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RESUMO - A solubilização microbiana de fosfatos naturais é um processo biológico que tem 

como objetivo aumentar a eficiência e diminuir o custo da adubação fosfatada em solos 

cultivados. O presente trabalho objetivou avaliar a solubilização de rocha fosfatada (RF) por 

duas espécies de fungos, Trichoderma harzianum e T. virens, isoladamente ou em conjunto, 

visando aumentar a concentração de fósforo solúvel ao longo do processo de 

vermicompostagem, além avaliar se a inoculação microbiana reduz o tempo de estabilização 

do composto. Para isto, a RF finamente moída foi misturada a esterco bovino na proporção de 

15% de RF e 85% de esterco, em base seca. Esse material foi inoculado com duas espécies de 

Trichoderma, isolados ou em conjunto totalizando quatro tratamentos: Esterco+RF; 

Esterco+RF+T. harzianum; Esterco+RF+T. virens e Esterco+RF+T. harzianum+T.virens Es. 

Amostras foram coletadas na instalação do experimento e após 30, 60, 90 e 120 dias para 

análises de carbono orgânico total, carbono das frações húmicas (ácidos húmicos, ácidos 

fúlvicos e huminas), pH em CaCl2 e água, condutividade elétrica, atividade  enzimática 

(fosfatase ácida e alcalina), P solúvel em água (Pag) e em ácido cítrico a 2% (Pac). Ao final da 

vermicompostagem, os tratamentos inoculados apresentaram, em média, valores de P(H20) 

61% maiores que o tratamento não inoculado. Não houve, no entanto, aumento dos teores de 

P(H2O). A inoculação conjunta de T. harzianum e T. virens estabilizou o material na metade do 

tempo necessário aos demais tratamentos. Os tratamentos inoculados com T. virens e com 

inoculação conjunta foram mais eficientes em acidificar o meio em ambos os extratores 

(CaCl2) e apenas esses dois tratamentos atingiram valores abaixo de 4000 μs cm
-1

 de 

condutividade elétrica considerados seguros para uso do material. A fosfatase alcalina foi 

maior que a fosfatase ácida para todos os tempos amostrados, em todos os tratamentos. No 

geral, houve aumento dos teores de ácidos húmicos, que podem ter influenciado na liberação 

de P na solução. A inoculação microbiana é uma ferramenta biológica para aumentar a 

solubilidade de RF pouco reativo e acelerar a estabilização de compostos orgânicos. 

Palavras-chaves: fósforo disponível; biossolubilização de fosfato; fosfatases. 
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ABSTRACT – Microbial rock phosphate solubilization, (RP) a biological process, has 

been widely studied in the last decades aiming to enhance the efficiency and reduce the 

costs of phosphorus inputs in agricultural soils. The present work aimed at assessing the 

ability of two species of Trichoderma fungi (Trichoderma harzianum e T. virens) in 

solubilizating rock phosphate, singly or combined with the purpose of increasing soluble 

phosphorus during vermicomposting and assessing wheather inoculation reduced the time 

for compost stabilization. Rock phosphate was mixed with cattle manure in the rate of 15% 

for RP and 85% for cattle manure (CM) (dry basis). The material was inoculated with two 

species of Trichoderma singly or combined making four treatments: CM+RP; CM+RP+T. 

harzianum; CM+RP+T. virens and CM+RP+T. harzianum+T. virens. Samples were 

collected at the onset of experiment and after 30, 60, 90, and 120 days. The follow analysis 

were performed: total organic carbon, cabon in humic acids, fulvic acids and humins 

fractions, pH in water and CaCl2, electrical condutivity, acid and alkaline phosphatases, 

water soluble P (Pag) and citric acid 2% soluble P (Pac). At the end of the vermicomposting 

process, the inocluated treatment increased by 61%, regarding the uninoculated treatment, 

the P(ac) contente. The combined Trichoderma inoculation reduced the time for compost 

stabilits. The T. virens and joint inoculation treatments were more eficient in acidifying the 

medium and only this two reached values below 4000 μs cm
-1

 of electrical concutivity, 

wich is consider safe for its use in soil. The alkaline phosphatese was higher than the acid 

phosphatase at all time sampling. In general the levels of humic acids increased until the 

end of process and may have influenced P solubilization. The results shown microbial 

inoculation as a tool to increase the release of P from low reactive RP and to reduce the 

time for stabilize organic compounds. 

