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RESUMO
SAKAKIBARA, Jun. Análise físicoquímica do húmus obtido por
vermicompostagem em diferentes alimentações da espécie Eisenia andrei.
2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2021.
O Brasil enfrenta um grande problema relacionado à gestão de resíduos sólidos,
sendo um fator agravante a quantidade de descarte inadequado de resíduos
orgânicos que poderiam ser tratados. A aplicação da vermicompostagem aos
variados resíduos orgânicos consegue, além de reduzir o descarte de resíduos
orgânicos a aterros e lixões, produzir um composto com alto valor agregado por suas
excelentes propriedades fertilizantes e não nocivo ao meio ambiente: o húmus de
minhoca. A eficiência da técnica permite inclusive avaliar a compostagem de novos
resíduos, como substrato esgotado no cultivo de cogumelos. A variação na
alimentação das minhocas seguida análise do húmus gerado permite verificar a
possíveis variações químicas do composto resultante, analisandose inclusive suas
possíveis propriedades comerciais. A extração do húmus líquido permite uma análise
mais profunda do composto no que se diz respeito às quantidades de substâncias
húmicas do produto, uma vez que destaca as frações solúveis envolvidas no
processo de compostagem.
Palavraschave: Resíduo orgânico, vermicompostagem, substrato de cogumelos,
aparas de grama, húmus, substância húmica.

ABSTRACT
SAKAKIBARA, Jun. Physicalchemical analysis of humus obtained by
vermicomposting in different feeds of the specie Eisenia andrei. 2021. Final
paper (Bachelor of Chemical Engineering)  Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Ponta Grossa, 2021.
Brazil faces a major problem regarding the management of solid waste, an
aggravating factor being the amount of solid waste disposal that can be treated. The
application of vermicomposting to various finished residues, besides reducing the
disposal of organic waste to landfills, produces a compound with high added value for
its excellent fertilizing properties and not harmful to the environment: the earthworm
humus. The efficiency of this technique even allows to evaluate the composting of
new residues, as depleted substrate from mushroom cultivation. The variation in the
feeding of earthworms followed by the analysis of the generated humus allows to
verify the possible variations of the resulting compound, including analyzing its
possible commercial properties. The extraction of liquid humus allows a deeper
analysis of the compost with regard to the amounts of humic substances in the
product, since it highlights the soluble fractions involved in the composting process.
Keywords: Organic waste, mushrooms substrate, grass clippings, humus, humic
substances.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2017, houve aumento de 1% na
geração de resíduos sólidos urbanos em relação ao ano de 2016, totalizando 78,4
milhões de toneladas. De todo o resíduo gerado, apenas 8,8% (cerca de 6,9 milhões
de toneladas) do que foi gerado não foram coletados pelos serviços municipais.
Além disso, 40,9% (29 milhões de toneladas) do que foi coletado teve destinação
inadequada, para lixões e aterros controlados. O crescimento no uso de lixões foi
de 3% no período (ABRELPE, 2017). A Figura 2 apresenta a situação de um lixão
à céu aberto na cidade de Maraã, no Amazonas.
Figura 1 – Lixão a Céu Aberto em Maraã, Amazonas.

Fonte: G1 (2019)

Mais da metade dos resíduos coletados é composto por resíduo orgânico
(RO), representando quase 37 milhões de toneladas. Porém, deste montante,
apenas 1% do que é descartado é reaproveitado (SOARES et al, 2019). Quando
descartado de forma errada, o RO leva a formação de chorume, emissão de metano
e cria condições favoráveis de proliferação de vetores de doenças (MMA, 2017).
Tendo em vista o lixão apresentado na Figura 2, que se localiza ao lado de uma
região residencial, o mal gerenciamento de lixo tornouse algo além de um problema
ambiental, mas sim um problema de saúde, de acordo com os moradores locais
(ABREU, 2019).
De acordo com o Instituo de Logística Reversa (ILOG) estimase que uma
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pessoa produza em média 1 quilograma de lixo por dia. Baseandose neste dado,
temos que em 75 anos de vida uma pessoa produz mais de 27 toneladas de lixo. A
evolução da quantidade gerada de lixo por pessoa também impressiona, no período
de 1982 a 2012 houve uma duplicação na quantidade (ILOG, 2012).
No Estado do Paraná, apenas 224 dos 399 municípios possuem aterros
sanitários adequados e em funcionamento (STRUCK e COSTA, 2019). Segundo
dados da SEDEST (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo), há lixões a céu aberto em 163 municípios.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 36, inciso V, é
necessária a implementação, pelos titulares dos serviços, “de sistemas de
compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articulação com os agentes
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido” (Lei
12.305/2010). Assim, faz parte das obrigações do município a promoção da
compostagem,

implementação

de

coleta

seletiva

e

a

disposição

final

ambientalmente adequada de rejeitos. De acordo com os incisos XIV e XV do art.
3, a compostagem pode ser compreendida como uma forma de reciclagem da
matéria orgânica (MO) e o RO não pode ser considerado como rejeito, pois ainda
há formas de tratamento e recuperação do mesmo.
Uma alternativa à compostagem convencional é a vermicompostagem, em
que as minhocas (vulgarmente chamadas de vermes) aceleram o processo de
decomposição e transformam o RO em vermicomposto (húmus de minhoca) que
possui teores mais elevados de MO, comparado ao composto preparado pela
compostagem convencional (RICCI, 1996). O processo de vermicompostagem
pode ainda ser usado no tratamento de outros resíduos orgânicos de diversas
origens. Seu resultado final é um composto com MO mais estável e menos sujeita
a putrefação, possuindo pouco ou nenhum odor e excelentes propriedades
fertilizantes.
Além dos resíduos domésticos, existem outros ROs que podem ser tratados
pela vermicompostagem, que são produzidos na UTFPR Ponta Grossa: são eles os
resíduos pós cultivo de cogumelos, das espécies Pleurotus ostreatus e Ganoderma
lucidum, provenientes do projeto de extensão “Desmitificando cogumelos” e da
empresa “Mush”, a qual está incubada no Hotel Tecnológico da UTFPR.
Segundo Kohari (2000) e Viana (2014), o resíduo pós cultivo de cogumelos
(ou substrato exaurido) pode ser utilizado como ração animal, fertilizante orgânico,
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condicionador de solo, substrato para plantas ornamentais e mudas de hortaliças.
Colaborando com este pensamento e em consonância com o publicado no site
“portal de Cogumelos” necessário se torna que para a incorporação do resíduo pós
cultivo de cogumelos ao solo é recomendável um tratamento de bioestabilização do
mesmo. De acordo com a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelo
(ANPC), a produção anual de cogumelos in natura no Brasil é de pouco mais de 12
mil toneladas, sendo que as principais regiões produtoras de cogumelo se
encontram em São Paulo e no Paraná, na região dos Campos Gerais. De acordo
com Phan (2012), os resíduos de cogumelos são vistos como problema para muitos
produtores ao redor do mundo, sendo aplicadas soluções como incineração, que
não é ambientalmente adequada, e aplicação direta no solo, que pode se apresentar
como um problema devido a necessidade de se controlar a quantidade de nitrogênio
fornecido ao solo.
Além disso, há também RO proveniente de aparas de grama que, no campus
de Ponta Grossa da UTFPR. De acordo com o Departamento de Serviços Gerais
do campus, em email enviado em 23 de setembro de 2019, nos 12 meses
antecedentes foram retiradas vinte caçambas de ROs (aparas de grama e podas de
árvore) com volume de 5 metros cúbicos cada. Atualmente, a empresa responsável
pela coleta das caçambas repassa os ROs a outra empresa que realiza a
compostagem dos mesmos.
Tendo em vista tais resíduos orgânicos, buscar uma forma de reduzir o
volume descartado, tratar e obter um produto de valor agregado após o tratamento
e não nocivo ao meio ambiente, a aplicação da vermicompostagem apresentase
como uma alternativa interessante a ser analisada para tal processo. Quanto a
utilização do húmus obtido pela vermicompostagem e com a possibilidade de
realização de vermicompostagem em maior escala, há a expectativa da utilização
do mesmo para a realização de jardinagem e paisagismo do campus e também os
oferecer à comunidade.
O estudo de tratamentos adequados dos resíduos produzidos fundamenta
se também em tratado internacional, tendo em vista que em setembro de 2015, mais
de 150 líderes mundiais se reuniram na sede das Organização das Nações Unidas
(ONU), em Nova Iorque, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável para adotar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável,
formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, que
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deverão ser implementados pelos países constituintes da ONU em 15 anos, até
2030 (ONU, 2015).
Figura 2 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Fonte: https://plan.org.br/ (2017)

Segundo a ONU, “Essas decisões determinarão o curso global de ação para
acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bemestar para todos,
proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.” Desta maneira, a
adoção dessa nova agenda visa além da erradicação da pobreza e adversidades
sociais, mas sim a proteção do meio ambiente e combate às mudanças climáticas.
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2. OBJETIVOS

Problema
A adoção da vermicompostagem no tratamento de diferentes resíduos
orgânicos gera um húmus com qualidade comparável ao convencional (realizado
com RO doméstico)?

