdas de C na forma de C02 aos 7 dias de incubação do solo tratado com os
resíduos orgânicos.
Resíduos
orgânicos

---------------------Doses de N (kg ha- 1)-----------------------

o

100

150

200

65,13 AB

57,98 AB

---------------------------------µg C-C02 g·1-----------------------

CLC

42,62 A

69,63 B

CF

47,66 A

183,81 B

CL

47,99 A

143,77 B

CV%

12,4%

229,68 e

230,37 e

226,92 e

199,88 D

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste t de Student a
5%.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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4.3.1.2 Biomassa microbiana do solo

Os valores de biomassa microbiana e de carbono orgânico total constam da
Tabela 12. Em todas as doses empregadas a biomassa microbiana foi maior com a adição
do composto de lixo em relação aos demais, sendo que o composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto e a cama de frango não diferiram significativamente entre si. Este
fato pode ter sido devido à quantidade maior de carbono orgânico adicionada ao solo
através do composto de lixo, que se tornou disponível para o aumento da biomassa
microbiana. Entretanto, o mesmo comportamento não foi constatado para o conteúdo de
carbono orgânico total do solo, onde os resíduos orgânicos não diferiram
significativamente entre si.
Witter et al. (1993) obtiveram comportamentos distintos de diversos tipos de
resíduos orgânicos adicionados ao solo sobre a biomassa microbiana. Estes autores
constataram o menor valor da biomassa microbiana com a aplicação de turfa, devido à
baixa degradabilidade deste material, quando comparado com o adubo agrícola (mistura
de esterco de curral com restos de feno) e com o adubo verde, ambos de fãcil
decomposição, concordando com os resultados obtidos neste trabalho.
Quando se empregou o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto as
doses aplicadas não alteraram a biomassa microbiana. Possivelmente a menor
degradabilidade do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto explica a
ausência de incrementos significativos na biomassa microbiana com o aumento das doses.
Dessa forma o C adicionado ao solo através deste material tornou-se menos disponível
para a decomposição microbiana e então formação de conteúdos maiores de biomassa
microbiana. A adição de 150 kg ha- 1 de N como cama de frango elevou a biomassa
microbiana. As quantidades aplicadas do composto de lixo aumentaram em 75 a 82,8 % a
biomassa microbiana em relação ao

solo não tratado, mas não diferiram

significativamente entre si. Schnürer et al. (1985) também obtiveram aumento na
biomassa microbiana de 67 % com a adição de 80 kg N ha- 1 ano-1 e 1800 kg C ha- 1 ano- 1
como adubo orgânico (esterco de curral com restos de feno). Pode-se inferir que tais
incrementas na biomassa microbiana significam maior reciclagem de nutrientes, onde
grande parte do N é armazenado em forma relativamente lábil (Jenkinson & Ladd, 1981).
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Houve correlação positiva entre a biomassa microbiana (Tabela 12) e a perda de
carbono na forma de CO2 aos 7 dias de incubação do solo com os materiais orgânicos
(Tabela 11), cujo coeficiente foi de 0,72 (P < 0,02), o que evidenciou que a respiração
mais ativa do solo levou a valores maiores de biomassa microbiana (Figura 9). Kanazawa
et al. (1988) obtiveram resultados semelhantes, cujo coeficiente de correlação obtido foi
de 0,866 entre a evolução do CO2 e a biomassa C do solo.
O conteúdo de carbono não foi alterado com o aumento das doses dos materiais
orgânicos. Segundo Powlson & Jenkinson (1981), o conteúdo de carbono orgânico total
do solo sofre pequenas mudanças, enquanto que alterações na biomassa microbiana
normalmente são mais rápidas e mais notáveis, após a adição de materiais orgânicos.
O nível da biomassa microbiana variou de 1,69 a 3,68 % do carbono orgânico
total do solo tratado com os materiais orgânicos. Estes valores foram semelhantes aos
obtidos por Goyal et al. (1992), em solo adubado com 15 a 90 Mg ha- 1 de adubo
orgânico, resultante da compostagem de esterco de curral misturado com restos de feno.
Tabela 12. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos sobre a biomassa microbiana e
carbono orgânico total do solo.
--------------Doses de N (kg ha-1)---------------100
150
200
0
1
Biomassa microbiana (µg C g- )
201,63 aA
228,98 aA
224,34 aA
184,60 aA
CLC
211,85 a AB
260,94 aA
195,43 aB
230,63 a AB
CF
347,40 bA
333,95 bA
CL
190,02 aB
346,50 bA
c.v. (%) 19,16
Carbono orgânico total (g kg-1)
11,17 aA
10,73 a A
9,72 aA
12,33 aA
CLC
10,73 aA
12,18 aA
12,47 a A
11,60 aA
CF
9,43 aA
12,33 aA
10,15 aA
CL
10,01 aA
C.V. (%)
19,07
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
Resíduos
orgânicos
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Figura 9. Relação entre a biomassa microbiana e a evolução do dióxido de carbono do
solo tratado com materiais orgânicos (n= l l ).
4.3.2 Atributos físicos do solo

Os resultados da densidade do solo, da capacidade de retenção de água na
capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha permanente (15 bar) e do conteúdo
de água "disponível" (O,1 - 15 bar) constam da Tabela 13. Entre os resíduos orgânicos,
os valores de retenção de água no solo na capacidade de campo foram significativamente
distintos somente quando se empregou a dose equivalente a 200 kg ha- 1 de N, sendo que
a retenção de água foi maior com a aplicação do composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto em relação· à cama de frango. O mesmo comportamento foi
constatado para a retenção de água no ponto de murcha permanente, também com a
adição de 200 kg ha- 1 de N. Quando se empregou 100 kg ha- 1 de N, o composto de lodo
de cervejaria + cavaco de eucalipto foi superior à cama de frango sobre esta característica
fisica do solo. Por sua vez, o conteúdo de água "disponível" e a densidade do solo não
sofreram influência do tipo de material orgânico empregado.
Considerando as taxas de decomposição dos materiais orgânicos, a menor
degradabilidade do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto talvez foi
responsável pela maior persistência do carbono orgânico adicionado no solo por este
material, que contribuiu para a obtenção dos maiores valores de retenção de água, em

54

ambos os potenciais mátricos acima descritos. Além disso, a quantidade 2,4 vezes maior
de carbono aplicado pelo composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto em
relação à cama de frango, também pode ter exercido influência sobre este resultado.
Os valores de retenção de água na capacidade de campo e no ponto de murcha
permanente aumentaram com a adição de 14 Mg ha- 1 do composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto, equivalente a 200 kg ha- 1 de N, em virtude possivelmente do
aumento no fornecimento de matéria orgânica pelo composto e pelo fato desse material
ser menos degradável no solo. O inverso foi constatado para a densidade do solo,
concordando com os resultados obtidos na literatura, ou seja, incrementos na retenção de
água associados com decréscimos na densidade do solo (Tester, 1990; Zeng et al., 1992 e
Giusquiani et al., 1995). Entretanto, os acréscimos na retenção de água em ambos os
potenciais mátricos descritos não promoveram aumentos no conteúdo de água
"disponível". Segundo Khaleel et al. (1981) este fato pode ocorrer, pois o decréscimo na
densidade do solo pode contrabalançar qualquer aumento no conteúdo de água
"disponível" em unidade de peso.
Quando se adicionou 100 kg ha- 1 de N como composto de lixo, a retenção de
água a 15 bar foi reduzida, sendo que o inverso foi verificado para o conteúdo de água
"disponível", indicando que a quantidade de água mais fracamente retida aumentou nesta
dose empregada, facilitando o consumo de água pelas plantas. O conteúdo de água retida
na capacidade de campo e a densidade do solo não foram alterados com as doses
aplicadas deste material.
Para a cama de frango, as doses empregadas não alteraram os atributos fisicos
avaliados, provavelmente por serem muito baixas as quantidades de matéria orgânica
adicionadas através deste material. De acordo com Khaleel et al. (1981) toma-se dificil
verificar qualquer mudança nas propriedades fisicas quando as taxas de aplicação de
materiais orgânicos no solo são muito pequenas. Stewart & Webber (1976) também
constataram ausência de resposta na capacidade de retenção de água com a aplicação de
pequenas quantidades de lodo de esgoto, que variaram de 12 a 46 Mg ha- 1.
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Tabela 13. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos sobre a densidade do solo,
retenção de água na capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha
permanente (15 bar) e conteúdo de água "disponível" (O, l - 15 bar).
Resíduos orgânicos
Densidade (g cm-J)

eLe

o

Doses de N (kg ha-1
150
100
1,30aAB
1,29aA
1,42aA

200

CF
eL
c.v. (%)