 Key-words: Phosphorus; biosolubilization of rock phosphate; phosphatase; available 

phosphoru
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O fósforo (P) é um dos nutrientes mais limitantes para a agricultura 

desenvolvida em regiões tropicais. Estudos têm sido realizados com objetivo de 

aumentar a disponibilidade desse nutriente, otimizar as adubações fosfatadas e 

identificar fontes alternativas, de menor custo. As rochas fosfatadas (RF) são fonte 

primária para produção dos fertilizantes fosfatados solúveis                          

(KHASAWNEH E DOLL, 1979). Essas, porém, muitas vezes não são adequadas para 

uso direto, por apresentarem baixa solubilidade do P às plantas (BUSTAMANTE et al., 

2016). 

 O beneficiamento industrial das RF visando aumentar a disponibilidade de P às 

plantas tem sido realizado por processos químicos com elevado custo energético, 

onerando a agricultura limitando o acesso a esses por parte de agricultores 

descapitalizados (BUSATO et al., 2016). Nesse sentido, o uso de microrganismos 

solubilizadores de fosfato tem sido amplamente estudado como forma de aumentar a 

disponibilidade do P proveniente de RF sem encarecer demasiadamente o produto final, 

permitindo seu uso direto nos solos (MENDES et al., 2014). 

 Nos ambientes tropicais, o papel da matéria orgânica (MO) para a agricultura 

deve ser levado em conta. A quantidade e a qualidade da MO estão diretamente 

associadas à atividade microbiana no solo, que desempenha papel fundamental na 

ciclagem de P (TORRI et al., 2017), reduzindo a fixação de P por oxi-hidróxidos de Fe 

e Al (ZHU et al., 2018). A manutenção da comunidade microbiana equilibrada no solo 

se reflete em benefícios para a agricultura como a supressão da incidência de 
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fitopatógenos, o aumento da oferta de nutrientes e fitohormônios, favorecendo o 

desenvolvimento vegetal (SHARMA et al., 2013).  

 Defensivos químicos empregados em grande escala no Brasil podem promover 

sérias limitações ecológicas e seu uso indiscriminado torna microrganismos patogênicos 

resistentes ou tolerantes aos princípios ativos, selecionando comunidades microbianas 

específicas do solo e diminuindo a diversidade biológica (COSTA et al., 2014). O uso 

de controles biológicos de patógenos é de grande interesse para a agricultura, tanto 

extensiva como familiar (MACHADO et al., 2012) e o enriquecimento de compostos 

com microrganismos que, além de solubilizar RF, possam reduzir a incidência de 

doenças, pode ser uma estratégia interessante. 

 O desenvolvimento de insumos de ordem biológica para a agricultura também 

está alicerçado na possibilidade de emprego de resíduos orgânicos oriundos da produção 

agrícola ou pecuária. Estes podem acarretar em sérios danos ambientais caso não sejam 

devidamente tratados e tenham destinação adequada (ALIKHANI et al., 2016). O uso 

desses resíduos visando fornecimento de nutrientes e a melhoria dos atributos químicos, 

físicos e biológicos do solo é crescente na agricultura mundial                     

(MOHARANA E BISWAS, 2016). A compostagem seguida de vermicompostagem é 

um método de baixo custo e bastante eficiente para a estabilização desses resíduos, 

tornando-os adequados para o uso agrícola. 

 Assim, o presente trabalho objetivou associar a estabilização de resíduos 

orgânicos enriquecidos com RF de baixa solubilidade e microrganismos potencialmente 

solubilizadores de P, agentes de biocontrole de doenças de plantas, ao longo da 

vermicompostagem, com a expectativa de gerar insumo agrícola de valor biológico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Fósforo no sistema solo e planta  

 O fósforo (P) é um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas, 

participando de processos metabólicos como transporte de energia, a biossíntese de 

macromoléculas, a fotossíntese entre outros (GOLDSTEIN, 1995; PRADHAN E 

SUKLA, 2006; ZAIDI et al., 2009; AVDALOVIC et al., 2015; RUBIO et al., 2015; 

TORRI et al., 2016). O desenvolvimento de raízes, o florescimento, a formação de 

sementes, a fixação biológica de nitrogênio, e a resistência a patógenos são 

influenciados diretamente pela nutrição com P (ZAIDI et al., 2009; MOHAMMADI,  

2012). 

 A maioria dos solos do mundo é deficiente em P prontamente assimilável pelas 

plantas (PRADHAN E SUKLA, 2006; MARGALEF et al., 2017), especialmente 

aqueles intensivamente intemperizados e cuja mineralogia é dominada por                        

óxi-hidróxidos de Fe e Al (FONTES et al., 2001) O alto grau de interação desses 

elementos com P, e as reações de precipitação, fazem com que sua disponibilidade seja 

reduzida, afetando negativamente o desenvolvimento e a produtividade dos cultivos 

(GYANESHWAR et al., 2002 ; OLIVEIRA et al., 2008; BUSATO et al., 2012; TORRI 

et al., 2017). 

