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Resumo: O uso de composto em abrigos de cultivo apresenta uma série de benefícios ao solo. 

Por outro lado, são escassas as informações sobre o uso contínuo do insumo nesses ambientes. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito residual do uso do composto em abrigos de cultivo 

de hortaliças. O experimento foi realizado de 2015 à 2017 na Estação Experimental da Epagri 

de Itajaí, em um abrigos de cultivo de hortaliças que recebeu por 16 anos exclusivamente 

composto como fertilizante. Para avaliar o efeito residual, foram realizados os cultivos de 

tomateiro (2015), alface (2015), alface (2016), tomateiro (2016) e couve (2017). Os 

tratamentos utilizados foram: T1 - (controle) aplicação de composto em todos os cultivos 

utilizando a dose já empregada nos anos anteriores, ou seja, o dobro da exigência do N das 

culturas; T2 - aplicação de composto na mesma dose do T1, apenas no primeiro cultivo; T3 - 

(testemunha) sem aplicação de composto em todos os cultivos; T4 - aplicação da metade da 

dose do T2 apenas no primeiro cultivo; T5 - aplicação da metade da dose do T4 apenas no 

primeiro cultivo. Foram avaliados, produção e acúmulo de nutrientes nas hortaliças e 

características da fertilidade do solo. O uso prolongado do composto em abrigos de cultivo 

proporcionou produções e acúmulo dos nutrientes pelas plantas, que não levou a diferenças 

significativa entre o tratamento sem fertilizante e os demais com uso do composto. É 



 

 

necessário reduzir as doses desse fertilizante e repensar as matérias primas utilizadas na 

fabricação do insumo, para uso em abrigos de cultivo com hortaliças. 

Termos para indexação: compostagem; adubação orgânica; hortaliças 

 

RESIDUAL EFFECT OF PROLONGED USE OF COMPOST ON GREENHOUSE 

 

Abstract: The use of compost in greenhouse has a number of benefits to the soil. On the other 

hand, there is little information about the continuous use of the input in greenhouse. The 

objective of this study was to evaluate the effect of compost use on greenhouse. The 

experiment was conducted from 2015 to 2017 at the Epagri Experimental Station of Itajaí, in 

a greenhouse that received for 16 years exclusively composted as fertilizer. Tomato (2015), 

lettuce (2015), lettuce (2016), tomato (2016) and cabbage (2017) were cultivated. The 

treatments used were: T1 - (control) application of compost in all crops using the dose already 

used in previous years, ie, twice the N requirement of the crops; T2 - application of compost 

at the same dose as T1, only in the first crop; T3 - (control) without application of compost on 

all crops; T4 - application of half of T2 dose only in the first crop; T5 - application of half the 

dose of T4 only on the first crop. Nutrient yield and accumulation in vegetables and soil 

fertility characteristics were evaluated. Prolonged use of compost in greenhouse provided 

yields and nutrient accumulation by plants, with no differences between treatment without 

fertilizer and others using compost. It is necessary to reduce the doses of this fertilizer and to 

rethink the raw materials used in the manufacture.  

Indexing terms: composting; organic fertilization; vegetables 

 



 

 

Introdução 

A produção de hortaliças no Brasil apresenta elevada importância sócio econômica, 

gerando renda e segurança alimentar. Embora a maior parte dessa atividade seja à céu aberto, 

o abrigo de cultivo evita o impacto da chuva nessas sensíveis culturas, garantindo a produção 

(SCHALLENBERGER et al., 2011).  

A utilização de compostos orgânicos como fertilizantes em abrigos de cultivo, pode ser 

uma alternativa promissora, por proporcionar a sustentabilidade do solo ao longo do tempo, 

melhorando as suas características química, física e microbiológica, reduzindo a salinização 

do solo (DEMELASH et al. 2014; DEMIR & GULSER, 2015). Por outro lado, a utilização 

sem critérios, ocasiona desequilíbrios da fertilidade do solo, levando a problemas 

fitossanitários, comprometendo a produção, além de ocasionar sérios problemas ambientais 

(CARMO et al. 2016; ADEKIYA & AGBEDE, 2016). 

Atualmente, as recomendações das doses de compostos para o cultivo de hortaliças 

descritas no Manual de Calagem e Adubação para os Estados do RS e SC (CQFS/NS, 2016), 

utilizado na Região Sul do Brasil, estão baseadas na disponibilidade dos nutrientes pelo 

fertilizante durante o ciclo das culturas, não existindo recomendação para cultivo em abrigos. 

