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RESUMO 

A produção orgânica de hortaliças tem elevado a demanda por adubos orgânicos. A 

compostagem de resíduos oriundos da produção agropecuária e da indústria é uma 

alternativa para obtenção de adubos orgânicos de baixo custo e de boa qualidade. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de composto orgânico obtido a partir da 

mistura de bagaço de cana com torta de mamona, para a adubação de alface e de 

beterraba produzidos em sistema orgânico. O composto orgânico foi utilizado como 

adubo de plantio, com e sem adubação de cobertura com torta de mamona, em 

comparação com um tratamento testemunha, sem qualquer adubação, e com um 

tratamento com esterco bovino + adubação de cobertura. Observou-se que o composto 

pode ser utilizado como fertilizante para produção de hortaliças orgânicas, sendo que no 

caso de culturas mais exigentes, é necessário realizar também adubações de cobertura. 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, Beta vulgaris, adubo orgânico. 

 

ABSTRACT 

Fertilization of organic vegetables with compost produced from the mixture of 

sugarcane bagasse with castor cake 

The organic vegetable production has increased the demand for organic fertilizers. The 

composting of wastes arising from agricultural production and industry is an alternative 

to obtaining organic fertilizers with low cost and good quality. The aim of this study 

was to assess the use of organic compost obtained from the mixture of sugarcane 

bagasse with castor cake, for fertilization of lettuce and beets produced under organic 

system. The organic compost was used at planting, with and without side dressing 

manure with castor cake, compared to a control treatment without fertilization, and a 

treatment with cattle manure + side dressing manure. It was observed that the compost 

can be used as organic fertilizer to organic vegetables production, but is necessary to 

perform a side dressing manure in more demanding cultures. 
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Com a expansão da agricultura orgânica, vem crescendo muito o uso de adubos 

orgânicos, principalmente no cultivo de hortaliças. A utilização do esterco bovino e da 

cama de aviário, que são os materiais mais utilizados atualmente, tem sido dificultada 

devido ao elevado custo destes produtos e às crescentes restrições para sua utilização 

“in natura”. Uma alternativa para ofertar adubos orgânicos de baixo custo e de boa 

qualidade é aproveitar os resíduos oriundos da produção agropecuária e da indústria e 

processá-los por meio da compostagem.   

Para se produzir composto orgânico de qualidade e de baixo custo é necessário utilizar 

as matérias-primas disponíveis na propriedade ou em seu entorno. O processo de 

compostagem geralmente requer a mistura de materiais pobres em N, como palhada de 

capins e bagaço de cana, com materiais ricos em N, como estercos e tortas. O bagaço de 

cana prensado, resultante da indústria de aguardente e da comercialização de caldo de 

cana, na maioria das vezes é queimado, ou então, destinado à coleta de lixo. Oliveira 

(2003) observou que é viável a utilização do bagaço de cana misturado com esterco 

bovino para processos de compostagem e vermicompostagem. 

Segundo Fernandes et al., (2011), a torta de mamona é resultante do esmagamento da 

semente de mamona para extração do óleo, sendo utilizada como adubo orgânico, pois 

apresenta elevados teores de N, P e K. Leal et al., (2013) produziram adubos orgânicos 

estabilizados e com elevados teores de N por meio da compostagem da mistura de 

capim-elefante com torta de mamona, sem a necessidade de se utilizar qualquer 

inoculante ou aditivo.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de composto orgânico obtido a partir da 

mistura de bagaço de cana com torta de mamona, para a adubação de alface e de 

beterraba produzidos em sistema orgânico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Avaliou-se a respostas das hortaliças alface e beterraba, produzidas em sistema 

orgânico, à utilização de composto orgânico como adubo de plantio, com e sem 

adubação de cobertura com torta de mamona, em comparação com uma testemunha 

absoluta sem qualquer adubação, e em comparação com o esterco bovino, fertilizante 
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tradicionalmente utilizado na produção de hortaliças. Os experimentos foram 

conduzidos no IFNMG-Campus Januária no Norte de Minas Gerais, no setor de 

Agroecologia, localizado nas coordenadas 15° 26’40” S e 44° 22’13” W, a 473 m de 

altitude. Foi utilizado o delineamento Blocos Casualizados com quatro repetições, 

avaliando-se os seguintes tratamentos: 

 T1- Testemunha absoluta  

 T2 - Adubação de plantio com esterco bovino curtido + adubação de cobertura 

com torta de mamona. 