1,34a A
1,36aA
1,37aA
7,35

1,29aAB
1,36aA
1,39aA

Retenção de água a 0,1 bar (g g·1 )
eLe
eF
CL
e.v. (%)

0,2140a B
0,2191a A
0,2231a A
10,40

0,2376a AB 0,2288aAB
0,2135aA
0,2202aA
0,2135aA
0,2103aA

0,2600aA
0,2227 b A
0,2350ab A

Retenção de água a 15 bar (g g-1)
eLe
eF
eL
e.v. (%)

0,1097a B
0,1357a A
0,1541a A
17,01

0,1477a AB 0,1573a AB
0,1308abA 0,1235aA
0,1151aAB
0,0784 b B

0,1710aA
0,1074 bA
0,1324ab AB

1,25a B
1,33a A
1,34aA

Água "disponível" (g g1 )
0,0715aA
0,1043a A
0,0899aA
0,0899aA
eLe
0,0899a
A
0,0894
a
A
0,1154aA
0,0834a A
CF
0,0984aAB 0,1026aAB
0,1318aA
0,0691a B
eL
35,37
e.V.(%)
Médias seg uidas pelamesma letra, maiúscula na linhae minúscula na coluna, não d iferem entre s i
peloteste t de Student a 5 %.
eLe = composto de lodo de cervejar i a + cavaco de eucalipto; eF = cama de fran go; eL =
composto de l ixo.
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4.4 Conclusões

As propriedades físicas e biológicas do solo foram influenciadas pelo natureza
química e quantidade do material orgânico empregado.
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi considerado o menos
degradável no solo, em virtude da sua maior estabilidade.
A adição de 200 kg ha- 1 de N como composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto melhorou as propriedades físicas do solo, através do aumento na retenção de
água a 0,1 e 15 bar e redução da densidade do solo.
A biomassa microbiana aumentou com as aplicações do composto de lixo e da
cama de frango.

5 INFLUÊNCIA DE MATERIAIS ORGÂNICOS NO DESENVOLVIMENTO DO
TOMATEIRO E NAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO EM
AMBIENTE PROTEGIDO
Resumo

Foram avaliadas as influências da adição de cama de frango, de composto de lixo
e de composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto no desenvolvimento do
tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivado em estufa e nas propriedades
químicas do solo, classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado
textura média, em Limeira (SP), de 5 de maio a 5 de novembro de 1997. As doses dos
materiais orgânicos empregadas foram equivalentes a O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 de N. A
produção total de frutos não aumentou com a adição dos materiais orgânicos. Na dose
mais elevada, o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi superior à cama
de frango e proporcionou os maiores valores de pH, de cálcio e da capacidade de troca
de cátions ao pH 7,0 do solo. A aplicação de 150 kg ha- 1 de N como cama de frango
elevou o teor de K no solo. O composto de lixo, por sua vez, não alterou as
características químicas do solo.
Palavras-chave: tomate; composto; capacidade de troca de cátions.
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EFFECTS OF ORGANIC MATERIALS ON THE DEVELOPMENT OF THE
TOMATO PLANTS AND ON SOIL CHEMICAL CARACTHERISTICS 1N
GREENHOUSE

Summary
To evaluate the effects of the aplicattion of chicken litter, urban solid waste
compost and beershop sludge + eucalyptus chip compost on tomato growth, cultivated in
greenhouse, and on chemical properties of an Oxisol, an experiment was carried out in
Limeira (SP), during the period of May to November 1997. The rates of organic
materiais were equivalent to O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 of N. The fruit yield did not
increase with the application of the organic materiais. The high rate of the beershop
sludge + eucalyptus chip compost provided the highest leves of pH, calcium and cation
exchange capacity as compared to chicken litter. The addition of the chicken litter at the
rate equivalent to 150 kg ha- 1 ofN increased the potassium content ofthe soil. The rates
ofapplication of the urban solid waste compost did not change the chemical properties
ofthe soil.
Key-words: tomato; compost; cation exchange capacity.
5.1 Introdução

O aumento do custo dos fertilizantes minerais e a tendência em utilizar recursos
sustentáveis tem possibilitado ,cada vez mais, o emprego de materiais orgânicos na
agricultura.
Como fonte de nutrientes ao tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill), a
adubação orgânica tem sido normalmente praticada visando suprir parte das necessidades
nutricionais desta espécie. Na literatura, diversos trabalhos comprovam a eficiência da
aplicação de materiais orgânicos no rendimento do tomateiro (Freitas & Faria, 1981;
Salek et al., 1981; Silva Jr. & Vizzotto, 1990). Além de fornecer nutrientes às plantas, os
materiais orgânicos podem incrementar a fertilidade do solo. Dentre os benefícios
gerados pela adição desses materiais nos atributos químicos do solo, o aumento do pH e
da capacidade de troca de cátions são muito relevantes. Essas alterações dependem,
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dentre outros fatores, da quantidade e do tipo de adubo orgânico empregado no solo.
Incrementos de 7,6 e 15,2 % na capacidade de troca de cátions foram obtidos
com as aplicações de 40 e 60 Mg ha1 de adubo orgânico, respectivamente (Ndayegamiye
& Coté, 1989). Melo et al. (1994) constataram aumento da capacidade de troca de
cátions do solo com a adição de 32 Mg ha- 1 de lodo de esgoto, enquanto que as
aplicações de 4,8 e 16 Mg ha- 1 do materia l não afetaram esta propriedade química do
solo. Em um Oxisol, a adição de 10 Mg ha- 1 de esterco de curral elevou o pH de 5,8 para
6,1, após um período de 60 dias (Tiwari, 1993). Por outro lado, onze aplicações de 30,
60 e 90 Mg ha-1 deste mesmo adubo orgânico reduziram o pH do solo.
Portanto, como a resposta do sistema solo-planta à aplicação de materiais
orgânicos é variável, há a necessidade de se realizar outras pesquisas incluindo materiais
pouco estudados, como aqueles derivados do lodo produzido pelas indústrias de
cervejarias. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da adição de
cama de frango, de composto de lixo e de composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto sobre o desenvolvimento do tomateiro e em propriedades químicas do solo, em
condições de estufa.
5.2 Material e Métodos