Objetivo Geral
Analisar a qualidade do húmus gerado pela vermicompostagem de diferentes
resíduos orgânicos .

Objetivos Específicos
● Analisar e comparar o húmus obtido por vermicompostagem pela espécie E.
andrei para os diferentes resíduos: RO doméstico, resíduo de cultivo de
cogumelos e grama, através de húmus convencional e extrato líquido;
● Avaliar afinidade desta espécie de minhoca para os diferentes resíduos;
● Verificar crescimento populacional em diversas culturas.
Justificativa
Na UTFPR Ponta Grossa existe uma comissão voltada a sustentabilidade do
campus, formada por professores e servidores visando o tratamento de resíduos,
redução da geração do mesmo e uso racional de recursos energéticos.
A região dos Campos Gerais é uma das principais produtoras de cogumelo
e geram um resíduo que é subaproveitado e com o tratamento adequado poderia
produzir um subproduto com valor nutricional e econômico. Além disso, no próprio
campus há a produção de resíduos pós cultivo de cogumelos, no projeto de
extensão “desmitificando cogumelos” e pela empresa “Mush”.
Há uma linha de pesquisa na UTFPR Ponta Grossa que trata da parte de
húmus e vermicompostagem.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1.

VERMICOMPOSTAGEM
Munroe (2007) define vermicompostagem como o processo em que as

minhocas são usadas para converter materiais orgânicos (MO), normalmente
resíduos, em um material húmico conhecido como vermicomposto, com objetivo de
processar o material o mais rápido e eficientemente possível. A transformação da
MO ocorre pela ação combinada entre as minhocas e a microflora residente em seu
trato digestivo (AQUINO, 1992)
De acordo com Harris et al. (1990) a vermicompostagem se difere da
compostagem convencional, pois na compostagem a MO é processada apenas
usando microrganismos, como fungos e bactérias, enquanto a vermicompostagem
usa minhocas para acelerar a estabilização da MO. A estabilização da MO leva a
matéria possuir maior capacidade de troca de cátions, maior retenção de umidade
e mineralização mais lenta (AQUINO, 1992).
As minhocas fragmentam os ROs, estimulam a atividade microbiana e
aumentam o grau de mineralização, produzindo húmus mais ricos que a composto
(resultado da compostagem) convencional (ALIDADI et al, 2005).
As vantagens da vermicompostagem são muitas, para Corrêa (2015) o
processo é uma boa alternativa para os RO domiciliares, devido a capacidade das
minhocas produzirem um adubo orgânico (húmus) não agressivo ao ambiente, não
contaminante como os fertilizantes químicos e boa fonte de nutriente para as
plantas, que pode ser até mesmo comercializado. Outra vantagem apontada por
Dominguez (1997) é a possibilidade de o processo ser adaptado para pequenos
agricultores e casas, já que podem ser usados tecnologias simples para realizála.
Segundo Rola e Silva (2014), até mesmo o tratamento de RO industriais pode ser
feito pela vermicompostagem, devido a simplicidade de manejo e alta eficiência do
processo.
Ricci (1996), denomina de minhocário o local de criação de minhocas e
produção de vermicomposto. Minhocário pode ser chamado também de
vermicomposteira (MAZAROTTO, 2012). A forma de produção mais comum entre
produtores é através de canteiros de tijolos (Ricci, 1996), porém pode ser feita em
caixas de madeira, blocos de cimento ou simples montes. Há métodos de baixos
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custos, como cita Schiedeck (2014), para agricultores familiares que não adotem a
vermicompostagem como forma de sustento, como o minhocário campeiro (ao ar
livre) e sob túnel de plástico. Mazarotto (2012), ainda propôs a elaboração de um
minhocário caseiro de empilhamento de recipientes empilhados, que pode ser feito
até mesmo com materiais reutilizados, conforme a Figura 3.
Figura 3 – Vermicomposteira sob túnel plástico (esquerda) e caseira (direita)

Fonte: Schiedeck (2014) e Mazarotto (2012)

De acordo com Munroe (2017), as minhocas possuem cinco necessidades
básicas para realizar o processo de vermicompostagem: habitat, ou comumente
chamada de cama; fonte de alimentação; umidade adequada; aeração adequada;
e proteção de temperaturas extremas.
A cama deve possuir boa absorção de água e aeração (não ser denso) para
auxiliar na respiração das minhocas. Lourenço (2010) recomenda uma camada de
3 a 5 centímetros de vermcast (secreção liberada pelas minhocas que
posteriormente se transformará em vermicomposto) como meio de sobrevivência.
A relação de carbono deve ser alta, para que não ocorra degradação muito rápida
da cama, o que poderia levar a um aquecimento indesejado e morte das minhocas
(MUNROE, 2017). Para atingir tal relação, recomendase a adição de materiais
lenhocelulósicos em mistura com resíduos (LOURENÇO, 2010).
De acordo com Schiedeck (2014), os materiais mais usados para a
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alimentação de minhoca pelos agricultores são estercos e restos de cultivos. Com
exceção ao esterco bovino, os demais devem passar por compostagem prévia antes
de inseridas na vermicompostagem.
Segue abaixo, o quadro 1, com os principais alimentos que podem ou não
serem utilizados na vermicompostagem:
Quadro 1 – Principais alimentações para vermicompostagem
Resíduo

Indicado

Estercos

Sim

Fezes de animais
domésticos

Não

Carnes

Não

Laticínios

Não

Observações
Evitar: estercos muito frescos e úmidos, que podem fermentar e
aumentar a temperatura da composteira, podendo levar até em
mortalidade das minhocas; estercos muito velhos e secos já
perderam a maior parte de suas propriedades.
Podem conter parasitas e vírus que podem ser nocivos às
minhocas
Criam condições anaeróbicas e odores, que podem atrair
animais indesejado à composteira
Produzem mau cheiro e podem atrair outros animais

Restos de alimentos
Sim
vegetais

Evitar: alimentos gordurosos, que retardam o processo de
compostagem, e qualquer resíduo de frutas cítricas, que levam
ao desequilíbrio do pH na composteira

Restos de cultivos
doentes

Não

Algumas doenças são transmitidas pela adubação

Alimentos
suculentos

Sim

Devese controlar a quantidade de alimentos suculentos (por
exemplo abóbora, melancia e frutas inteiras) pois podem
fermentar e atrair outros animais

Fonte: Adaptado de Munroe (2007), “eCycle” e Schiedeck (2014)

Como as minhocas são seres que realizam respiração cutânea, umidades
inferiores a 50% são perigosas, sendo a umidade ideal na faixa de 7080%
(MUNROE, 2017), além disso, ambientes muito encharcados atrapalham a
respiração, por isso não são indicados (SCHIEDECK, 2014).
As minhocas conseguem sobreviver a temperaturas baixas, em torno de 0°C,
no entanto não são capazes de se reproduzir a essa temperatura. Para a
vermicompostagem é ideal manter a temperatura em torno de 1015°C (MUNROE,
2017). Caso a temperatura ultrapasse os 35°C as minhocas podem morrer
(ALIDADI et al, 2005).
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3.2.