Considerando a recente expansão dos abrigos de cultivo na Região Sul do Brasil, bem 

como o da utilização exclusiva de compostos orgânicos nesses ambientes diferenciados de 

cultivo, são necessários mais estudos sobre os efeitos do uso prolongado do fertilizante no 

solo e nas plantas.  Assim, se busca avaliar com presente estudo, a caracterização da evolução 

dos fatores de fertilidade do solo e desenvolvimento das plantas com o uso prolongado de 

compostos orgânicos. 

 



 

 

Material e métodos 

 O Experimento foi conduzido na Estação Experimental da Epagri (EEI), em Itajaí SC, 

durante os meses de outubro de 2014 a janeiro de 2017. O local está situado a 26°56'33.1"S 

48°45'31.6"W de Greenwich e altitude de 5m. De acordo com Köeppen, o clima é subtropical, 

do tipo Cfa com chuvas bem distribuídas e verão quente e úmido.  

O composto utilizado nos cultivos foi elaborado entre outubro de 2014 a março de 2015 

no galpão de compostagem EEI - Hortaliças, a base de capim elefante (Pennisetum 

purpureum) e cama de aves, contendo 2,1% de N, 1,8% de P e 2,4% de K. A área do 

experimento era um abrigo de cultivo que possuía um histórico de 16 anos de cultivo de 

hortaliças com uso exclusivo de composto. O solo (Tabela 1) foi classificado no ano de 1999 

como Cambissolo Háplico Distrófico típico. Durante o período de 16 anos, que antecedeu o 

experimento, sempre foi utilizado uma única dose de composto (capim elefante e cama de 

aves) por cultivo. A dose era baseada no N total do composto, recomendando o dobro da 

exigência do N da cultura, conforme recomendação da CQFS-RS/SC, (1996).  

 

Tabela 1. Características do solo na implantação do abrigo de cultivo (1999) e no início do 

experimento (2015). 

Ano da análise  pH    P    K MO Al Ca Mg 

1:1 ........mg dm-3......... % ............cmolc dm-3............... 

1999 5,4     9,0   65,0 1,8 0,3 3,6 2,3 

2015 6,3 210,0 527,0 2,8 0,0 6,1 3,1 

 

O desenvolvimento do presente experimento foi realizado entre os anos de 2015 e 2017, 

em cinco cultivos sucessivos de hortaliças, sendo: tomate-2015, alface-2015, alface-2016, 

tomate-2016 e couve-2017. Antes do início do experimento foi coletado o solo (Tabela 2) 



 

 

para a tomada de decisão da dose empregada, conforme a recomendação do Manual de 

Adubação e Calagem para o RS e SC, para cada cultura. Os tratamentos utilizados foram: T1 - 

(controle) aplicação de composto em todos os cultivos utilizando a dose já empregada nos 

anos anteriores, ou seja, o dobro da exigência do N das culturas (2,8 kg m-2 no tomateiro-

2015; 1,7 kg m-2 na alface-2015; 1,7 kg m-2 na alface-2016; 2,8 kg m-2 no tomateiro-2016 e 

1,6 kg m-2 na couve-2017); T2 - aplicação de composto na mesma dose do T1, apenas no 

primeiro cultivo (2,8 kg m-2); T3 - (testemunha) sem aplicação de composto em todos os 

cultivos (0,0 kg m-2); T4 - aplicação da metade da dose do T2 apenas no primeiro cultivo (1,4 

kg m-2); T5 - aplicação da metade da dose do T4 apenas no primeiro cultivo (0,7 kg m-2).  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições por 

tratamento. Cada parcela possuía uma área de 18 m2, representando as quatro repetições de 

cada tratamento. Foram avaliados durante os cultivos, a produção e acúmulo de nutrientes nas 

hortaliças e as características da fertilidade do solo, relacionados aos macronutrientes (K, P, 

Ca, Mg), pH, condutividade elétrica (CE) e N mineral. 

A aplicação dos tratamentos no primeiro cultivo (tomateiro - 04/2015 à 10/2015), foi 

realizada na linha de plantio e incorporado mecanicamente solo. No segundo e terceiro 

cultivos (alface - 11/2015 à 01/2016 e 02/2016 à 03/2016), o solo foi previamente revolvido 

com enxada rotativa, com o composto aplicado e incorporado apenas no T1. No quarto cultivo 

(tomateiro - 04/2016 a 08/2016) o solo foi revolvido e o composto aplicado na linha de 

plantio, apenas no T1. No quinto cultivo (couve - 09/2016 a 01/2017) o solo foi revolvido no 

sulco de plantio e o composto aplicado e incorporado apenas no T1. 