O experimento foi conduzido na região de Limeira (SP), durante o período de 5
de maio a 5 de novembro de 1997, em um solo classificado como Latossolo Vermelho
Amarelo álico A moderado textura média. A descrição dos materiais orgânicos
empregados e suas respectivas análises químicas constam no ítem 3.2.
O solo foi amostrado 30 dias antes do plantio para a realização da análise química,
cujos resultados foram: pH (CaCh) 4,9; 26 g dm-3 de matéria orgânica; 274 mg dm-3 de P
(resina); 6,5, 87 e 50 mmol, dm-3 de K, Ca e Mg, respectivamente; acidez potencial 42
mmol, dm-3; capacidade de troca de cátions 185,5 mmol, dm-3; saturação por bases 77 %.
Baseado nestes resultados não foi necessária a aplicação de calcário (Trani et al., 1996) e
dispensou-se a adição de fósforo no plantio. O nitrogênio e o potássio foram fornecidos
desde o transplante das mudas até 15 dias antes da última colheita via fertirrigação, num
total de 380 kg ha- 1 de N e 450 kg ha- 1 de K20 (Vivancos, 1993).
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O plantio das mudas de tomate cv. Débora Plus foi feito em 5/5/97, no
espaçamento de 50 cm entre plantas e 1,0 m entre fileiras. As plantas foram conduzidas
com fitilho em uma estufa do tipo em arco, coberta com filme de polietileno aditivado. A
irrigação, pelo sistema de gotejamento, as desbrotas e o controle fitossanitário foram
efetuados conforme as exigências da cultura.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições,
no esquema fatorial 3x4, com três materiais orgânicos (composto de lodo de cervejaria+
cavaco de eucalipto, composto de lixo e cama de frango) e quatro doses (O, 100, 150 e
200 kg ha·1 de N). Cada parcela continha 16 plantas, sendo 8 plantas por linha, numa área
de 7,0 m2 .
Aos 52, 62 e 72 dias após o transplante das mudas foram amostradas cinco
plantas ao acaso por parcela, para a determinação da sua altura. No período do
florescimento, aos 52 dias após o transplante, coletaram-se cinco folhas por parcela,
tomando-se a quarta folha a partir do ápice, para a determinação dos teores totais de
+

nutrientes. Foram analisados também os níveis de N-No3·, P-H2P04. e K-K nos pecíolos
destas folhas e nos pecíolos daquelas coletadas na época do aparecimento dos primeiros
frutos com alteração de cor.
Os frutos foram colhidos de 20/08/97 a 27/10/97 para as determinações do
número de frutos por planta, peso médio dos frutos e produção total. Para isso,
utilizaram-se as 16 plantas da parcela.
Foram coletadas 10 amostras simples por parcela para formar uma amostra
composta, em 5 de novembro de 1997, para as determinações do pH em CaCb, da
matéria orgânica (método colorimétrico), do fósforo disponível (extraido por resina
trocadora de íons e determinado por método colorimétrico), potássio, cálcio e magnésio
trocáveis ( extraídos por resina trocadora de íons e determinados por espectrofotometria
de absorção atômica) e acidez potencial ( método tampão SMP). A capacidade de troca
de cátions ao pH 7,0 foi obtida através da soma de bases com a acidez potencial.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e a
comparação entre médias foi feita pelo teste t de Student, a 5 % de probabilidade.
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5.3 Resultados e Discussão

Os resultados da altura das plantas, aos 52, 62 e 72 dias após o transplante,
constam da Tabela 14. Houve diferença significativa entre os materiais orgânicos somente
na terceira amostragem. Neste período de avaliação, o composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto proporcionou a maior altura das plantas, na dose equivalente a 100
kg ha-1 de N. Entretanto, na dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N, a altura das plantas foi
superior com a adição da cama de frango em relação ao composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto. A relação C/N menor da cama de frango indica que a taxa de
mineralização do N pode ter sido maior, o que possibilitou maior disponibilidade deste
elemento, responsável possivelmente por este efeito sobre o crescimento das plantas.
Aos 52 e 72 dias após o transplante, a adição de 200 kg ha- 1 de N como composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto reduziu a altura das plantas. O mesmo fato
foi constatado com a aplicação do composto de lixo, aos 52 dias após o transplante das
mudas. Entretanto, cabe ressaltar que a redução na altura das plantas foi pequena, em
torno de 4 a 8 %, o que não afetou a produção total (Tabela 14). As doses de cama de
frango influenciaram na altura das plantas na terceira amostragem, onde o maior valor foi
obtido com a aplicação de 150 kg ha- 1 de N em relação às doses equivalentes a 100 e 200
kg ha- 1 de N.
Os valores do número de frutos por planta, da produção total e do peso médio de
frutos estão apresentados na Tabela 15 . Estas características sofreram influência do tipo
de material orgânico quando se empregou 150 kg ha- 1 de N. O composto de lodo de
cervejaria+ cavaco de eucalipto proporcionou o maior peso médio de frutos em relação
ao composto de lixo, sendo que ambos não diferiram significativamente da cama de
frango. A produção total e o número de frutos por planta foram maiores com a adição do
composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto e da cama de frango.
O peso médio, o número de frutos por planta e a produção total não aumentaram
com as doses aplicadas dos materiais orgânicos, possivelmente por estas serem pequenas.
Resultados semelhantes foram obtidos por Hampton et al. (1994), onde as adições de 16
a 48 Mg ha- 1 de materiais derivados de resíduo sólido urbano, em solo adubado com 240
kg ha- 1 de N, não promoveram aumentos na produção de tomate.
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Tabela 14. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos sobre a altura das plantas de
tomate cv. Débora Plus.
----------------Doses de N (kg ha- )------------------0
100
150
200
----------------------------------------cm---------------------------------------52 dias após o transplante
71,25 a AB
70,44 a B
75,56 a A
74,00 aAB
CLC
77,25 aA
73,31 aA
71,50 aA
CF
73,81 aA
75,94
a
A
69,75 a B
72,00
a
AB
CL
71,75 aAB
c.v. (%)
10,12
62 dias após o transplante
102,69 aA
99,54 aA
98,47 a A
CLC
100,63 aA
104,31 aA
98,21 aA
93,01 a A
100,75 aA
CF
101,13 aA
96,38 aA
96,16 aA
CL
100,56 aA
c.v. (%) 8,35
72 dias após o transplante
120,44 bAB
118,46 a B
127,19 aA
124,81 aAB
CLC
128,73 aA
119,61 a B
CF
118,85 b B
122,44 a AB
CL
122,92 abA
123,75 aA
118,86 bA
125,57 aA
8,97
C.V. (%)
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
Resíduos
orgânicos

