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Enriquecimento de composto orgânico  
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O consumo de peixes tem aumentado mundialmente nos 
últimos anos. No Brasil, tem-se observado crescimento 
significativo da aquicultura. Como uma atividade antrópi-
ca, a aquicultura gera resíduos que necessitam ser ade-
quadamente tratados. O processo de compostagem é um 
processo de comprovada eficiência e de baixo custo para a 
estabilização de resíduos orgânicos. O enriquecimento do 
composto orgânico, com a aplicação de matérias-primas 
que possuem alguma característica de interesse, pode ser 
realizado durante o processo de compostagem (adição de 
pó de rochas, por exemplo) ou, após a finalização do pro-
cesso com a adição e homogeneização. Neste trabalho, 
objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de efluente de 
aquaponia sobre o processo de compostagem orgânica, 
visando enriquecer o composto obtido e dar destinação 
final adequada ao efluente gerado. Seis tratamentos, em 
arranjo fatorial 3x2, foram avaliados, sendo: bagaços de 
cana e de açaí (1:1 v/v) e esterco; bagaço de cana e es-
terco; e bagaço de açaí e esterco. Três com adição de 
efluente de aquaponia e três com água. A proporção utili-
zada entre resíduos vegetais e esterco foi de 3:1 (v/v). A 
compostagem laminar de 2,88 m3 foi conduzida durante 
90 dias, com revolvimento quando a temperatura da pilha 
atingia 60 ºC, momento da aplicação do efluente (pH 7,2; 
Ca 111 mg L-1, Mg 92 mg L-1, P 16 mg L-1 e K 17 mg L-1). 
Um volume total de 400 L foi aplicado durante o proces-
so. Observou-se efeito significativo da interação entre os 
fatores. A adição de efluente reduziu os teores de Ca, K 
e P quando se utilizou a mistura dos resíduos vegetais e 
aumentou esses teores quando se utilizou bagaço de cana 
isoladamente. O teor de K foi elevado quando se utilizou 
bagaço de açaí isoladamente, mas não afetou os teores de 
Ca e P. Os teores de Mg não foram afetados pela adição 
de efluente ao processo de compostagem.
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