A ESPÉCIE Eisenia andrei

As minhocas são vermes segmentados, pertencente ao filo Annelida, que
possuem divisões chamadas de metâmeros, que formam (LOPES, 2004).
Pertencem a classe Oligochaeta, com poucas cerdas no corpo. São seres
hermafroditas, incapazes de autofecundação, deve haver fecundação cruzada.
Possuem o clitelo, um anel maior e de coloração diferente dos demais (Figura 4),
cuja função é produzir um casulo que abriga os ovos fecundados na reprodução.
Figura 4 – Anatomia Geral (minhoca)

Fonte: Stoodi https://www.stoodi.com.br/resumos/biologia/anelideos/

Conforme apresentado na Figura 4, as minhocas apresentam em sua
anatomia interna cérebro, papo, moela, intestinos e cinco corações. Para a digestão,
na faringe, degradam o alimento com um muco que facilita seu deslocamento e
possui enzimas que degradam as substâncias. Também possui musculatura forte e
uma dura cutícula na moela, que tritura o alimento amolecido (BIDONE, 2001 apud
BRITO, 2007).
De

acordo

com

Schiedeck

(2014)

a

espécie

mais

usada

na
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vermicompostagem é a E. andrei, conhecida como vermelhadaCalifórnia. Suas
principais características são a fácil adaptação às condições de criação e resistência
às condições ambientais, rápida reprodução e capacidade de consumir o
equivalente ao seu peso em MO, levando a uma maior capacidade de produção de
húmus.
A espécie é frequentemente confundida com a Eisenia foetida, que também
é muito utilizada na agricultura, porém a vermicompostagem com a E. andrei é mais
rápida e eficiente (NADOLNY, 2009). São espécies diferentes e não é indicado que
as duas espécies sejam criadas em conjunto, pois diminui a possibilidade de obter
casulos do cruzamento entre elas (DOMINGUEZ, 2005). As espécies estão
apresentadas na Figura 5.
Figura 5 – Gênero Eisenia: E. andrei (acima) e E. foetida (abaixo)

Fonte: http://www.minhobox.com.br/atuacao/post/pt/identificacaodeeisenias (2017)

A forma mais simples de se diferenciar as espécies pode ser feita por análise
visual. De acordo com Guimarães (2017) a espécie E. foetida possui listras de cor
esverdeada, conforme a Figura 5 (abaixo), enquanto a E. andrei apresenta
coloração mais avermelhada.
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3.3.

HÚMUS E HÚMUS LÍQUIDO

3.3.1. Húmus

O húmus é o resultado da digestão dos ROs pelas minhocas. De acordo com
Ricci (1996), o húmus (ou vermicomposto) deve ser coletado quando 80% do
substrato, colocado inicialmente no canteiro, estiver decomposto ou estabilizado.
Uma forma de verificar se o substrato pode ser coletado consiste em esfregar uma
pequena amostra na palma das mãos e verificar um aspecto de graxa preta, de
acordo com a Figura 6.
Figura 6 – Aspecto de graxa do húmus pronto para ser coletado

Fonte: Ricci (1996)

Podese também realizar análise visual, descrita por Schiedeck (2014),
verificando se a coloração do húmus é escura e uniforme, a granulometria é similar
ao de borra de café e apresentar odor agradável de terra molhada. Schiedeck et. al
(2006) ainda acrescenta que a redução no tamanho das minhocas é um sinal de
que não há mais alimento no minhocário e que o húmus está pronto.
A separação do húmus pode ser feita de forma manual ou peneira de malha
apropriada. O segundo método é mais rápido, mas apresenta índice de ferimento e
mortandade das minhocas maior que o primeiro (RICCI, 1996). Para produtores em
larga escala, podese usar a peneira rotativa. Schiedeck (2014) descreve o método
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de iscas para a separação, colocando sobre o húmus redes com alimentos sobre a
rede para atrair as minhocas. Este método não remove todos os casulos e minhocas
do húmus. O húmus deve ser peneirado para retirar impurezas e armazenado, em
sacos ou a granel, em local coberto e ventilado, tendo a umidade entre 3540%
(RICCI, 1996).
A composição química do húmus é muito variável e em valores médios
apresenta os valores de pH entre 6,8 e 7,1, umidade de 50% e relação
carbono/nitrogênio (C/N) entre 15:1 e 11:1. Na Tabela 1 apresentase a
concentração média dos principais componentes do húmus:
Tabela 1  Concentração média de nutrientes do húmus de minhoca

Componente
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Cálcio
Magnésio

Percentual (%)
1,5
1,3
1,7
1,4
0,5

Fonte: Adaptado de Schiedeck et al. (2014)

De acordo com Schiedeck et al. (2006) o húmus de minhoca apresenta alta
carga microbiológica, o que restringe um pouco sua aplicação.

3.3.2. Húmus Líquido

O húmus líquido é uma solução obtida através de uma mistura de húmus
sólido com água (SCHIEDECK et al. 2008). Não possui as limitações do húmus
sólido em sua aplicação. Sugerese que o húmus líquido seja feito com húmus
armazenado a cerca de dois ou três meses, pois os microrganismos continuam
estabilizando o MO e após esse período o produto atinge maior qualidade química.
A preparação de húmus líquido proposta por Schiedeck et al. (2006) usa uma
proporção de 1:10, relação massa de húmus:volume de água. A concentração pode
variar, mas geralmente não se usa mais de duas partes de húmus para 10 partes
de água. O processo dura cerca de 4 a 7 dias, com agitações diárias, para que seja
liberado na água o máximo de nutrientes e microrganismos do húmus. Um dia antes
do uso, recomendase a não agitação da solução para que as partículas sólidas se
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depositem no fundo e facilitem a filtração.
Schiedeck et. al (2008) realizou análise de húmus líquido proveniente de
húmus sólido de minhoca produzido à base de esterco de gado, apresentando
valores médios de pH de 7,02, condutividade elétrica de 2,31 mS cm 1 e as
concentrações dos componentes conforme a Tabela 2:
Tabela 2  Concentração média de nutrientes do húmus líquido

Componente
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Cálcio
Sódio
Magnésio

Concentração (mg L1)
125,0
23,0
534,0
28,0
33,0
630,0

Fonte: Adaptado de Schiedeck et al. (2008)

Outra forma de extração de húmus líquido foi proposta por Coutinho e
Sakakibara (2018), usando a mesma proporção do método anterior, substituindo a
água por solução de hidróxido de potássio (KOH) 100 mmol/L. O tempo de extração
é de 24 horas.

3.4.

COMPOSIÇÃO DO SOLO

De acordo com Reinert e Reichert (2006), o solo é um sistema trifásico,
formado por partículas sólidas (minerais e orgânicas), ar e água. O equilíbrio da
composição do solo é fundamental para o crescimento adequado da flora e dos
demais organismos do solo (LIMA; LIMA; MELO, 2007). A composição de cada fase
no solo varia de acordo com condições climáticas, que possuem maior influência no
teor de umidade, textura e desenvolvimento do solo. Já a porosidade é dependente
do arranjo estrutural do solo, apresentado na Figura 7, ou seja, o arranjo dos
componentes de fase sólida.
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Figura 7 – Estrutura granular do Latossolo

Fonte: Lima, Lima e Melo (2007)

Podemos ver na Figura 7 o agrupamento entre a MO e mineral, enquanto o
ar e água competem pelos macro e microporos, presentes entre e dentro dos
agregados de fase sólida (LIMA; LIMA; MELO, 2007).
De acordo com Primo, Menezes e Silva (2011), a MO do solo compreende
componentes vivos e nãovivos. Os vivos constituem cerca de 4% do total, sendo
representado por raízes e organismos do solo, enquanto os componentes nãovivos
representam à matéria macrorgânica, constituída de resíduos de plantas em
decomposição, sendo elas húmicas ou não húmicas. Lima, Lima e Melo (2007)
acrescentam que a MO do solo é formada além de restos vegetais, de restos
animais (esqueletos e fezes) em diferentes graus de decomposição. Apesar de
representar uma quantia pequena do solo (menos de 5% de volume), a MO possui
grande influência nas propriedades químicas e físicas do solo e no desenvolvimento
vegetal.