 No solo, também podem ser encontradas biomoléculas como ésteres de fosfato 

(fosfato de inositol, fosfolipídios e ácidos nucleicos) que formam o componente 

orgânico de P. Essas formas orgânicas representam, em média, 50% do conteúdo total 

de P (YADAV E VERMA, 2012), mas precisam ser mineralizadas por enzimas 

hidrolíticas denominadas fosfatases antes de serem absorvidas pelas plantas                  

(ZHU et al., 2018). 
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2.2. Fosfatos naturais de rocha 

 O P é o décimo primeiro elemento mais abundante na terra e suas formas estão 

geralmente associadas com Ca, Na, F, Cl, Fe, Al, Mg, Cd e U (STEEN, 1998). As 

rochas fosfatadas (RF) de origem ígnea, sedimentar e metamórfica são as fontes 

primárias de P, sendo as metamórficas as que apresentam os menores estoques em nível 

global (APPLETON et al., 2002). As demais, rochas sedimentares são responsáveis por 

80% do reservatório existente mundo (STEEN, 1998). 

 As RF possuem minerais primários como apatita,  hidroxiapatita e fosfatos de Fe 

e Al (JING et al., 2017), sendo consideradas fontes primárias e finitas de P para 

produção de fertilizantes fosfatados solúveis (WEI et al., 2016). O uso direto dessas 

rochas moídas nos solos agrícolas é antigo e remonta o ano de 1820                    

(TORRI et al., 2017). Porém, tal prática é pouco eficiente uma vez que as apatitas 

possuem baixa solubilidade nas faixas de pH desejáveis de cultivo                                   

(KPOMBLEKOU-A E TABATABAI, 1994; GOLDSTEIN, 1995; BUSTAMANTE et 

al., 2016).  

 As propriedades químicas e físicas das RF de origem ígnea fazem com que essas 

tenham baixíssima reatividade no solo e, portanto apresentam baixa liberação dos 

elementos contidos em seus minerais (KHASAWNEH E DOLL, 1979; 

BUSTAMANTE et al., 2016). De forma contrária, as RF de origem sedimentar 

apresentam-se como agregados microcristalinos pouco consolidados, com uma grande 

área superficial, o que facilita a liberação de P (KHASAWNEH E DOLL, 1979). Essa 

liberação ocorre a partir da substituição isomórfica do íon PO4 por CO3, e, em menor 

quantidade, por SO4 e SiO4 (KHASAWNEH  E DOLL, 1979). 
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 A maioria das jazidas de RF do mundo é de origem sedimentar. Porém, no 

Brasil, cerca de 80% são de origem ígnea, enquanto em termos mundiais esse percentual 

compreende cerca de 17% (DNPM, 2017). No Brasil existem rochas com diferentes 

níveis de P de origem ígnea e sedimentar com níveis variáveis na concentração de P2O5 

(Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Reservas de fosfato no Brasil 
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2.3. Fósforo na agricultura 

  P depois do nitrogênio é o elemento essencial à nutrição de plantas que mais 

limita a produção (KHAN et al., 2007; VASSILEV E VASSILEVA, 2003; BISWAS E 

NARAYANASAMY, 2006;  ZAIDI et al., 2009; YADAV et al., 2012; SHARMA et al., 

2013; RUBIO et al., 2015). Porém, ao contrário do nitrogênio, a atmosfera não é uma 

fonte de P (KHAN et al., 2014). Em solos tropicais, os baixos teores disponíveis de P 

apresentam-se como fortes limitadores para aumento da produtividade agrícola 

(BUSATO et al., 2012).  

 Grande parte das fontes de P usadas na produção agrícola é solúvel, sendo 

produzidos a partir da acidificação das RF. Entre esses fertilizantes estão o superfosfato 

simples (16 a 20% de P2O5) e superfosfato triplo (46 a 50% de P2O5)                   

(MINHONI et al., 1991; GOLDESTEIN, 1995; RAMOS et al., 2009; SHRIVASTAVA 

et al., 2011). Devido à alta solubilidade, o P presente nesses fertilizantes pode sofrer 

reações com constituintes do solo como Fe e Al, formando minerais de baixa 

solubilidade como a estrengita e a variscita, respectivamente em solos ácidos, ou com 

Ca, em solos alcalinos, formando outra fase de menor solubilidade denominada 

monetita (OLIVEIRA et al., 2008; KAPRI et al., 2010; GHOSH et al., 2015). Isto faz 

com que grande parte do P oriundo dos fertilizantes se torne, ao menos em curto espaço 

de tempo, indisponível para as plantas (FILHO et al., 2002; YADAV E VERMA, 2012; 

SHARMA et al., 2013; KHAN et al., 2014; ZHAO E ZHANG, 2015; CHEN et al., 

2016; TORRI et al., 2017). 