Os teores foliares de macronutrientes estão descritos na Tabela 16. As
concentrações de N, Ca e S não foram afetadas pelo tipo de material orgânico. Houve
diferença significativa entre os resíduos orgânicos sobre os teores foliares de P e de K na
dosagem de 100 kg ha- 1 de N. O teor de P foi superior para o composto de lodo de
cervejaria + cavaco de eucalipto em relação ao composto de lixo, provavelmente em
virtude da maior quantidade deste elemento presente no composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto, que tomou-se disponível para as plantas. O maior valor de K foi
obtido com a adição da cama de frango comparado ao composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto, cuja explicação também baseia-se na quantidade mais elevada de K
adicionada através do primeiro material orgânico. Para as concentrações de Mg nas
folhas o maior valor foi obtido com a adição de 150 kg ha-1 de N como composto de lixo
em relação ao composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, o que está de
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acordo com a maior quantidade de Mg no composto de lixo, em torno de cinco vezes
supenor.
Com exceção do K e do Mg, os teores dos nutrientes nas folhas não foram
afetados pelas doses dos materiais orgânicos (Tabela 16). O teor foliar de K aumentou
em 11 % com a adição de 150 kg ha- 1 de N na forma de composto de lixo. Bernal & Roig
(1993) também constataram aumento no teor foliar de K em plantas de tomate com a
aplicação de 250 m3 ha- 1 de esterco de suíno em solo argilo-arenoso.Os teores foliares de
Mg, por sua vez, foram reduzidos pelas aplicações de 150 e 200 kg ha- 1 de N como
composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto e como composto de lixo,
respectivamente, sem refletir, contudo, em queda de produção.
As concentrações foliares de micronutrientes constam da Tabela 17. Entre os
materiais orgânicos, o teor foliar de boro foi superior para o composto de lodo de
cervejaria+ cavaco de eucalipto com a aplicação de 150 kg ha· 1 de N, sendo que nas
demais doses, os materiais orgânicos não diferiram significativamente entre si. Para os
teores foliares de cobre, foram constatados comportamentos variáveis entre os resíduos
orgânicos. Na dosagem de 100 kg ha- 1 de N, o maior teor de Cu foi obtido com a cama
de frango em relação ao composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto, enquanto
que para a adição de 150 kg ha- 1 de N, a concentração mais elevada deste micronutriente
correspondeu ao composto de lixo, o que está coerente com a quantidade mais elevada
de Cu, cerca de duas vezes superior, neste composto. A maior concentração de Mn foi
obtida com a cama de frango em quantidade equivalente a 100 kg ha- 1 de N. Os teores
foliares de Fe e de Zn não sofreram influência do tipo de resíduo orgânico.
Somente os teores foliares de B e de Cu foram afetados pelas doses adicionadas
dos materiais orgânicos (Tabela 17). A adição de 150 kg ha- 1 de N como composto de
lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto aumentou o teor de B em relação às aplicações
de 100 e 200 kg ha- 1 de N. A aplicação de 200 kg ha· 1 de N como cama de frango reduziu
o teor de B nas folhas. Os teores de Cu aumentaram com a adição de 100 e 200 kg ha- 1
de N como cama de frango e como composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto, respectivamente. Entretanto, a aplicação de 200 kg ha- 1 de N na forma de
composto de lixo, reduziu o teor foliar deste micronutriente, o que indica que a maior
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quantidade de matéria orgânica adicionada e a natureza deste composto podem ter sido
responsáveis pela menor disponibilidade de Cu para as plantas, através possivelmente da
complexação desse metal em formas orgânicas. Elliott & Singer (1988) constataram
reduções nos teores de Cu nas folhas de tomate com a adição de 2 a 1O % de lodo de
esgoto, neste caso, devido ao aumento do pH após a adição do material orgânico, que
proporcionou precipitação do Cu, tomando-o menos disponivel para as plantas.
Com exceção do Cu, os teores foliares dos nutrientes foram considerados
adequados por Trani & Raij (1996). Os teores de Cu, por sua vez, estão acima da faixa
considerada adequada, descrita por estes autores, em virtude provavelmente da
contaminação por Cu através de pulverizações foliares com fungicidas cúpricos
praticadas na cultura.
Os teores solúveis de potássio, nitrogênio e fósforo nos pecíolos das folhas no
período do florescimento e do aparecimento dos primeiros frutos com alteração de cor,
constam da Tabela 18. No período do florescimento, os teores solúveis destes nutrientes
sofreram influência dos materiais orgânicos na dosagem de 150 kg ha- 1 de N. O maior
teor de potássio solúvel foi obtido com a cama de frango em relação ao composto de
lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, o que correspondeu a maior quantidade deste
elemento presente na cama de frango. O composto de lixo proporcionou o maior teor de
nitrato que o composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto. A concentração de
fosfato foi inferior com a adição do composto de lixo, o que está coerente também com o
menor conteúdo de fósforo presente no composto de lixo. Na época do aparecimento dos
primeiros frutos com alteração de cor, houve diferença significativa entre os materiais
orgânicos, na dose equivalente a 200 kg ha- 1 de N, sobre os teores de nitrato, onde o
maior valor foi obtido com o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto
comparado com a cama de frango.
As concentrações de potássio e nitrogênio solúveis em ambos os períodos de
amostragem estão acima dos níveis considerados suficientes pela University of California
(1979). Os teores de fósforo solúvel no período do florescimento estão entre os limites
intermediário e suficiente, sendo que na época do aparecimento dos primeiros frutos com
alteração de cor, as concentrações deste elemento encontram-se entre os limites
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deficiente e intermediário.
Através dos resultados obtidos, pode-se inferir que os maiores conteúdos dos
nutrientes nos materiais orgânicos nem sempre refletiram na concentração foliar ou na
produção, o que está de acordo com Asiegbu & Oikeh (1995), os quais verificaram
ausência de correlação entre as concentrações de N, P, Ca, K, Fe e Cu nas folhas e as
quantidades totais dos mesmos no esterco de galinha.
Tabela 15 . Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos no peso médio de frutos, no
número de frutos por planta e na produção total de tomate cv. Débora Plus.
Resíduos orgânicos

o

-----Doses de N (kg ha-1)---------------100
150
200

Peso médio de frutos
(g/fruto)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

123,82 a A
114,94 aA
105,53 aAB
15,17

113,67 aA
108,70 aA
121,67 aA

122,90 aA
117,70 abA
92,89 b B

125,03 aA
111,90 aA
129,99 aA

Número de frutos/planta
CLC
CF
CL
C.V. (%)

22,20 aA
19,69 a A
20,21 a AB
16,08

19,03 aA
19,81 aA
21,29 aA

21,48 aA
20,43 aA
15,81 b B

21,57 aA
18,69 aA
19,69 aAB

Produção total (Mg ha-1)
CLC
62,30 aA
49,97 aA
60,41 aA
61,14 aA
CF
50,54 a A
49,73 aA
55,41 aA
46,73 aA
CL
59,75 aA
33,88 b B
49,19 aAB
58,50 aA
c.v. (%)
23,03
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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Tabela 16. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos nas concentrações de
macronutrientes em folhas de tomate cv. Débora Plus, na época do
florescimento.
Resíduos
orgânicos

-----------------------Doses de N (kg ha-1)---------------200
o
100
150
k
--g g-1

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

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

Nitrogênio (N)
52,45 aA
53,33 aA
54,60 aA
52,43 a A
CLC
52,45 aA
49,98 aA
CF
51,70 aA
50,75 aA
53,40 aA
50,74
a
A
51,48
a
A
51,20 aA
CL
5,98
e.v.(%)
Fósforo (P)
6,40 a A
6,18 a A
6,15 aA
6,10 aA
eLC
5,70 ab A
6,13 aA
5,85 aA
6,08 aA
eF
5,93 aA
6,13 aA
6,28 aA
5,63 b A
eL
e.v. (%)
8,01
Potássio (K)
38,55 b A
41,60 aA
41,28 aA
39,88 abA
eLe
40,75 aA
40,75 a A
43,58 aA
eF
42,95 aA
39,15 aAB
38,65 b B
42,93 aA
40,98 ab AB
eL
7,06
e.V.(%)
Cálcio (Ca)
26,05 aA
25,50 aA
27,88 aA
26,60 a A
eLe
26,30 aA
eF
26,85 aA
27,73 aA
25,20 aA
25,95 aA
24,68 aA
eL
26,43 aA
26,05 a A
e.V.(%)
8,44
Magnésio (Mg)
9,90 aAB
9,60 bAB
9,00 b B
9,95 a A
CLe
eF
9,45 abA
10,25 aA
9,97 abA
10,30 aA
9,45 aB
9,98 aAB
10,80 aA
CL
10,10 aAB
6,53
e.v. (%)
Enxofre (S)
4,75 aA
4,88 a A
4,63 aA
4,55 a A
eLC
4,88 aA
4,70 a A
4,50 a A
eF
4,53 a A
4,70 aA
4,10 aA
4,53 aA
4,17 a A
eL
c.v. �%}
10,31
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLe = composto de lodo de cervejaria + c avaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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Tabela 17. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos nas concentrações de
micronutrientes em folhas de tomate cv. Débora Plus, na época do
florescimento.
Resíduos
orgânicos
Boro(B)

eLe
eF
eL
e.v. (%)
Cobre(Cu)

eLe
eF
eL
c.v. (%)

Ferro(Fe)

eLe
eF
eL
e.v. (%)

Manganês(Mn)

eLe
eF
eL
c.v. (%)

Zinco(Zn)

eLe
eF
eL
e.v. (%)

---------------------Doses de N (kg ha-1)-----------------------0
200
100
150
1
-mg kg- -- -------------38,50 aAB
39,50 aA
36,00 a A
6,85

35,50 a B
36,25 a AB
36,75 aA

40,50 aA
36,25 b AB
35,25 bA

36,75 aB
34,25 aB
34,50 aA

48,25 a B
53,50 aB
63,75 aAB
22,81

51,25 b AB
75,75 aA
63,25 ab AB

50,75 b B
55,59 ab AB
74,00 aA

66,75 aA
61,50 a AB
47,50 b B

147,25 aA
150,50 aA
156,25 aA
9,59

160,00 aA
146,25 aA
162,50 aA

161,50 a A
158,25 a A
152,50 aA

156,75 aA
156,00 aA
150,25 aA

115,25 aA
120,50 aA
104,00 aA
18,00

102,50 bA
142,00 aA
130,00 abA

119,25 aA
131,75 aA
121,25 aA

128,25 aA
128,00 aA
118,25 aA

38,75 aA
39,50 a A
41,50 aA
43,25 aA
43,00 aA
41,00 a A
41,25 aA
43,00 aA
41,75 aA
41,75 aA
45,75 aA
43,50 aA
7,74
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
eLe = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; eF = cama de frango; eL
= composto de lixo.