3.4.1. Substâncias Húmicas

As substâncias húmicas (SHs) provêm de decomposição de MO natural e
são conhecidas como húmus, que é o equivalente a solo em Latim (ABATE, 1998).
São substâncias orgânicas naturais presentes em água, solo e sedimentos, são de
importância primordial para o crescimento das plantas (PICCOLO, 2001).
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A MO natural encontrada no solo pode ser húmica ou não húmica. Abate
(1998) define substâncias não húmicas como aquelas que possuem características
químicas e físicas bem definidas, que possuem curto tempo de vida no solo, devido
à degradação por microrganismos.
Por outro lado, as SHs são uma classe de macromoléculas que possuem
propriedades moleculares diversas (BARRIQUELO, 2005) e possuem origem de
degradação química e biológica de ROs (plantas e animais) e ainda, da atividade
metabólica de microrganismos (ABATE, 1998).
Há muitas controvérsias no que se diz respeito a formação das SHs. De
acordo com Stevenson (1994 apud Barriquelo, 2005), há três caminhos da formação
de SH, sendo o primeiro a formação de amino compostos através de sínteses
realizadas por microrganismos com ligninas modificadas. O segundo seria a
oxidação de polifenóis a quinonas que reagem com amino compostos. No terceiro
seriam açúcares reduzidos que reagem com amino compostos e sintetizam
macromoléculas complexas de cor escura. Já Wershaw (1994 apud Barriquelo,
2005) propõe que fragmentos de plantas são oxidados a segmentos finais com um
ou mais grupos de ácido carboxílicos. Em contrapartida, Maillard (1916 apud Abate,
1998) propôs que as SHs são sintetizadas da decomposição de restos de plantas,
em reações puramente químicas, em que os microrganismos não possuem papel
direto.
No início do século XX, inúmeros trabalhos de propostas da natureza
química e estrutura das SHs foram feitas. No entanto, ainda hoje não existe uma
estrutura definitiva para as SHs (BARRIQUELO, 2005). A estrutura proposta por
Fuchs (Figura 8) é uma das mais citadas na literatura:
Figura 8 – Estrutura de Fuchs

Fonte: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/ (2016)
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As maiores dificuldades apontadas por Piccolo (2001) para a definição
quimicamente as estruturas e reatividades das SHs é a grande heterogeneidade
química e variabilidade geométrica. As substâncias são misturas que são
produzidas aleatoriamente por decomposição, por atividade microbiana ou por
ambas. Além disso, a formação das SHs é dependente das condições às quais o
ecossistema em que desenvolve está submetido, como vegetação, clima, topografia
e etc.
O fracionamento químico da MO se baseia na solubilidade das SHs e
auxiliam na investigação das características e propriedades das SHs (BALDOTTO;
BALDOTTO, 2014). As solubilidades das SHs são apresentadas na Figura 9:
Figura 9 – Fracionamento da MO e SHs

Fonte: Barriquelo (2005)

Os ácidos húmicos (AHs) são solúveis em meio alcalino diluído e precipitam
com a acidificação do extrato alcalino, os ácidos fúlvicos (AFs) permanecem
solubilizados com a acidificação do extrato e a humina não é extraída por ácido ou
base diluída (FERREIRA et. al, 2009).
Ferreira et al. (2009) cita algumas razões da importância das SHs no
ambiente, como a influência na redução de espécies metálicas para a atmosfera,
controle de características físicoquímicas do solo, influencia na biodisponibilidade
de metais do solo para plantas e/ou organismos da micro e macrofauna, formação
de complexos com alguns metais, reduzindo a toxidade dos mesmos e o transporte,
acúmulo e concentração de espécies metálicas no ambiente.
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Em consonância, Barriquelo (2005) trata a capacidade de interação das SHs
com os íons, tanto os nutrientes quanto os tóxicos, do solo como uma das
propriedades mais importantes das SHs. Os complexos organometálicos e quelatos
formados, com suas diferentes estabilidades e características estruturais podem até
mesmo controlar sua disponibilidade às plantas. A formação de complexos
metálicos é de importância vital para a retenção e mobilidade dos contaminantes
em solos e águas.

3.4.1.1.

Ácido húmico

De acordo com Pinheiro (2009), AH é um ácido orgânico de alta massa molar,
sua composição média de unidade básica, em termos de fórmulas químicas, é
C187H186O89N9S. A origem dos AHs, segundo Ferreira et al. (2009) é da associação
de compostos hidrofóbicos, estáveis a pH neutro devido as forças dispersivas
hidrofóbicas.
Baldotto e Baldotto (2014) apontam que a aplicação de AHs na nutrição de
plantas gera um incremento em teores e conteúdo de macro e micronutrientes.
Alguns estudos ainda apontam a influência da aplicação foliar dos AHs na absorção
de íons, como potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca), boro (B) e ferro (Fe)
(PINHEIRO, 2009).
Além disso, os AHs possuem atuação nos níveis de organização do corpo da
planta e em várias etapas relacionadas a fisiologia vegetal, como expressão de
genes, presença de organelas, metabolismos primário e secundário, crescimento e
desenvolvimento e produção de flores, frutos e sementes (BALDOTTO;
BALDOTTO, 2014).
Os AHs ainda possuem atuação indireta na química e dinâmica microbiana
da rizosfera, devido ao fato de estimularem a exsudação de ácidos orgânicos e de
açúcares pelas raízes, com isso, gera uma mudança nas interações solo
microbiotaplanta, principalmente no que se trata de disponibilidade e assimilação
de nutrientes (BALDOTTO; BALDOTTO, 2014).
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3.4.1.2.

Ácido fúlvico

Baldotto e Baldotto (2014) apresentam a composição média das moléculas
de AF no solo como C135H182O95N5S2. Comparando com a composição do AH,
vemos que estes apresentam em sua composição média mais carbono (C) e menos
oxigênio (O), o que indica que os AHs são mais polimerizados e os AFs possuem
mais grupamentos funcionais ácidos por unidade de massa.
O autor ainda compara a composição média dos dois ácidos com a razão
molar de C|N|P|S da MO encontrada no solo, que é de 278:17:1:1. Desta maneira,
a relação molar de C/N é maior que a da MO do solo, o que indica uma maior
resistência das SHs à mineralização microbiana.
Os AFs são originados, principalmente, por associações de pequenas
moléculas que apresentam grupos funcionais ácidos, os quais mantém a
solubilidade de seus constituintes a qualquer faixa de pH (FERREIRA et al. 2009).

3.4.1.3.

Huminas

O termo humina trata da fração orgânica insolúvel, remanescente do
processo da extração dos AHs e fúlvicos, que está fortemente ligada à fração
mineral do solo (BALDOTTO; BALDOTTO, 2014). É a fração menos humificada
entre as SHs. São materiais complexos, quimicamente heterogêneos, inativos,
insolúveis em soluções ácidas e alcalinas (CARON; GRAÇAS; CASTRO, 2015).
Devido a insolubilidade das huminas, os compostos vêm sendo menos
estudados que as outras SHs. A insolubilidade desta fração é atribuise tanto a
formação de complexos organominerais estáveis de AHs ou fúlvicos, impedindo a
extração, assim como à ocorrência de compostos recalcitrantes e hidrofóbicos
(AVILA; KNICKER; DICK, 2005).
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

O método adotado na pesquisa será o indutivo e experimental, por tratar de
análise do comportamento das minhocas em relação as diferentes alimentações,
procurando a existência relações de afinidade e qualidade de húmus para cada
população e por fim generalizar a relação.
O delineamento da pesquisa é aplicada e exploratório, por apresentar a
solução de problemas específicos e também visar construir hipóteses de preferência
de alimentação da espécie estudada.