As coletas de solo foram realizadas na profundidade de 0 - 10 cm, no sulco de plantio no 

caso dos tomateiros e da couve flor e ao longo dos canteiros, no caso das alfaces. Foram 



 

 

realizadas as avaliações do N mineral do solo ao longo dos cultivos, sendo mais intensificadas 

no início desses (a cada 15) e após, mais espaçadas (a cada 20 ou 30 dias). Ao final do ciclo 

de cada cultura também foram determinados o pH em água, macronutrientes (P, K, Ca e Mg) 

e condutividade elétrica (CE) do solo.  

Ao final do ciclo de cada cultura foram coletadas plantas para avaliar a produção de 

matéria seca (MS) e o acúmulo de nutrientes na parte aérea de cada cultura. No caso do 

primeiro cultivo do tomateiro, foram coletadas amostras de fruto ao longo do ciclo de 

produção de seis plantas por repetição e ao final, foram colhidas essas plantas inteiras. Nos 

cultivos da alface foram coletadas oito plantas por repetição, no segundo cultivo do tomateiro 

foram colhidas seis plantas inteiras por repetição (ocorreu antes do início da colheita dos 

frutos) e seis plantas no cultivo da couve flor. As amostras de plantas de cada cultivo, foram 

secadas em estufa à 60 oC até atingir peso constante.  

Após o término do experimento, os resultados obtidos foram submetidos aos programas 

de análise estatística, Sisvar e Sigma plot. 

 

Resultados e discussão 

O uso prolongado e exclusivo de composto orgânico como fertilizante no abrigo de 

cultivo, proporcionou produções e acúmulo dos nutrientes pelas plantas, que apresentaram 

poucas diferenças significativas entre o tratamento sem fertilizante e os demais com diferentes 

doses (Tabela 2). No primeiro cultivo do tomateiro (2015), não houve diferença entre os 

tratamentos quanto a produção de MS, com média de 488,4 g planta-1 (Tabela 2).  

 

 



 

 

Tabela 2. Produção de matéria seca (MS) e extração de nutrientes em cultivos, sob diferentes 

doses de composto no período de dois anos (2015 - 2017).  

Cultivo Tratamento 
MS N P K Ca Mg Mn Zn B 

.......................g planta-1.......................... .......mg planta-1...... 

 

Tomate 

2015 

T1   477,7   10,3 2,1 10,8 7,1 2,8 45,4b 19,8c 14,6 

T2 479,6 9,9 2,1 10,1 6,7 2,4 44,1b 19,8c 16,1 

T3   518,6 11,4 2,4 10,8 9,4 3,1 71,7a 27,0b 21,2 

T4   497,3 11,0 2,6 12,7 9,1 4,0 62,2a 35,6a 18,3 

T5   468,7 10,4 2,4 10,7 9,0 3,2 72,5a 27,7b 19,1 

 

Alface 

2015 

T1 17,3 0,5 0,2 0,7 0,2 0,1 3,7 1,6 0,7 

T2 17,3 0,5 0,2 0,6 0,2 0,2 4,0 1,5 0,9 

T3 14,7 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 3,0 1,3 0,8 

T4 15,3 0,5 0,2 0,6 0,2 0,1 2,3 1,1 0,9 

T5 14,3 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 1,9 1,0 0,7 

 

Alface 

2016 

T1 12,7 0,5 0,1 0,5 0,2 0,1 1,2 0,7 0,5 

T2 14,0 0,5 0,2 0,7 0,2 0,1 0,7 0,8 0,5 

T3 16,0 0,7 0,2 0,8 0,2 0,1 1,3 1,3 0,6 

T4 13,3 0,5 0,2 0,6 0,1 0,1 1,0 1,2 0,5 

T5 15,3 0,6 0,2 0,7 0,2 0,1 1,2 1,2 0,5 

 

Tomate 

2016 

T1 164,3 5,1 1,6 6,8 4,1 1,6 26,4 16,8 5,5 

T2 167,3 5,7 1,5 6,9 4,2 1,7 26,1 16,4 5,4 

T3 162,0 4,9 1,3 5,7 3,6 1,3 30,4 17,0 5,5 

T4 159,0 4,9 1,5 6,4 4,0 1,4 19,4 20,5 5,2 

T5 150,0 4,4 1,6 5,8 4,0 1,3 23,6 21,0 5,7 

 