68

Tabela 18. Teores solúveis de potássio, nitrogênio e fósforo nos pecíolos de tomate cv.
Débora Plus.
Resíduos orgânicos

Doses de N (kg ba-1)

o

100

K-K+ (g kg-1)
CLC
CF
CL
c.v. (%)

67,6aA
71,6b A
69,1abA
3,12

67,2aA
69,2a A
69,0aA

65,9bA
69,6aA
68,0abA

68,9aA
69,2aA
69,1aA

N-N03- (mg kg-1 )
CLC
CF
CL
c.v. (%)

18800aA
18500aA
19100aA
8,08

19500aA
20300a A
19400aA

17900bA
19400abA
20100aA

19900aA
19300aA
19000aA

P-HP04·2 (mg kg-1)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

5562,5aA
5812,5 aA
5625,0a A
4,87

5687,5aA
5812,5a A
5402,5aA

5687,5aA
5687,5aA
5250,0bA

5875,0aA
5687,5aA
5687,5aA

150

Epoca do florescimento

200

Primeiros frutos com alteração de cor

K-K+ (g kg-1)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

48,4aA
44,6aA
44,3aA
12.91

45,7a A
40,7 aA
42,6aA

51,3aA
43,4aA
48,6aA

47,2aA
46,8aA
48,4aA

N-N03· (mg kg-1 )
CLC
CF
CL
c.v. (%)

8200aA
8600aA
8600aA
30.43

6000a A
6200a A
6200aA

8300aA
6500aA
6000aA

9100aA
5700bA
6800abA

P-BP04·2 (mg kg'1)
2062,5aA
2437,5aA
2375,0aA
CLC
2250,0aA
1932,5aA
2250,0 aA
2187,5aA
2437.5a A
CF
1875,0aA
2062,5aA
2472,5a A
CL
2062,5aA
C.V. (%)
26.47
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo
teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL = composto de
lixo.
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As características químicas do solo aos seis meses após a incorporação dos
resíduos orgânicos constam da Tabela 19. Com exceção dos conteúdos de matéria
orgânica e de magnésio, os atributos químicos foram afetados pelos tratamentos
empregados.
O conteúdo de matéria orgânica não sofreu influência da adição dos materiais
orgânicos, em virtude possivelmente das pequenas quantidades aplicadas desses
materiais. Além disso, o nível relativamente alto de matéria orgânica já presente no solo,
pode também ter contribuído para este fato. Na literatura há relatos de que pequenas
taxas de adubos orgânicos não promovem aumentos no conteúdo de matéria orgânica
(Anderson & Peterson, 1973; Campbell, 1978).
O pH foi menor para a cama de frango em relação aos demais, com as aplicações
de 150 e 200 kg ha-1 de N. Possivelmente as menores quantidades de matéria orgânica
adicionadas através da cama de frango e a sua natureza química foram responsáveis por
este resultado. Braccini et al. (1995) também encontraram efeito diferenciado entre
resíduos orgânicos sobre o pH do solo. A aplicação de 200 kg ha- 1 de N como composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto aumentou o pH do solo. A natureza alcalina
desse material e a sua quantidade elevada de cálcio sugerem a presença de substâncias
alcalinizantes na forma de óxidos ou hidróxidos de cálcio, os quais seriam responsáveis
por esse efeito.
As doses de cama de frango e do c omposto de lixo aplicadas não alteraram o pH.
Cabe ressaltar que possíveis incrementos no pH do solo podem ter ocorrido durante o
processo de decomposição destes resíduos orgânicos, mas não foram mantidos após seis
meses. Holanda et al. (1982) também obtiveram resultados semelhantes com a adição de
12 Mg ha-1 de esterco de galinha, onde o pH não aumentou após treze meses da sua
aplicação, devido à baixa quantidade aplicada.
O teor de P no solo foi maior com a adição do composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto em relação aos demais resíduos, em quantidade equivalente a 100 kg
ha- 1 de N. Nas demais doses, os materiais orgânicos não diferiram significativamente
entre si. Para o efeito de doses, a adição de 100 kg ha- 1 de N na forma de composto de
lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto aumentou o teor de P disponível em relação à
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testemunha e a dose intermediária. Este fato foi acompanhado por aumento do pH e
redução na acidez potencial do solo, o que permitiu maior disponibilidade de P, em
virtude da redução do alumínio no solo, consequentemente da formação de fosfatos de
alumínio. Berton et al. (1989) também observaram aumentos do pH e de P no solo com
as adições de 2 e 4 % de lodo de esgoto.
O teor de K foi superior com a adição da cama de frango em relação ao composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto, na dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N,
possivelmente pela quantidade mais elevada deste elemento na cama de frango. A
aplicação de 150 kg ha-1 de N como cama de frango elevou o teor de K, sendo que para
os demais resíduos, as doses aplicadas não proporcionaram aumentos significativos nos
conteúdos deste nutriente, em relação ao solo não tratado. Os conteúdos de Ca no solo
foram influenciados pelo tipo de resíduo, nas doses equivalentes a 100 e 200 kg ha- 1 de
N, onde o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto proporcionou os
maiores valores de Ca, também em virtude da quantidade mais elevada de Ca neste
material. Para o conteúdo de Ca, as adições de 100 e 200 kg ha-1 de N como composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto elevaram os teores dessa base trocável.
Holanda et al. (1982) verificaram resultados semelhantes nos níveis de K e de Ca com a
adição de 12 Mg ha- 1 de esterco de galinha.
Dentre os resíduos orgânicos, o composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto foi responsável pelos menores valores de acidez potencial com a aplicação de
100 e 200 kg ha- 1 de N, sendo que na dose intermediária, o menor valor foi obtido com o
composto de lixo. De maneira geral, estes resultados estão coerentes com os constatados
para o pH, ou seja, os maiores valores de pH foram acompanhados por decréscimos na
acidez potencial. A adição de 100 kg ha-1 de N como composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto reduziu a acidez potencial. O mesmo fato foi constatado com a
aplicação de composto de lixo em quantidade equivalente a 150 kg ha- 1 de N. Esses
resultados podem ser atribuídos ao efeito do pH. Miyazawa et al. (1993) obtiveram
redução na acidez potencial após a incorporação de adubo verde, devido ao efeito do pH
nas cargas variáveis do solo. Além disso, pode ter ocorrido complexação do alumínio por
moléculas orgânicas, o que contribuiu também para a redução da acidez potencial. Hue
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(1992) observou redução do AI por complexação orgânica após a aplicação de esterco de
frango ou de lodo de esgoto.
A capacidade de troca de cátions ao pH 7,0 foi maior para o composto de lodo de
cervejaria + cavaco de eucalipto em relação à cama de frango, na dose equivalente a 200
kg ha- 1 de N. A maior quantidade de matéria orgânica adicionada através do primeiro
material e a sua composição química podem ter sido responsáveis por esse resultado. A
adição da dose mais elevada do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto
aumentou a CTC ao pH 7,0 do solo. Este resultado indica em princípio que pode-se
incrementar a retenção de cátions com a aplicação de material orgânico em quantidade
pequena, como a utilizada neste experimento.
Embora o conteúdo de matéria orgânica do solo não tenha sido aumentado
significativamente com a adição do composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto, a matéria orgânica proveniente deste material refletiu sobre a CTC ao pH 7,0.
Isso é possível, pois segundo Johnston (1991) mudanças no conteúdo de matéria
orgânica do solo ocorrem lentamente e grandes quantidades de materiais orgânicos são
necessárias para que o conteúdo da mesma seja aumentado, enquanto que alterações em
outras propriedades do solo podem ocorrer mais rapidamente e de maneira mais
acentuada. Este comportamento não foi, entretanto, verificado para os outros materiais
orgânicos. Resultados semelhantes foram obtidos por Giusquiani et al. (1988), os quais
não observaram alterações na CTC do solo com a adição de 50 Mg ha- 1 de composto de
lixo.
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Tabela 19 . Atributos químicos do solo em função de tipos e doses de resíduos orgânicos.
Resíduos orgânicos
pH
eLe
eF
eL
e.v. (%)
M.O. (g kg"l)
eLe
eF
eL
e.V.(%)
Fósforo (mg kg"1)
eLe
eF
eL
e.V.(%)
Potássio (mmol., dm.J)
eLe
CF
eL
e.v. (%)
Cálcio (mmol., dm.J)
eLe
eF
eL
e.V.(%)
Magnésio (mmolc dm�
eLe
eF
eL
e.v. (%)
H+Al (mmol., dm�
eLe
eF
eL
e.v. (%)
CTC (mmol., dm.J)
eLe
eF
eL
e.V.(%)