Para a realização do projeto foram seguidas as seguintes etapas:
1. Montagem das vermicomposteiras;
2. Cultivo de minhocas vermelhasdaCalifórnia e vermicompostagem;
3. Extração do húmus seco;
4. Extração do húmus líquido;
5. Análise química quantitativa dos húmus seco e líquido.

4.1.

MONTAGEM DA VERMICOMPOSTEIRA
Para a montagem da vermicomposteira foi realizado o método de montagem

de vermicomposteira caseiras apresentado por Mazarotto (2012) e o site “eCycle”,
de forma adaptada a criação laboratorial para populações menores de minhocas.
Os materiais usados na construção de cada vermicomposteira serão:
● 4 bandejas plásticas de 7 litros;
● Furadeira e broca de 6mm;
● Terra vermelha;
● Terra preta de jardinagem;
● 200 minhocas da espécie E. andrei.
Três das quatro bandejas plásticas foram furadas para que haja drenagem
do excesso de água e tráfego de minhocas entre as bandejas e foram empilhadas
conforme a Figura 10.
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Figura 10 – Minhocário de bandejas empilhadas

Fonte: Autoria Própria

As bandejas foram preenchidas com a mistura de terra preta e vermelha e
foram adicionadas as minhocas. A última bandeja ficou vazia e sem furos, apenas
para a coleta do chorume resultante da decomposição da MO.
Foram feitas três vermicomposteiras e cada uma será submetida a um tipo
diferente de alimentação: resíduos orgânicos domésticos (referência), resíduos de
cultivo de cogumelos e grama

4.2.

CULTIVO DE MINHOCAS E VERMICOMPOSTAGEM
O cultivo das minhocas foi uma versão adaptada da apresentada por

Mazarotto (2012) e o site “eCycle”. O site “eCycle” sugere a adição do alimento para
o cultivo das minhocas com tamanho de um a cinco centímetros, para facilitar a
decomposição, sendo esta alimentação realizada uma vez na semana, em
proporção de 25% de material orgânico por metro quadrado.
Após adicionar o MO, devese cobrilo com serragem ou folhas secas, na
proporção de 1:3. Para os resíduos de cultivo de cogumelo e aparas de grama não
foi realizada esta última etapa, uma vez que possuem, em suas composições,
respectivamente, cepilho do cultivo de cogumelo e partes de grama seca.
A alimentação foi feita até a extração do húmus seco.
Os materiais usados nesta etapa são:
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● RO doméstico (cascas de frutas, legumes, folhas, etc);
● Resíduos de cogumelos da espécie Pleurotus ostreatus e Ganoderma
lucidum;
● Aparas de grama;
● Serragem.

4.3.

EXTRAÇÃO DE HÚMUS SECO

A extração do húmus foi feita após 80% do substrato, colocado inicialmente
no canteiro, ter sido decomposto ou estabilizado, de acordo com os métodos
propostos por Ricci (1996).
A extração manual foi feita com a exposição dos minhocários à luz solar,
conforme a Figura 11, para que as minhocas ficassem na região inferior da
composteira e fosse feito a extração do húmus da camada superior.
Figura 11 – Minhocários expostos à luz solar

Fonte: Autoria Própria

Os materiais necessários para esta etapa são:
● Minhocário rico em húmus;
● Câmara de luz ou luz solar.
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4.4.

EXTRAÇÃO DE HÚMUS LÍQUIDO

A extração de húmus líquido utilizada foi baseada na proposta por Coutinho
e Sakakibara (2018), usando a uma proporção de 1:10, relação massa de húmus:
volume de solução, e uma solução de KOH 0,25mol/L. A escolha dessa
concentração foi feita para garantir um equilíbrio entre melhor extração e menor
adição de material.
Primeiramente, o húmus foi peneirado para a remoção de materiais não
compostados presentes no húmus extraído, conforme mostrado na Figura 12.
Figura 12 – Material não compostado peneirado

Fonte: Autoria Própria

Os diferentes húmus foram adicionados à solução de KOH e à água em
copos de béquer plásticos, agitados nos agitadores magnéticos por cerca de 20
minutos e deixados em repouso por 48 horas, o tempo ideal de extração. Depois do
período de repouso, ocorreu a sedimentação da parte insolúvel, conforme mostra a
Figura 13.
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Figura 13 – Agitação da solução (esquerda) e sedimentação da fração insolúvel

Fonte: Autoria Própria

Após a sedimentação da parte insolúvel, usando a pipeta, foi feita a
separação do líquido sobrenadante.
Para o trabalho, foi eliminada a etapa de neutralização do húmus líquido em
solução de KOH, uma vez que o trabalho se destinou apenas a quantificar o material
solúvel, além de que ocorreria uma maior adição de material na solução.
Para esta etapa, serão utilizados os seguintes materiais:
● Húmus seco das diferentes composteiras;
● KOH;
● Agitadores magnéticos;
● Água destilada;
● Balão volumétrico;
● Pipeta volumétrica;
● Pipeta graduada;
● Balança analítica;
● Copos de béquer;
● Erlenmeyer.
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4.5.

ANÁLISE DE HÚMUS SECO E LÍQUIDO

No húmus seco, foram feitas as análises de umidade e de compostos sólidos.
Para o húmus líquido foram feitas as análises de sólidos solúveis.
A análise de sólidos totais envolve o tratamento inicial da amostra em estufa
para que se tenham todas as amostras igualmente secas e o teor de umidade não
interfira nas massas. Em seguida, a amostra é calcinada em mufla por tempo
suficiente para degradar a fração orgânica, que será convertida em compostos
voláteis devido à alta temperatura. Os sólidos restantes são considerados a fração
inorgânica, não degradada pelo calor. Para se obter a massa orgânica, é realizada
a subtração dos sólidos inorgânicos da massa total da amostra.
Os sólidos solúveis seguem uma lógica similar, porém é realizado um
procedimento de solubilização da amostra seca. Neste trabalho foram realizados
extratos aquosos e alcalinos dos diferentes tipos de húmus. As amostras são
colocadas em agitação seguida de decantação por pelo menos 24 horas, sendo em
seguida coletado o sobrenadante. Este é seco em estufa para se ter a massa de
sólidos solúveis totais da amostra. Em seguida, estes sólidos são calcinados em
mufla, restando apenas uma fração ao final, referente aos sólidos inorgânicos
solúveis. A subtração desta massa dos sólidos solúveis totais fornece a massa de
sólidos orgânicos solúveis.

4.5.1. Etapa de Secagem

A análise de umidade seguiu o método de Oliveira (1979), em que a amostra
de solo (no caso, o húmus) será submetido a uma estufa a 105°C por um período
de 24 horas. O cálculo da umidade é dado pela Equação 1:

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑎−𝑏
(1)
𝑎

Em que:
a – massa da amostra úmida, em gramas;
b – massa da amostra seca.
Para a determinação de compostos solúveis do húmus líquido foi usado o
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mesmo método.
Figura 14 – Húmus seco e líquidos após secagem

Fonte: Autoria Própria

4.5.2. Etapa de Calcinação

Após a secagem, as amostras secas foram submetidas a calcinação para a
análise gravimétrica de compostos orgânicos (sólidos voláteis), seguindo o método
descrito por Skoog (2000). A temperatura escolhida para a calcinação foi de 600°,
em que ocorre a volatização da matéria orgânica e não ocorre a combustão de
nenhum dos minerais presentes no húmus (a temperatura mais baixa de ebulição
dentre os metais presentes é de 774°C, do potássio).
A massa de compostos voláteis é dada por:
𝐶𝑉 = 𝑏 − 𝑐 (2)
Em que:
b – massa da amostra seca, em gramas;
c – massa da amostra calcinada.
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Figura 15 – Húmus seco e líquidos após calcinação

Fonte: Autoria Própria

Para a amostra de húmus seco foi usada uma massa em torno de 25 g e no
líquido, um volume de 25 mL. Nos cálculos dos húmus líquidos em solução de KOH
foi feita a correção da adição de KOH na solução. A massa de KOH para preparar
2 L de solução foi de 28,0633 g, de acordo com a equação da concentração:
𝑚1 𝑚2
=
(3)
𝑉1
𝑉2
𝑚2 =
𝑚2 =

𝑚1 ∗ 𝑉2
(4)
𝑉1

28,0633𝑔𝐾𝑂𝐻 ∗ 0,025𝑙
= 0,3508 𝑔𝐾𝑂𝐻
2𝑙

Assim, foi subtraído o valor de 0,3508 g da massa de KOH das amostras de
solução de KOH para a correção do material adicionado.