 T3 - Adubação de plantio com composto orgânico  

 T4 - Adubação de plantio com composto orgânico + adubação de cobertura com 

torta de mamona. 

A análise de fertilidade do solo no local dos experimentos, na camada de 0 a 20 cm de 

profundidade, apresentou os seguintes resultados: 74 % de areia; 20 % de silte e 6 % de 

argila; textura franco arenosa;  pH em água 7,32; Al, Ca+Mg, Ca e Mg iguais a 0,00; 

2,46; 2,16 e 0,30 cmolc dm
-3

, respectivamente; 20,81 e 32 mg dm
-3

 de P e K 

respectivamente; Carbono  igual a 0,30 %. Estas análises foram realizadas de acordo 

com as normas da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais 

(RIBEIRO et al., 1999). O esterco bovino e o composto foram utilizados como 

adubação de plantio, aplicando-se o equivalente a 3.000 kg ha
-1

 de matéria seca, em 

única aplicação, distribuídos a lanço e incorporados antes do plantio das mudas. A 

adubação de cobertura com torta de mamona foi realizada aplicando-se 100 g por metro 

linear de canteiro, distribuindo o fertilizante nas entrelinhas de maneira uniforme. Esta 

adubação de cobertura foi feita aos 15 e aos 40 dias após o transplantio/plantio nos 

experimentos de alface e de beterraba, respectivamente. Os teores de nutrientes 

presentes nos fertilizantes utilizados estão apresentados na Tabela 1, e foram 

determinados de acordo com as metodologias descritas por Silva (2009). 

O composto orgânico foi obtido a partir de torta de mamona misturada com bagaço de 

cana em proporção calculada para obtenção de mistura com relação C:N inicial igual a 

35. Utilizou-se bagaço oriundo de produção de aguardente e de rapadura, sendo 75% 

bagaço prensado e 25% bagaço triturado por uma máquina picadeira/forrageira. O 

processo de compostagem foi realizado ao longo de 120 dias em pilhas com as seguintes 

dimensões iniciais: 1,20 m de largura, 1,0 m de altura a 3,0 m de comprimento.  
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As mudas de alface foram produzidas com sementes da cultivar “Veneranda”, em 

bandejas de 128 células, sendo transplantadas com a idade de 25 dias. O experimento 

com alface foi iniciado em 12 de agosto de 2013, quando as mudas foram plantadas em 

canteiros com 1,20 m de largura por 1,00 m de comprimento. Cada parcela foi 

constituída por 24 plantas, distribuídas por quatro linhas e espaçadas de 0,25 m entre 

plantas, sendo utilizadas oito plantas das linhas centrais para as avaliações. A colheita 

da alface foi realizada aos 59 dias após o plantio. As características avaliadas foram: 

produção de matéria fresca da parte aérea, produção de matéria seca da parte aérea, 

número de folhas e diâmetro das plantas. 

O experimento com beterraba foi iniciado em 15 de agosto de 2013 com semeio da 

beterraba cultivar “Top Early Wonder” em canteiros definitivos de 1,20 m de largura 

por 1,00 m de comprimento. Cada parcela foi constituída por 32 plantas, distribuídas 

por quatro linhas transversais ao canteiro e espaçadas de 0,25 m entre si. As avaliações 

foram realizadas em oito plantas das linhas centrais. A colheita da beterraba foi 

realizada aos 69 dias após o plantio. As características avaliadas foram: produção de 

matéria fresca da raiz, produção de matéria fresca da parte aérea, diâmetro da raiz e 

número de folhas. 

Os dados obtidos foram submetidos a testes para verificação do atendimento das 

pressuposições para a realização da análise de variância, sendo necessário transformar 

os dados de número de folhas de alface e número de folhas de beterraba em (x +1)
^0,5

 

para atender tais pressuposições. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise 

de variância por meio do teste F e as médias pelo teste de Tukey (p0,05), utilizando o 

programa estatístico SAEG (FUNARBE, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de produtividade e de características vegetativas das plantas de alface 

adubadas com diferentes fertilizantes orgânicos estão apresentados na Tabela 2. 