---------Doses de N (kg ba·-t---------100
150
o
200
4,%aB
5,20aA
5,25aA
3,36

5,45a A
5,30a A
5,23aA

5,35aA
5,08bA
5,40a A

5,48aA
5,05bA
5,33a A

30,17aA
30,25aA
28,50aA
13,63

31,00aA
29,00a A
31,50a A

31,50aA
29,75aA
30,25aA

33,50aA
30,00aA
34,00aA

163,89aB
136,25aA
175,00a A
32,76

248,75aA
158,00bA
165,50bA

164,50aB
191,25aA
160,50aA

213,25aAB
150,50aA
173,25aA

7,26aAB
6,30aB
7,38aA
8,33

7,48aAB
7,63aAB
8,08 aA

5,68bB
9,08aA
6,63abA

9,59aA
8,25aAB
7,63a A

62,58a e
58,50aA
65,25aA
16,35

82,00aAB
63,50bA
69,00abA

73,75aBe
60,50aA
69,00aA

92,00aA
59,00bA
69,25bA

27,67aA
24,25aA
25,50a A
18,88

28,50a A
27,00a A
26,00aA

27,50aA
23,50aA
25,00aA

27,00aA
25,75aA
26,00aA

36,78aA
43,75aA
42,50aA
13,52

28,00bB
40,75aA
44,75aA

38,75abA
45,75aA
34,25bB

35,00bAB
46,25aA
42,50abA

134,29aB
132,80aA
140,63aA
10,37

145,98aAB
138,88aA
147,83aA

145,68a AB
138,83aA
134,88aA

163,58aA
139,25bA
145,38abA

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + c avaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
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5.4 Conclusões
A redução na altura das plantas pela adição de 200 kg ha- 1 de N como composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto não afetou o rendimento final da cultura.
As doses empregadas dos compostos orgânicos não incrementaram a produção
total de frutos de tomate.
A adicão de 200 kg ha- 1 de N (14 Mg ha- 1) na forma de composto de lodo de
cervejaria + cavaco de eucalipto aumentou o pH, os teores de fósforo e de potássio e a
capacidade de troca de cátions do solo.

6 DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS E EFEITOS DE SUAS
APLICAÇÕES NA BIOMASSA MICROBIANA E NOS ATRIBUTOS FÍSICOS
DE UM LA TOSSOLO VERMELHO-AMARELO TEXTURA MÉDIA
Resumo

Em um experimento conduzido no laboratório comparou-se a velocidade de
degradação de três materiais orgânicos (composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto, composto de lixo e cama de frango) com quatro doses equivalentes a O, 100,
150 e 200 kg ha· 1 de N. Em condições de estufa realizou-se outro experimento para
avaliar os efeitos dos tratamentos descritos na biomassa microbiana e em atributos físicos
do solo, após o cultivo com tomate. A velocidade de decomposição dos materiais
orgânicos obedeceu a seguinte ordem: cama de frango � composto de lixo > composto
de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto. Os maiores valores de biomassa microbiana
foram obtidos com o composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto em relação
aos demais. As quantidades empregadas dos materiais orgânicos não aumentaram a
biomassa microbiana e o conteúdo de carbono orgânico total do solo. A adição de 200 kg
ha· 1 de N como composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto aumentou em 10,4
e 19,9 % o conteúdo de água retida na capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de
murcha permanente (15 bar), respectivamente e reduziu a densidade do solo de 1,27 para
1,12 g cm·3. Os demais resíduos orgânicos não alteraram as propriedades físicas
avaliadas.
Palavras-chave: propriedade física; biomassa microbiana; resíduo orgânico.
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DECOMPOSITION OF ORGANIC MATERIALS AND EFFECTS OF THEffi
APPLICATIONS ON THE MICROBIAL BIOMASS AND THE PHYSICAL
PROPERTIES OF AN OXISOL

Summary
A laboratory experiment was conducted to compare the decomposition of three
organic materiais (beershop sludge + eucaliptus chip compost, urban solid waste compost
and chicken litter) with four rates equivalent to O, 100, 150 and 200 kg ha- 1 of N. A
greenhouse experiment was also carried out to evaluate the effects these treatments
explained on microbial biomass and the physical properties of the soil cultivated with
tomato. The rates of decomposition of the materiais in the soil followed the order:
chicken litter� urban solid waste compost > beershop sludge + eucaliptus chip compost.
The highest contents of microbial biomass were obtained with beershop sludge +
eucaliptus chip compost as compared to other materiais. The rates of organic materiais
did not increase the microbial biomass and the organic carbon content of the soil. The
application of beershop sludge + eucaliptus chip compost at the rate equivalent to 200 kg
ha- 1 ofN increased the water contents correponding to the 0.1 and 15 bar potentials by
soil, 10.4 and 19.9 %, respectively, and the bulk density decreased from 1,27 to 1,12 g
cm-3. The other organic materiais did not change the physical properties ofsoil.
Key-words: physical propertie; microbial biomass; organic waste.
6.1 Introdução
Dentre os beneficias gerados pela adição de materiais orgânicos no solo, o
aumento da retenção de água consiste num dos principais efeitos sobre as propriedades
tisicas do solo. A matéria orgânica presente nestes materiais atua diretamente na retenção
de água, através de sua elevada superficie específica e capacidade de absorção ou ainda
de forma indireta alterando outras características tisicas, como a densidade do solo.
Diversos trabalhos comprovam o aumento da capacidade de retenção de água devido à
adição de resíduos orgânicos (Wei et al., 1985; Zeng et al., 1992; Giusquiani et al.,
1995).
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A persistência do efeito da aplicação de resíduos orgânicos sobre a capacidade de
retenção de água do solo está diretamente relacionada a decomposição do material.
Dessa forma, a avaliação da atividade microbiana é de fundamental importância para
estabelecer o comportamento destes materiais no solo, que contribuirá para explicar as
alterações fisicas decorrentes de sua aplicação. Segundo Metzger & Yaron (1987)
resíduos orgânicos que apresentam parte do carbono orgânico mais resistente à
degradação microbiana favorecem a manutenção dos efeitos fisicos por tempo mais
longo, quando são adicionados ao solo.
Considerando, portanto, o que foi exposto, os objetivos deste trabalho foram
determinar a taxa de degradação de três materiais orgânicos (composto de lixo, composto
de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto e cama de frango) e avaliar os efeitos de suas
aplicações na biomassa microbiana e em propriedades fisicas do solo.
6.2 Material e Métodos
6.2.1 Experimento em estufa