4.6.

ANÁLISE QUALITATIVA DE SAÚDE DO MINHOCÁRIO
Durante o processo da compostagem foram feitas análises qualitativas

diárias quanto à saúde dos minhocários. Para isso faremos análises visuais de
crescimento populacional e de presença de odores estranhos à compostagem.
Para haver o crescimento populacional, segundo Munroe (2007), é
necessário que algumas condições sejam atendidas:
•

Alimentação adequada;

•

Boa aeração da composteira;

•

Umidade entre 70 e 90%;
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•

Temperatura mantida entre 15 a 30ºC.

Desta maneira, concluise que uma forma de avaliar se as condições do
minhocário se aproximam do ideal é a verificação de crescimento populacional e
aparecimento de casulos. No caso contrário, podese atribuir ao decrescimento
populacional o não atingimento de alguma das condições.
A análise olfativa da composteira baseiase nos processos que podem ocorrer
dentro da composteira. De acordo com Schiedeck (2014), a matéria compostada
apresenta odor característico de “terra molhada”. Entretanto, quando as condições
não são ideais, pode ocorrer o processo de fermentação, que pode gerar metano e
outros gases que causam odores desagradáveis, segundo o site “eCycle”. Assim, o
odor exalado por uma composteira pode nos informar se a compostagem está
sendo efetiva ou se está ocorrendo fermentação.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1.

ADAPTAÇÕES NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM

Durante a etapa de vermicompostagem, foram observadas algumas
oportunidades de adaptações no procedimento usado até então, para garantir
melhores condições para a compostagem.

5.1.1. Sistema de Irrigação Manual
Nas composteiras de resíduos mais secos (aparas de grama e resíduos de
cultivos de fungos), foi observada uma diminuição significativa da umidade da
composteira, a qual deveria ser compensada pela adição de água.
No entanto, a simples adição de água não é um método eficaz nem indicado
para a compostagem, uma vez que um aumento excessivo de umidade acarreta em
dificuldade de respiração pelas minhocas, de acordo com Schiedeck (2014).
Assim, com o auxílio da tecnologia de modelagem e impressão 3D, foi
desenvolvido um sistema de irrigação conforme a Figura 16, que permite uma
irrigação constante e em quantidades reduzidas. A estrutura criada usa uma garrafa
PET de pequeno porte como reservatório de água, que escorre lentamente por um
fio de algodão, permitindo uma irrigação por até 48 horas com apenas 500 mL de
água.
Figura 16 – Composteira com irrigação manual

Fonte: Autoria Própria
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O projeto da peça foi elaborado com o auxílio do software Autodesk Fusion
360, conforme a Figura 17:
Figura 17 – Projeto do gotejador manual

Fonte: Autoria Própria

5.1.2. Redução de Volume das Aparas de Grama
Outro processo que permitiu oportunidades de adaptação foi na
compostagem da grama. Apesar de uma boa aceitação da alimentação pela
composteira – aceitação percebida visivelmente, no aumento populacional e
olfativamente, pois a composteira começou a apresentar traços do cheiro de
material compostado – o processo estava mais lento que os demais.
Uma hipótese para tal comportamento seria que havia falta de alimento na
composteira. No entanto, a composteira já estava cheia, o que levaria a uma
necessidade de reduzir o volume das aparas. Para realizar tal redução, a grama
coletada foi colocada ainda fresca dentro de sacos plásticos, provocando uma
sensível redução de volume (murchamento) sem perda de umidade.
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5.2.

HÚMUS SECO
5.2.1. ANÁLISE DE UMIDADE
Após a realização da pesagem, obtevese os seguintes valores de umidade:

Tabela 3 – Análise de umidade dos húmus
ROD
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Média
Desvio Padrão (σ)
Cogumelos
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Média
σ
Aparas de Grama
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Média
σ
Fonte: Autoria própria

Massa de amostra

Massa seca (g)

% Umidade

25,1218
26,3764
23,1855
24,8946
1,6075

14,2554
14,6900
12,9512
13,9655
0,9049

43,25%
44,31%
44,14%
43,90%
0,57%

25,8484
25,2959
24,0462
25,0635
0,9233

12,8864
12,4616
12,0220
12,4567
0,4322

50,15%
50,74%
50,00%
50,30%
0,39%

28,7731
26,0397
27,4107
27,4078
1,3667

18,3848
16,7676
17,6997
17,6174
0,8117

36,10%
35,61%
35,43%
35,71%
0,35%

Gráfico 1 – Análise de umidade dos húmus

Fonte: Autoria própria
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De acordo com a Tabela 3 e visualizando no Gráfico 1 podemos ver que o
húmus produzido a partir de resíduos de cogumelo apresentam umidade de 50,30%,
indo em acordo com a proposta por Schiedeck et al. (2014), o que significa que o
sistema de irrigação manual foi eficiente.
O húmus de aparas de grama apresentou umidade bem abaixo do
estabelecido, com uma média de 35,71%. Uma das possíveis causas da baixa
umidade constatada é a do menor teor de água da grama em relação aos demais
resíduos, o que poderia ser corrigido com uma irrigação mais intensa que a
aplicada.

5.2.2. Análise de Compostos Orgânicos Voláteis
Após a secagem passaram pelo processo de calcinação e obtevese os
seguintes valores:
Tabela 4 – Análise de compostos orgânicos voláteis dos húmus
Massa Inorgânica (g) % Inorgânico Massa Orgânica (g)
ROD
Amostra 1



Amostra 2
12,1949
83,01%
2,4951
Amostra 3
10,7118
82,71%
2,2394
Média
11,4534
82,86%
2,3673
σ
1,0487
0,22%
0,1808
Cogumelos
Amostra 1
8,8020
68,30%
4,0844
Amostra 2
8,5025
68,23%
3,9591
Amostra 3
8,1869
68,10%
3,8351
Média
8,4971
68,21%
3,9595
σ
0,3076
0,10%
0,1247
Aparas de Grama
Amostra 1
15,9225
86,61%
2,4623
Amostra 2
14,5243
86,62%
2,2433
Amostra 3
15,2895
86,38%
2,4102
Média
15,2454
86,54%
2,3719
σ
0,7001
0,13%
0,1144
*ocorreu perda acidental de amostra durante o processo
Fonte: Autoria própria

% Orgânico

16,99%
17,29%
17,14%
0,22%
31,70%
31,77%
31,90%
31,79%
0,10%
13,39%
13,38%
13,62%
13,46%
0,13%
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Gráfico 2 – Análise de compostos orgânicos voláteis dos húmus

Fonte: Autoria própria

Verificando o Gráfico 2, temos que o húmus a base de substrato exaurido de
cogumelos apresenta uma quantidade bem superior de materiais orgânicos. Um dos
fatores que influenciaram este resultado é o fato do substrato exaurido ser formado,
basicamente, de cepilho (ou outro material orgânico). Dessa forma, a maior
quantidade de compostos orgânicos não significa necessariamente maior
quantidade de SHs no húmus para essa alimentação. A análise dos húmus líquidos
permitirá maior profundidade nesta discussão.
Em contrapartida, o húmus de aparas de grama apresentou menor
quantidade de compostos orgânicos que a referência (húmus de resíduo
doméstico). Podemos atribuir a isto o fato da maior dificuldade de compostagem da
grama apresentada pelas minhocas no trabalho, além da menor riqueza de
nutrientes presentes na grama.