Couve 

2017 

T1 178,7 6,5 1,5 8,6 3,4 1,2 31,1 12,5 15,2 

T2 170,7 6,8 1,3 8,3 3,5 1,2 20,2 13,0 14,7 

T3 160,3 5,6 1,2 7,4 3,2 1,0 25,1 12,5 12,6 

T4 152,0 5,4 1,3 7,5 3,7 1,2 36,1 14,1 12,3 

T5 162,0 6,0 1,2 7,5 3,1 1,0 22,1 12,7 12,8 

 

Total 

T1 850,7 22,9 5,5 27,5 15,0 5,8 107,8b 51,4c 36,5 

T2 848,9 23,4 5,2 26,6 14,7 5,4   95,1b 51,5 c 37,5 

T3 871,6 22,9 5,3 25,2 16,6 5,6 131,5a 59,0 b 40,6 

T4 836,9 22,3 5,7 27,8 17,2 6,8   121,0ab 72,5 a 37,1 

T5 810,3 21,9 5,4 25,2 16,5 5,7   121,3ab 63,6 b 38,9 

Médias seguidas de letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 



 

 

 

A produção e a absorção dos nutrientes, especialmente dos macros, pelo tomateiro 

(Tabela 2), estão próximas aos valores encontrados por outros autores (Fayad et al. 2002; 

Oliveira et al. 2011). Nos dois cultivos de alface (2015 e 2016), após o cultivo do tomateiro, a 

produção média de MS foi de 15,8 e 14,3 g planta-1, respectivamente (Tabela 2). Essa 

produção e a absorção de nutrientes pelas plantas, condizem com aos encontrados por Kano et 

al. (2012). 

O segundo cultivo do tomateiro (2016), posterior às alfaces, foi encerrado aos 92 dias por 

ocasião da emissão do quarto cacho. Até esse momento, a produção média de MS foi de 160,5 

g planta-1 (Tabela 2) e a absorção dos nutrientes esteve dentro do esperado, comparando com 

as curvas de crescimento e absorção de Fayad et al. (2002) e Oliveira et al. (2011). Por 

último, no cultivo da couve (2016) os tratamentos proporcionaram uma produção média de 

167,4 g planta-1 de MS (Tabela 2), apresentando valores próximos aos encontrados por 

Zanuzo et al., 2013). É importante destacar, que em todos os cultivos os valores de produção 

atingiram médias semelhantes ou superiores às obtidas na região, por agricultores 

tradicionais. 

Os teores dos macronutrientes K, P, Ca e Mg no solo (Figura 1) permaneceram em níveis 

considerados muito altos, conforme descritos pela CQFS-RS/SC (2016), mesmo no T3 onde 

não foi utilizado fertilizantes, durante o decorrer dos cultivos. Por outro lado, é possível 

observar um declínio nas curvas dos macronutrientes no decorrer dos cultivos, com exceção 

do T1, que recebeu fertilizantes em todos os cultivos e manteve curvas mais ascendentes. 

Esses declínios foram sendo mais acentuados conforme a redução das doses do fertilizante, 

indo em direção aos teores mais adequado no solo para as hortaliças (CQFS-RS/SC, 2016). 



 

 

Apesar disso, a permanência dos nutrientes em níveis elevados, deve ter ocorrido pela baixa 

extração pelas plantas (Tabela 2), proporcionalmente aos teores existentes no solo (Figura 1) e 

pela ausência de lixiviações, conforme sugerido por outros autores (SILVA, 2014; DEMIR & 

GULSER, 2015).  

Embora os teores de K, P, Ca e Mg no solo excederam os índices considerados muito alto 

(CQFS-RS/SC, 2016), não ocorreu a salinização do solo, tomando como base a CE abaixo de 

1500 µS cm (SILVA, 2014; DEMIR & GULSER, 2015) e as satisfatórias produções obtidas 

nos cultivos. A baixa salinização do solo, mesmo com teores elevados dos nutrientes, pode ser 

atribuída ao uso de compostos orgânicos (DEMIR & GULSER, 2015; CARMO et al. 2016). 