Observa-se que a utilização do composto orgânico, independente da realização de 

cobertura com torta de mamona, proporcionou produção de matéria fresca semelhante 

ao tratamento que recebeu esterco bovino + torta de mamona, e muito superior à 

testemunha absoluta. Proporcionou também maiores valores de matéria seca, diâmetro 

da cabeça e de número de folhas, em comparação ao tratamento esterco bovino + torta 
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de mamona e ao tratamento testemunha absoluta. Este resultado demonstra que a 

utilização do composto na adubação de plantio de alface orgânico proporciona elevadas 

produtividades, semelhantes às obtidas com utilização de esterco bovino + torta de 

mamona. Também se observa que a utilização do composto orgânico torna 

desnecessária a realização de adubação de cobertura com torta de mamona. De acordo 

com Katayama (1993), a cultura do alface extrai quantidades relativamente pequenas de 

nutrientes quando comparadas com outras culturas, devido ao seu ciclo curto. Sua 

extração de N está entre 23 e 45 kg ha
-1

. 

Os resultados de produtividade, características vegetativas e diâmetro das raízes de 

plantas de beterraba adubadas com diferentes fertilizantes orgânicos estão apresentados 

na Tabela 3. A utilização de composto orgânico sem a adubação de cobertura com torta 

de mamona resultou em produção de matéria fresca de raiz e diâmetro de raiz 

semelhantes aos observados no tratamento que recebeu esterco bovino + torta de 

mamona, e muito superiores aos observados na testemunha absoluta. A utilização do 

composto + torta de mamona proporcionou resultados superiores aos obtidos com a 

utilização de bovino + torta de mamona, demonstrando, no caso da beterraba, a 

pertinência da realização de uma adubação de cobertura com torta de mamona. Segundo 

Trani et al., (1993), a beterraba é uma hortaliça muito exigente em N, podendo extrair 

até 275 kg de N ha
-1

. 

Estes resultados demonstram que o composto obtido a partir de bagaço de cana 

misturado com torta de mamona pode ser utilizado como fertilizante para produção de 

hortaliças orgânicas, sendo que no caso de culturas mais exigentes, é necessário realizar 

também adubações de cobertura. 
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Tabela 1. Teores de nutrientes dos fertilizantes orgânicos (Nutrient content of organic 

manures).  

 N Ca Mg K P 

 -------------------------------------------- g kg
-1

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

Esterco bovino 8,10 8,75 1,90 3,50 1,96 

Composto orgânico 25,20 11,80 5,23 9,08 6,82 

Torta de mamona 56,40 4,23 4,43 10,25 8,86 

 

 

 

Tabela 2. Produtividade e características vegetativas de alface adubado com diferentes 

fertilizantes orgânicos (Productivity and vegetative characteristics of lettuce fertilized 

with different organic manures). IFNMG, 2013. 

 
Matéria 

Fresca 

Matéria 

Seca 

Diâmetro da 

cabeça 

Número 

de Folhas 

 ----- g planta
-1

 ---- ----- cm -----  

Sem adubação 81,0 b 4,88 c 19,7 c 10,88 c 

Esterco bovino + torta de mamona 236,4 a 10,86 b 28,3 b 15,19 b 

Composto 302,2 a 13,26 a 30,8 ab 18,09 a 

Composto + torta de mamona 305,0 a 13,62 a 32,5 a 17,28 a 

CV (%) 13,79 8,71 4,00 2,28 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p ≤ 0,05. (Means 

followed by the same letter in the column do not differ significantly, according to Tukey’s p ≤ 0,05). 

 

 

Tabela 3. Produtividade, características vegetativas e diâmetro das raízes de beterraba 

adubada com diferentes fertilizantes orgânicos (Productivity, vegetative characteristics 

and root diameter of beet fertilized with different organic manures). IFNMG, 2013. 

 

Matéria 

Fresca de 

Raiz 

Matéria 

Fresca de 

Folhas 

Número 

de Folhas 

Diâmetro 

da Raiz 

 ----- g planta
-1

 ----  ---- cm ---- 

Sem adubação 41,3 c 40,5 b 8,5 b 4,3 c 

Esterco bovino + torta de mamona 111,7 b 74,7 a 9,3 ab 6,0 b 

Composto 123,3 ab 76,1 a 10,3 ab 6,5 ab 

Composto + torta de mamona 165,0 a 97,8 a 11,1 a 7,1 a 

CV (%) 21,66 19,85 4,20 7,0 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p ≤ 0,05 (Means 

followed by the same letter in the column do not differ significantly, according to Tukey’s p ≤ 0,05). 