5.3.

HÚMUS LÍQUIDO

Os húmus líquidos extraídos passaram por um processo de secagem e
posteriormente por calcinação e conseguimos determinar os valores de sólidos
solúveis totais (SST), massa inorgânica solúvel (MIS), percentual de inorgânicos
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solúveis (IS), massa orgânica solúvel (MOS) e percentual de orgânicos solúveis
(OS):
Tabela 5 – Gravimetria de sólidos solúveis
Extrato Alcalino
ROD

SST (g)

MIS (g)

Amostra 1

0,1042

Amostra 2
Amostra 3
Média
σ

%IS

Extrato Aquoso
SST (g) MIS (g)

%IS

MOS
(g)

MOS (g)

%OS

0,0243 23,33%

0,0799

76,67%

0,0509 0,0187 36,74% 0,0322 63,26%

%OS

0,1012
0,0904
0,0986
0,0073

0,0367 36,27%
0,0270 29,87%
0,0293 29,82%
0,0065 6,47%

0,0645
0,0634
0,0693
0,0092

63,73%
70,13%
70,18%
6,47%

0,0584
0,0579
0,0557
0,0042

Amostra 1

0,1273

0,0529 41,56%

0,0744

58,44%

0,0709 0,0309 43,58% 0,0400 56,42%

Amostra 2
Amostra 3
Média
σ

0,1260
0,1292
0,1275
0,0016

0,0521 41,35%
0,0534 41,34%
0,0528 41,42%
0,0007 0,12%

0,0739
0,0758
0,0747
0,0010

58,65%
58,66%
58,58%
0,12%

0,0753
0,0738
0,0733
0,0022

0,0361 47,94% 0,0392 52,06%
0,0319 43,22% 0,0419 56,78%
0,0330 44,92% 0,0404 55,08%
0,0028 2,63% 0,0014 2,63%

0,1064
0,1310
0,1272
0,1215

0,0419
0,0785
0,0581
0,0595

39,38%
59,93%
45,68%
48,33%

0,0645
0,0525
0,0691
0,0620

60,62%
40,07%
54,32%
51,67%

0,0367
0,0412
0,0430
0,0403

0,0179
0,0108
0,0176
0,0154

σ
0,0132 0,0183 10,52%
Fonte: Autoria própria

0,0086

10,52%

0,0032 0,0040 11,45% 0,0058 11,45%

0,0227 38,87% 0,0357 61,13%
0,0270 46,63% 0,0309 53,37%
0,0228 40,75% 0,0329 59,25%
0,0042 5,21% 0,0025 5,21%

Cogumelos

Aparas
de Grama

Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Média

Gráfico 3 – Gravimetria de sólidos solúveis em extrato aquoso

Fonte: Autoria própria

48,77%
26,21%
40,93%
38,64%

0,0188
0,0304
0,0254
0,0249

51,23%
73,79%
59,07%
61,36%
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Verificando o Gráfico 3, podemos ter um resultado mais conclusivo a respeito
do húmus de substrato exaurido de cogumelos. Temos que este tipo de húmus, em
extrato aquoso, possui maior quantidade absoluta de SST em sua composição que
a referência, bem como apresentou uma maior quantidade de MOS e MIS, sendo
assim um húmus mais rico que o húmus da referência.
Para o húmus de aparas de grama, houve um desvio padrão relativamente
grande entre as amostras, no entanto, a média de SST fica abaixo da referência
mesmo nos limites estatísticos. Assim, em termos absolutos, podese afirmar que o
húmus em extrato aquoso é mais pobre em nutrientes que a referência. Em valores
de MIS e MOS, possui valores médios semelhantes à referência nos limites
estatísticos.
Gráfico 4 – Gravimetria de sólidos solúveis em extrato alcalino

Fonte: Autoria própria

Por fim, analisando os húmus em extrato alcalinos, verificando o Gráfico 4,
temos que o húmus de substrato exaurido de cogumelos possui também uma maior
concentração de SST, tendo também uma quantidade de MIS maior e uma
quantidade equivalente de MOS, estatisticamente.
Quanto ao húmus de aparas de grama, novamente obtivemos um grande
desvio padrão entre as amostras, mas é possível ainda fazer algumas observações.
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Temos que apresenta uma quantidade maior de SST em relação à referência,
contrariando o que foi visto nos outros experimentos. Analisando a Tabela 5, vemos
que foi o húmus que apresentou maior aumento de MOS, o que é um indicativo de
maior concentração de AH, possuindo uma média de MOS semelhante à referência.
Mesmo com o grande desvio padrão das MIS das amostras, temos que a média de
MIS é superior à referência.

36

6. CONCLUSÃO

Com a realização do trabalho podese afirmar que o substrato exaurido de
cogumelos é uma boa alimentação para a vermicompostagem. Colocando de outra
forma, a vermicompostagem pode ser vista como uma forma de tratamento dos
resíduos do cultivo de cogumelos.
Em relação à vermicompostagem de aparas de grama, há necessidade de
estudos mais aprofundados para a viabilidade de sua aplicação para fins de cultivos
de plantas, pois os resultados foram divergentes. Há a necessidade de
quantificação dos IS obtidos em extrato alcalino, pois apresentou uma massa muito
elevada dos mesmos e a quantificação de cada um seria fundamental para
determinar se o húmus possui qualidade ou se pode ser nocivo na sua aplicação.
No entanto, considerando apenas o processo da vermicompostagem como uma
forma de tratamento das aparas produzidas no campus, o processo é viável.
Verificando a umidade obtida nos húmus extraídos vemos que a aplicação
do método de irrigação manual foi eficaz, pois garantiu a umidade próxima a ideal,
quando usada alimentação mais seca.
Como sugestões para trabalhos futuros com vermicompostagem, seria a
utilização de composteiras de profundidade maior, para ter melhor manutenção de
umidade e facilidade na alimentação da composteira. Além disso, poderia ser
realizado uma análise mais completa dos húmus de aparas de grama, para uma
resposta definitiva sobre sua qualidade, principalmente no que diz respeito ao
húmus extraído em solução alcalina e a quantificação da massa inorgânica solúvel.

37

REFERÊNCIAS

ABATE, G. Isolamento, purificação e estudos de complexação de substâncias
húmicas. 1998. 119 f. Dissertação (Mestrado)  Curso de Química Analítica,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
ABREU, L. Moradores de Maraã, no AM, reclamam de lixeira a céu aberto. G1.
Amazonas,

2019.

Disponível

em

<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/07/moradoresdemaraano
amreclamamdelixeiraaceuaberto.ghtml>. Acesso em 03 de novembro de 2019.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E
RESÍDUOS ESPECIAIS. – ABRELPE. Brasil produz mais lixo mas não avança
em

coleta

seletiva.

ABRELPE.

São

Paulo,

2017.

Disponível

em:

<http://abrelpe.org.br/brasilproduzmaislixomasnaoavancaemcoleta
seletiva/>. Acesso em 03 de novembro de 2019.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES DE COGUMELO – ANPC.
Cogumelos.

ANPC.

São

José

dos

Pinhais,

2018.

Disponível

em:

<https://www.anpccogumelos.org/cogumelos>. Acesso em 04 de dezembro de
2019.
ALIDADI, H.; et al. Combined compost and vermicomposting process in the
treatment and bioconversion of sludge. Journal of Environmental Health Science
& Engineering. Iran, v. 2 n. 4 p. 251254, 2005.
ALVES, B. J. R.; BAÊTA, A. M.; ALVES, J. V. Protocolo da Embrapa Agrobiologia
para Análise de Nitrogênio em Adubos Orgânicos, Solo e Tecidos. Seropédica:
Embrapa Agrobiologia, dez. 1999. 17p.
AQUINO, A. M.; et al. Utilização de minhocas na estabilização de resíduos
orgânicos: vermicompostagem. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa
Biológica do Solo, 1992. 13 p. (Comunicado Técnico, 8).
BALDOTTO, L. E. B.; et al. Adventitious rooting in cuttings of croton and
hibiscus in response to indolbutyric acid and humic acid. Revista Ceres, v. 59,
n. 4, p. 476483, 2012.