Segundo esses autores, a matéria orgânica mais lábil existente no composto, possui um 

elevado potencial de retenção dos nutrientes nos complexos de carga iônica, reduzindo seu 

efeito salinizante e proporcionando um maior equilíbrio na disponibilidade às plantas. 

Os valores de pH apresentaram um declínio no decorrer dos cultivos em todos os 

tratamentos, sendo maior naqueles sem fertilizante (Figura 1), contudo permanecendo na faixa 

adequada para as plantas do estudo. É possível observar que a redução do pH foi mais intensa 

nos tratamentos que receberam as menores doses iniciais. Já nos tratamentos que receberam 

fertilizante em maior dose, o pH manteve-se mais próximo ao valor inicial. Esse aspecto pode 

ser atribuído aos valores mais elevados do pH (7,2) dos compostos utilizados, que contribuiu 

para a manutenção do mesmo no solo, corroborando com outros autores (EGHBALL et al., 

2004; CARMO et al., 2016).  
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Figura 1. Teores de potássio (K - mg dm-1), fósforo (P - mg dm-1), cálcio (Ca - mg dm-1), 

magnésio (Mg - mg dm-1), condutividade elétrica (CE - µS cm) e pH, no início do 

experimento e no decorrer do experimento.  

 

Foi constatado diferenças significativas nos teores de N mineral do solo entre os 

tratamentos no decorrer dos cultivos, contudo, sem influenciar na produção, tampouco no 

acúmulo de N pelas plantas, podendo inferir que permaneceram em níveis adequados. A 

concentração de N mineral nos tratamentos que receberam composto, apresentaram um 

acentuado aumento inicial nos primeiros 15 dias (Figura 2), podendo ser atribuído à rápida 



 

 

mineralização do N mais lábil do composto, também observado por Cantú et al. (2017). Após 

os revolvimentos do solo, que ocorreu ao final dos cultivos do tomateiro (2015) e das alfaces 

(2015 e 2016), houve uma elevação nos teores de N mineral, podendo ser atribuído a 

oxigenação do solo, que segundo Adekiya & Agbede, (2017), favorece a ação dos 

microrganismos heterotróficos, responsáveis pela mineralização do N orgânico.  
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Figura 2. Teores de N mineral no decorrer do experimento. Barras verticais indicam 

diferença mínima significativa à 5%. 

 

Tomando como base os resultados encontrados, pode-se inferir que é necessário repensar 

a recomendação de fertilizantes orgânicos em abrigos de cultivo. Mesmo com produções 

satisfatórias (Tabela 2), foi observado que a continuidade da aplicação de composto elaborado 

com cama de aves, com base no N, pode elevar excessivamente alguns nutrientes no solo 

(Figura 1). Esse desequilíbrio, pode ocasionar sérios problemas fisiológicos da planta, que 



 

 

refletirão na fitossanidade e na produção, conforme Demir & Gulser (2015) e Adekiya & 

Agbede, (2017).  

Algumas alternativas podem ser adotadas para contornar tais problemas, como reduzir as 

doses do fertilizante comparativamente às utilizadas à céu aberto, monitorando os nutrientes 

do solo, conforme sugerido por diferentes autores (EGHBALL et al., 2004; CANTÚ et al., 

2017). Outra importante estratégia está na escolha do composto, visando evitar o acúmulo de 

determinados nutrientes solo. Sobre isso, Schallenberger et al. (2015), buscaram desenvolver 

compostos de leguminosas, como crotalária e feijão de porco, sem adição de cama de aves, 

apresentando maior relação de N/P e N/K que os compostos à base de dejetos animais. 

Compostos produzidos com resíduos de soja e da indústria frigorífica também apresentam 

menores teores de P e K em relação ao N, comparados à compostos de estercos de aves, 

suínos e bovinos, podendo levar ao melhor equilíbrio da fertilidade do solo (CANTÚ et al., 

2019). 

 

Conclusões 

Considerando os resultados obtidos, é possível concluir que o composto orgânico pode 

ser utilizado continuadamente por diversos anos em abrigos de cultivo, sem ocasionar o 

comprometimento da produção das hortaliças. Além disso, o fertilizante promove um efeito 

residual de longa duração que deve ser considerado nas recomendações de adubação. Por 

outro lado, deve ser realizado periodicamente análises das características do solo, para 

dimensionar as doses e as características nutricionais do composto a ser aplicado, evitando o 

acúmulo excessivo de nutrientes e o comprometimento do ambiente de cultivo. 
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