O experimento foi conduzido em solo classificado como Latossolo Vermelho
Amarelo álico A moderado textura média, da região de Limeira (SP), em condições de
estufa. O solo foi amostrado para a realização da análise química, cujos resultados
obtidos foram: pH (CaCh) de 4,9; 26 g dm"3 de matéria orgânica, 274 mg dm·3 de P
(resina); 6,5, 87 e 50 mmok dm-3 de K, Ca e Mg, respectivamente; acidez potencial 42
mmok dm-3; capacidade de troca de cátions 185,5 mmolcdm·3; saturação por bases 77 %.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições,
no esquema fatorial 3 x 4, sendo três materiais orgânicos (composto de lixo, composto de
lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto e cama de frango) e quatro doses equivalentes a
O, 100, 150 e 200 kg ha- 1 de N.
Os materiais orgânicos, cujas descrições e características químicas dos mesmos
constam no ítem 4.2.1 e Tabela 9, foram incorporados no solo à profundidade de 0-20
cm, com o auxilio de uma enxada. Posteriormente realizou-se o plantio das mudas de
tomate cv. Débora Plus, em parcelas de 7,0 m2, em 5 de maio de 1997. De acordo com
os resultados da análise química do solo dispensou-se a calagem e a aplicação de fósforo
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no plantio. As adubações nitrogenada e potássica foram realizadas via fertirrigação,
empregando-se 380 kg ha- 1 de N e 450 k g ha· 1 de K2O, conforme recomendações de
Vivancos (1993).
Após o cultivo do tomate, em 5 de novembro de 1997, ou seja, seis meses após a
incorporação dos materiais orgânicos, foi feita a amostragem do solo para as avaliações
dos atributos fisicos e biológicos dos solos.
Uma amostra de solo de cada parcela foi retirada com o auxílio de um amostrador
de anel volumétrico para as determinações da densidade e da retenção de água na
capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha permanente (15 bar), segundo
metodologia descrita por Kiehl (1979). A partir dos dados de retenção de água em ambos
os potenciais mátricos descritos, calculou-se o conteúdo de água "disponível", definido
como a diferença entre o conteúdo de água retida a O,1 e 15 bar.
Coletaram-se 1O sub-amostras de solo de cada parcela, na profundidade de 0-1O
cm, para formar uma amostra composta, para avaliação da biomassa microbiana e do
carbono orgânico total do solo. A biomassa microbiana foi determinada pelo método da
fumigação-extração (Vance et al., 1987), sendo que o carbono orgânico total do solo foi
determinado pelo método colorimétrico, descrito por Quaggio & Raij (1979). O carbono
presente na biomassa foi calculado através da seguinte expressão:
C = (F-NF)/0,37
C = carbono da biomassa microbiana em µg C g- 1 de solo.
F e NF representam o carbono total do CO2 que foi liberado das sub-amostras fumigadas
e não fumigadas, respectivamente.
0,37 = proporção do carbono da biomassa microbiana morta que foi convertida em CO2
durante o período de incubação.
6.2.2 Experimento em laboratório
Para a avaliação da degradação dos materiais orgânicos no solo foi instalado um
experimento em laboratório, incubando amostras de 50 g de solo com os materiais
orgânicos em frascos herméticos. O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, com três materiais orgânicos e quatro doses, conforme descrito
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anteriormente. Em cada frasco, contendo a mistura terra + material orgânico, foi
colocado um béquer com 10 ml de NaOH lN e posteriormente o frasco foi fechado.
Após 7 dias, os frascos foram abertos para a adição de 1 ml de solução de cloreto de
bário 50 % mais 2 gotas de fenolftaleína em cada béquer, para a determinação do
carbono retido na forma de CO2 que reagiu com a NaOH. O excesso de NaOH, ou seja, a
fração não consumida na reação com o CO2 foi titulada com o HCl lN. Este
procedimento foi repetido aos 14 e 21 dias. A quantidade de CO2, que foi liberada
durante o período de incubação foi calculada através da seguinte expressão (Anderson,
1982):
mg CO2i1 de solo = (VB - VA).N.22/peso do solo seco (g), onde:
VB= volume de solução de HCl gasto na titulação da prova em branco (ml);
VA= volume de solução de HCl gasto na titulação da amostra (ml);
N= concentração normal da solução de HCl;
22=massa de ½ mmolc de CO2
6.3 Resultados e Discussão
6.3.1 Degradação dos materiais orgânicos
As taxas de degradação dos materiais orgânicos nas doses equivalentes a 100, 150
e 200 kg ha- 1 de N estão apresentadas nas Figuras 10, 11 e 12, respectivamente. A perda
diária de CO2 foi máxima aos 7 dias de incubação do solo, confirmando que as maiores
taxas de respiração do solo após o tratamento com materiais orgânicos ocorrem nos
primeiros dias de incubação (Metzger et al., 1987). Após este período, houve
decréscimos na evolução do CO2 até os 28 dias, em todas as doses aplicadas.
A velocidade de decomposição do composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto foi menor em relação aos demais nas três doses aplicadas, o que sugere que o
método de compostagem empregado para a obtenção deste material e a natureza das
matérias-primas que o originou foram responsáveis pela formação de um composto mais
estável no solo. A cama de frango e o composto de lixo apresentaram comportamentos
semelhantes nas doses inferiores a 200 kg ha- 1 de N, sendo que nesta quantidade mais
elevada a velocidade de degradação foi maior para a cama de frango, o que indica que a
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taxa de degradação do mate.ria} orgânico também sofreu influência da quantidade
aplicada. Barreto ( 1995) constatou diferenças na velocidade de decomposição de tipos
distintos de resíduos orgânicos adicionados no solo. Segundo este autor, as menores
perdas de carbono na forma de CO2 foram obtidas com o lodo petroquímico, devido a
menor degradabilidade deste material em relação à torta de filtro, ao lodo de esgoto e ao
composto de lixo.
As perdas de carbono na forma de CO2 aos 7 dias de incubação, aumentaram com
a adição da cama de frango e do composto de lixo (Tabela 20). Entretanto, as doses
aplicadas do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto não alteraram a
respiração do solo, o que está de acordo com a menor degradabilidade deste material.
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Figura 1 O. Perdas diárias de CO2 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 100 kg ha- 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT=testemunha).
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Figura 11. Perdas diárias de C02 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 150 kg ha- 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT= testemunha).
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Figura 12. Perdas diárias de C02 do solo tratado com materiais orgânicos em quantidade
equivalente a 200 kg ha- 1 de N (CLC=composto de lodo de cervejaria+ cavaco
de eucalipto; CL=composto de lixo; CF=cama de frango; NT=testemunha).
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Tabela 20. Perdas de C na forma de C02 aos 7 dias de incubação do solo tratado com
resíduos orgânicos.
Resíduos
orgânicos

-----------Doses de N (kg ha- 1)---------------------

0

100

150

200

µg C-C02 g-1--

CLC

27,53 A

42,13 A

CF

32,24 A

109,56 B

CL

36,94 A

86,65 B

CV%

34,89 A

154,63 e

130,13 e

50,96 A
275,83 D
120,92 e

19,18

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste t de Student a
5%.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
6.3.2 Biomassa microbiana do solo