38

BARRIQUELO, M. F. Influência de íons metálicos na estrutura de substâncias
húmicas detectados por espectroscopia. Tese de doutorado. São Carlos,
UFSCar. 2009.
BORSARI, F. Substâncias Húmicas: Experiências de campo demonstram os
benefícios para a produtividade do uso de AHs na agricultura intensiva. Agro
DBO, São Paulo, v. 1, n. 46, p.44, jul. 2013.
BRASIL. Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional
de

Resíduos

Sólidos.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso
em: 03 de novembro de 2019.
BRITO, A. E.; SALGUEIRO, A. A. Tratamento de resíduo sanguíneo de
hemocentro por vermicompostagem. Revista Ciências & Tecnologia, n. 1, jul/dez
2007.
CARON, V. C.; GRAÇAS, J, P; CASTRO, P. R. C. Condicionadores do solo: AHs
e fúlvicos. Piracicaba: ESALQ/USP, 2015.
CORRÊA, C. T.; SANTOS, J. S. Vermicompostagem no tratamento de resíduos
orgânicos domésticos. Anais IX Semana de Extensão, Pesquisa e Pós
graduação. Canoas, 2015.
COUTINHO, L.; SAKAKIBARA, E. Obtenção de extrato de húmus líquido com
nova metodologia de extração. 2018, 45 p. Monogradia apresentada
Departamento de Engenharia Química da UTFPR para a obtenção do grau de
bacharel em Engenharia Química.
DOMINGUEZ,

J.;

EDWARDS,

C.

A.;

SUBLER,

S.

A

comparison

of

vermicomposting and composting. Biocycle, abr. p. 5759, 1997.
DOMINGUEZ, J.; VELANDO, A.; FERREIRO, A. Are Eisenia fetida (Savigny,
1826) and Eisenia andrei Bouché (1972) (Oligochaeta, Lubricidae) different
biologigal species? Pedobiologia, Jena, v. 49, p. 8187, 2005.
eCycle. Aprenda como fazer uma composteira doméstica com minhocas.
Disponível

em

<https://www.ecycle.com.br/2933comofazeruma

composteira.html>. Acesso em 21 de novembro de 2019.

39

FERREIRA, N. N.; et al. Substâncias Húmicas: Possibilidade de um Novo
Agente Terapêutico. ReBraM, v. 12, n. 2, p. 205226, 2015.
GUIMARÃES, A. A. Identificação de Eisenias. MinhoBox. Minas Gerais, 2017.
Disponível

em

<http://www.minhobox.com.br/atuacao/post/pt/identificacaode

eisenias>. Acesso em 03 de novembro de 2019.
HARRIS, G. D.; et al. Vermicomposting in a rural community. Biocycle, jan. p.
4851, 1990.
ILOG.

Quanto

lixo

você

produz

por

dia?

Disponível

em

<https://ilogpr.com.br/blog/quantolixovoceproduzpordia>. Acesso em 13 de
maio de 2021.
KOHARI, E. K. Produção do cogumelo comestível Pleurotus ostreatus em
resíduos lignocelulósicos e avaliação das características do substrato
exaurido visando sua utilização como fertilizante orgânico. 2000. 118 p.
Dissertação (Mestrado em Agronomia – Área de Concentração “Ciência do Solo”) –
Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, 2000.
LIMA, V. C.; LIMA, M. R.; MELO, V. F. O solo no meio ambiente: Abordagem para
professors do Ensino Fundamental e Médio e Alunos do Ensino Médio. Curitiba:
Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Universidade Federal do Paraná,
2007.
LOPES, S. BIO. São Paulo: Saraiva, 2004.
MAZAROTTO, Edson José. Manual de Vermicompostagem. Curitiba: UFPR,
2012. 14 p.
MMA  Ministério do Meio Ambiente. 2017. Gestão de Resíduos Orgânicos.
Disponível

em:

<https://www.mma.gov.br/cidadessustentaveis/residuos

solidos/gest%C3%A3oderes%C3%ADduosorg%C3%A2nicos.html/>.

Acesso

em: 03 de novembro de 2019
MUNROE, Glenn. Manual of OnFarm Vermicomposting and Vermiculture.
Canada: Org Agric Centre of Canada, 2007. 56 p.
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL ONU BR. A Agenda 2030. Disponível em
:<https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 03 de novembro de 2019.

40

NADOLNY, H. S. Reprodução e desenvolvimento das minhocas (Eisenia andrei
Bouché 1972 e Eudrilus eugeniae (Kinberg 1867)) em resíduo orgânico
doméstico. 2009. 68 p. Dissertação (Mestrado em Ciência do solo) – Setor de
Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, 2009.
OLIVEIRA, L. B. de (Coord.). Manual de métodos de análise de solo. Rio de
Janeiro: EMBRAPASNLCS, 1979
PICCOLO, A. The supramolecular structure of humic substances. Soil Science,
v. 166, n. 11, p. 810832, 2001.
Phan, C.W., & Sabaratnam, V. Potential uses of spent mushroom substrate and
its associated lignocellulosic enzymes. Applied Microbiology and Biotechnology,
v. 96, p. 863–873, 2012.
PINHEIRO, G. L.; SILVA, C. A.; FURTINI NETO, A. E. Crescimento e nutrição de
clone de eucalipto em resposta à aplicação de concentrações de Cácido
húmico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.34, p.12171229, 2010.
Projeto Cogumelos. Resíduo do composto para cogujmelos após cultivo
SHIMEJI/HIRATAKE

–

Pleurotus

ostreatus.

Disponível

em

<https://www.projetocogumelos.org/compostogeneropleurotus>. Acesso em 03 de
novembro de 2019.
REINERT, D. J.; REICHERT, J. M. Propriedades físicas do solo. Santa Maria:
UFSM. 2006. 18 p.
RICCI, M. S. F. Manual de vermicompostagem. Porto Velho: EMBRAPACPAF
Rondonia, 1996. 24p. Embrapa Rondonia. Documentos, 31.
ROLA, M. O. R.; SILVA, R. F. Vantagens da vermicompostagem sobre a
compostagem tradicional. Revista F@pciência. Apucarana, v. 10 n. 1 p. 4048,
2014.
SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 17., 2005, Porto Alegre. Características de
huminas de horizontes a de quatro latossolos brasileiros. Porto Alegre:
UFRGS, 2005.

41

SCHIEDECK, G.; et al. ABC DA AGRICULTURA FAMILIAR: Minhocultura
Produção de Húmus. Brasília: Embrapa, 2014.2 ed. 62p
SCHIEDECK, G.; et al. Minhocultura e produção de húmus para a agricultura
familiar. Embrapa Clima Temperado. Circular técnica, 2006.
SCHIEDECK, G.; et al. Preparo e uso de húmus líquido: opção para adubação
orgânica de hortaliças. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, Comunicado
Técnico, n. 195, 2008. 4p.
SKOOG, D. A.; SKOOG, D. A. Química Analítica. 7 ed. [s. l.]: McGrawHill, 2000.
ISBN 0030202930.
SOARES, L.; KIRKLEWSKI, B. Apenas 1% do lixo orgânico é reaproveitado no
Brasil.

CBN.

São

Paulo,

2019.

Disponível

em

<https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/243607/apenas1dolixoorganico
ereaproveitadonobrasi.htm>. Acesso em 03 de novembro de 2019.
STRUCK, V.; COSTA, V. PR está longe de concretizar Política de Resíduos
Sólidos.

Folha

de

Londrina.

Paraná,

2019.

Disponível

em

<

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/prestalongedeconcretizarpoliticade
residuossolidos2958204e.html>. Acesso em 13 de maio de 2021.
VIANA, S. R. F. Comportamento agronômico e caracterização bioquímica de
linhagens de Ganoderma lucidum cultivadas em serragem. 2014. 67 p.
Dissertação (Mestrado em Agronomia – Área de Concentração “Energia na
Agricultura”) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”, 2014.

