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Agricultura Familiar

Adubação Orgânica no PDS Nova 
Esperança, Iranduba, AM: Uso para a 

Recuperação do Solo

José Nestor de Paula Lourenço1 

Luciana Batista Gomes2

Agricultores usam insumos orgânicos em suas 
propriedades para compostagem. Foram identificados 
qualitativamente os componentes utilizados e 
quantitativamente os nutrientes, nas diferentes pilhas 
de composto, por meio de um Estudo de Caso com as 
ferramentas: a) entrevistas abertas e questionários; b) 
levantamento dos materiais; c) coleta de amostras do 
composto formado para a análise química dos nutrientes 
em laboratório. Foi amostrada uma pilha em cada uma 
das seis propriedades. Os componentes das pilhas de 
compostagem foram: i) capim verde (cv); ii) folhas de 
bananeira (fb); iii) folhas de Acacia mangium (fam); iv) 
folhas de abacaxizeiro (fax); v) chorume (ch); vi) folhas de 
ingá (fi); vii) palha de milho (pm); viii) folhas de palmeira 

1Engenheiro-agrônomo, mestre em Ciências Biológicas, pesquisador da Embrapa 
Amazônia Ocidental, Manaus, AM. 
2Bolsista de Iniciação Científica, Paic/Fapeam/Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, AM.
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(fp); ix) folhas de abacateiro (fa); x) galhos e troncos secos 
(gts); xi) terra queimada (tq); xii) esterco de galinha (eg); 
xiii) folhas de jatobá (fj); xiv) esterco suíno (es); xv) folhas 
de urucum (fu); xvi) restos de mandioca (rm); xvii) mix de 
folhas (mf); xviii) fosfato de rocha (FR); xix) pseudocaule de 
bananeira (pb); xx) folhas de coqueiro (fc); xxi) folhas de 
urucu (fu); xxii) terra preta (tp). Esses componentes foram 
distribuídos nas propriedades da seguinte forma: 1) cv, ch, 
fb, pb, fam, fax, fi, fr; 2) cv, ch, fb, pb, fax, pm, fi, fr; 3) cv, ch, 
fb, pb, fam, fax, esc, fc, fr; 4) cv, ch, fb, pb, fi, eg, fc, fa, fr; 5) 
cv, ch, fb, pb, fi, eg, mf, fc, fr; 6) cv, ch, fam, es, eg, fu, fr. A 
análise química do composto variou devido aos diferentes 
materiais: 1) nitrogênio 8,03 g kg-1; fósforo 892 g kg-1; 
potássio 1.020 g kg-1; e cálcio 3,67 cmolc/dm3; 2) nitrogênio 
17,47 g kg-1; fósforo 446 g kg-1; potássio 1.020 g kg-1; e cálcio 
4,74 cmolc/dm3; 3) nitrogênio 9,05 g kg-1; fósforo 368 g kg-1; 
potássio 310 g kg-1; e cálcio 3,30 cmolc/dm3; 4) nitrogênio 
18,16 g kg-1; fósforo 174 g kg-1; potássio 230 g kg-1; e cálcio 
4,12 cmolc/dm3; 5) nitrogênio 12,53 g kg-1; fósforo 836 g kg-1; 
potássio 880 g kg-1; e cálcio 4,76 cmolc/dm3; e 6) nitrogênio 
3,52 g kg-1; fósforo 177 g kg-1; potássio 150 g kg-1; e cálcio g 
kg-1. Apesar da variação da concentração de nutrientes em 
cada pilha de composto, devido aos materiais utilizados, 
obtiveram-se concentrações necessárias e eficazes para o 
uso na recuperação do solo.

Termos para indexação: composto, leguminosas, nutrientes.