A biomassa microbiana sofreu influência dos tipos de materiais orgânicos em
todas as doses empregadas (Tabela 21), onde o composto de lodo de cervejaria + cavaco
de eucalipto promoveu os maiores valores de biomassa microbiana em relação aos
demais. Por sua vez, era de se esperar que o material menos degradável proporcionasse o
menor conteúdo de biomassa, em virtude da menor disponibilidade de carbono orgânico
para a sua formação. Witter et al. (1993) observaram menor conteúdo de biomassa
microbiana no solo tratado com turfa em relação ao adubo verde e ao adubo agrícola
(esterco de curral com restos de feno), devido à menor degradabilidade do primeiro
material, discordando, dessa forma, dos resultados obtidos neste experimento.
Entretanto, para o conteúdo de carbono orgânico total do solo não se observou o mesmo
comportamento obtido para a biomassa microbiana. Este fato é possível, uma vez que as
alterações no conteúdo de carbono são mais lentas e menores do que as mudanças na
biomassa microbiana do solo (Anderson & Domsch, 1989).
Tanto a biomassa microbiana como o conteúdo de carbono orgânico total do solo
não sofreram influência das doses adicionadas dos materiais orgânicos, possivelmente por
estas serem pequenas e pelo fato do solo ter apresentado um teor inicial relativamente
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alto de matéria orgaruca (26 g dm-3)_ Mugwira (1979) também obteve resultados
semelhantes com a aplicação de esterco de gado, em quantidades inferiores a 45 Mg ha- 1.
A biomassa microbiana representou uma pequena fração, em tomo de 0,92 a 1,34
% do carbono orgânico total do solo tratado com os materiais orgânicos, valores estes
inferiores aos encontrados por Goyal et al. (1992), cujo intervalo foi de 1,8 a 2,2 %,
depois de doze meses de incubação do solo com 15 a 90 Mg ha- 1 de adubo orgânico
(esterco de curral misturado com restos de feno). Por outro lado, valores de 0,2 a 5 %
foram encontrados na literatura (Houot & Chaussod, 1995).
Tabela 21. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos sobre a biomassa microbiana e
carbono orgânico total do solo.
------------------Doses de N (kg ha- 1)------------------0
150
200
100
1
Biomassa microbiana (µg C g- )
237,94 aA
233,85 a A
241,80 aA
231,31 aA
CLC
186,94 bA
194,63 bA
187,88 bA
185,60 bA
CF
182,14 bA
182,58 bA
175,96 bA
165,37 bA
CL
15,03
C.V. (%)
Carbono orgânico total (g kg- 1)
18,99 aA
17,69 aA
17,98 aA
18,47 aA
CLC
17,40 aA
17,26 aA
18,27 aA
16,82 aA
CF
19,72 aA
17,55 aA
16,53 aA
18,27 aA
CL
C.V. (%)
13,95
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
entre si pelo teste t de Student a 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto; CF = cama de frango; CL
= composto de lixo.
Resíduos
orgânicos

6.3.3 Atributos fisicos do solo
Os resultados das características fisicas do solo estão descritos na Tabela 22.
Houve diferença significativa entre os resíduos orgânicos para a retenção de água na
capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha permanente (15 bar). Em ambos os
potencias mátricos, o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto
proporcionou os maiores valores de retenção de água em relação à cama de frango, na
dose equivalente a 200 kg ha- 1 de N. A retenção de água a 15 bar também sofreu
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influência do tipo de material orgânico na dose equivalente a 150 kg ha- 1 de N, sendo que
o composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi responsável pelo maior
conteúdo de água em relação ao composto de lixo. Estes resultados podem ser
explicados principalmente pela menor degradabilidade do composto de lodo de cervejaria
+ cavaco de eucalipto, que levou à maior persistência do seu carbono orgânico no solo.
Barreto (1995) observou, em Areia Quartzosa, maior retenção de água próximo a
capacidade de campo com a adição de materiais menos degradáveis, neste caso do
composto de lixo e do lodo petroquímico em relação à torta de filtro, de fácil
decomposição.
A adição do composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto reduziu a
densidade do solo, sendo que para a dose mais elevada o decréscimo foi de 11,8 %.
Concomitante com este resultado, foram obtidos aumentos significativos nos conteúdos
de água na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente do solo tratado com
200 kg ha- 1 de N na forma deste composto. Zeng et al. (1992) também constataram
redução na densidade do solo e incremento na retenção de água com as adições de 52 e
105 Mg ha- 1 de esterco de suíno. Por sua vez, o conteúdo de água "disponível" não foi
alterado com a adição do composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto, o que
pode ser explicado pelo decréscimo na densidade do solo, que possivelmente, segundo
Khaleel et al. (1981) contrabalança qualquer aumento no conteúdo de água "disponível"
em unidade de peso. Os demais materiais orgânicos não alteraram as características
fisicas avaliadas, com exceção da dose de cama de frango equivalente a 150 kg ha- 1 de N,
que reduziu o conteúdo de água "disponível" em relação ao controle, sem contudo,
alterar a retenção de água a O,1 e 15 bar.
Dessa forma, pode-se inferir que materiais de degradação mais lenta, como o
composto de lodo de cervejaria+ cavaco de eucalipto, podem melhorar as propriedades
físicas do solo, após seis meses de sua aplicação, mesmo quando são empregadas baixas
doses, como foi o caso da adição de 14 Mg ha- 1 do composto de lodo de cervejaria+
cavaco de eucalipto equivalente a 200 kg ha- 1 de N.
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Tabela 22. Efeitos de tipos e doses de resíduos orgânicos sobre a densidade do solo,
retenção de água na capacidade de campo (0,1 bar) e no ponto de murcha
permanente (15 bar) e conteúdo de água "disponível" (0,1 - 15 bar).
Resíduos orgânicos

o

Doses de N (kg ha-1
150
100

200

Densidade (g cm-3)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

1,27 a A
1,18a A
1,07 a A
6,03

1,11 aB
1,15 a A
1,10 a A

1,09aB
1,19 a A
1,16 a A

1,12aB
1,13a A
1,12a A

Retenção de água 0,1 bar (g g·1)
CLC
CF
CL
C.V. (%)

0,2207 aB
0,2477a A
0,2134 a A
8,97

0,2280 a AB
0,2312 a A
0,2138 a A

0,2437 a AB
0,2097a A
0,2128a A

0,2667a A
0,2106 b A
0,2389ab A

Retenção de água a 15 bar (g g1)
0,1778 a AB 0,1920a A
0,1483aB
0,1626a AB
CLC
0,1402 b A
0,1523ab A
0,1611a A
0,1501a A
CF
0,1689ab A
0,1430 b A
0,1574a A
0,1583a A
CL
9,87
C.V. (%)
Água "disponível" (g g-1)
0,0659a A
0,0747 a A
0,0654a A
0,0724ab A
CLC
0,0704a AB
0,0574aB
0,0701a AB
0,0976a A
CF
0,0701 a A
0,0699a A
0,0555a A
0,0561 b A
CL
25,68
C.V. (%)
Médias seguidaspela m esma letra, m aiúscula na linha e mi núscula na col una, não difer em en tr e sí
pel o teste t de Studenta 5 %.
CLC = composto de lodo de cervejaria + cavaco de euca lipto; CF = cama de fran go; CL =
compostode lixo.

6.4 Conclusões
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi o mais estável no
solo, pois apresentou as menores taxas de degradação.
As doses empregadas dos materiais orgânicos não alteraram a biomassa
microbiana e o conteúdo de carbono orgânico total do solo.

85

A adição de 200 kg ha- 1 (14 Mg ha- 1) como composto de lodo de cervejaria +
cavaco de eucalipto aumentou a retenção de água na capacidade de campo e no ponto de
murcha permanente e reduziu a densidade do solo.

7 CONCLUSÕES

Decréscimos de 4 a 8 % observados na altura das plantas, até 72 dias após o
transplante, devido à adição de materiais orgânicos não afetaram a produção total de
tomate.
A adição de 5,9 Mg ha- 1 de cama de frango equivalente a 200 kg ha- 1 de N,
material com maior teor de potássio, aumentou em 24,6 % a produção de frutos
comercializáveis, no Podzólico Vermelho-Amarelo textura arenosa/média.
Em ambos os solos, Ultissol e Oxisol, adubados com 380 kg ha- 1 de N na forma
de fertilizante mineral, as doses empregadas dos materiais orgânicos não aumentaram a
produção total de tomate.
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi o mais estável tanto
no solo de textura arenosa como no de textura arenosa/média.
Materiais de degradação mais lenta (composto de lodo de cervejaria + cavaco de
eucalipto) melhoram as propriedades fisicas do solo, através do aumento na capacidade
de retenção de água e redução na densidade do solo, mesmo quando são aplicados em
pequenas quantidades.
O composto de lodo de cervejaria + cavaco de eucalipto foi o único material
responsável pelo aumento do pH e da capacidade de troca de cátions ao pH 7,O nos dois
solos.
A biomassa microbiana não foi alterada com a adição de materiais orgânicos no
solo de textura média (Oxissol com 26 g dm-3 de matéria orgânica), enquanto que no solo
de textura arenosa/média (Ultissol com 17 g dm-3 de matéria orgânica) ocorreram
aumentos significativos.
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