 

 



 

7 
 

 

2.4. Microrganismos solubilizadores de RF 

 Microrganismos solubilizadores de fosfato (MSF) são uma reconhecida e 

promissora alternativa para a melhora do manejo do P nos solos agrícolas devido à sua 

habilidade de conversão do P de fontes insolúveis, ou pouco solúveis, em produtos de 

maior solubilidade (SOUCHIE et al., 2006; MENDES et al., 2014). O entendimento da 

contribuição microbiana para a nutrição vegetal de P é de fundamental importância e 

têm sido intensivamente estudado nas últimas décadas (RICHARDSON E SIMPSON, 

2011). SACKETT et al. (1908) foram os primeiros a verificar a incidência de MSF em 

placa de Petri, em estudos de laboratório. Esses autores reportaram que determinados 

microrganismos apresentaram habilidade de dissolver fosfato tri-cálcico.Desde então, 

diversos autores têm realizado testes in vitro empregando meios de cultura variados 

(LOUW E WEBLET, 1959; OLIVEIRA et al., 2008; XIAO et al., 2013; HONG-

YUAM et al., 2015). 

 Os MSF no solo podem variar entre 7,1 a 55,6 % do total de bactérias e entre 8,1 

a 57,9% dos fungos (NAHAS et al., 1994). Diversas espécies de bactérias e fungos são 

reportadas como solubilizadores de fosfato (RUBIO et al., 2015), com destaque para os 

gêneros Aspergillus spp. e Penicillium spp. (SPERBER, 1958; GADD, 1999; FILHO et 

al., 2002; SESHADRI et al., 2004; ZAYE E ABDEL-MOTAAL, 2005; BISWAS E 

NARAYANASAMY, 2006; OLIVEIRA et al., 2008; XIAO et al., 2013; MENDES et 

al., 2014; HONG-YUAM et al., 2015; LI et al., 2016). 

 Para verificação da quantidade de P solubilizada, usualmente são realizados 

testes de incubação em meio líquido (FILHO et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2008; 

MENDES et al., 2014; SILVA et al., 2014; RUBIO et al., 2015). Esses testes, além de 
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avaliar a eficiência de solubilização, permitem o estudo dos possíveis metabólitos e 

alterações no meio, os quais resultam dos mecanismos de solubilização de P 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

 

2.5. Mecanismos de solubilização de fosfatos 

 Diversos mecanismos são atribuídos ao processo de solubilização de fosfatos. 

Entre eles, são citados: (1) liberação de ácidos orgânicos capazes de dissolver 

compostos, quelar ou complexar os cátions acessórios ligados ao P; (2) a produção de 

H2CO3 pela dissolução do CO2 oriundo da respiração microbiana; (3) liberação de H, 

resultado da absorção de NH4, e ácidos orgânicos e inorgânicos, que potencializam as 

reações de troca com cátions ligados ao P (GAUR E PAREEK, 1973; MCGILL E 

COLE, 1981; GOLDSTEIN, 1995; SHARMA et al., 2013; MARRA et al., 2015; 

BEHERA et al., 2016; JING et al., 2017) e (4) a exudação de exopolissacarídeos e 

sideróforos que servem como complexantes dos cátions ligados ao P (YI et al., 2008; 

JING et al., 2017). 

 Apesar dos diferentes mecanismos, a solubilização de fosfatos inorgânicos 

decorrente da exsudação de ácidos orgânicos tem sido apontada como a mais eficiente 

(SPERBER, 1958; NAHAS et al., 1994; FILHO et al., 2002; PAREDES-MENDONZA 

E ESPINOZA-VICTORIA, 2010; MENDES et al., 2014; MARRA et al., 2016; 

MOHARANA E BISWAS, 2016). Ácidos orgânicos são substâncias de baixo peso 

molecular compostos de C, H e O que, são produzidos por diversos microrganismos, 

sendo caracterizados pela presença de um ou mais grupos carboxílicos (JONES, 1998). 

Dependendo das propriedades de dissociação e do número de grupamentos carboxílicos, 

os ácidos orgânicos podem gerar cargas negativas, causando uma série de 
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consequências na solução do solo como complexação de metais catiônicos e 

substituições aniônicas na matriz do solo (GADD, 1999). 

 Os ácidos orgânicos podem ser originados de metabólitos intermediários do 

ciclo do ácido tricarboxílico (RUBIO et al., 2015) como  malato, oxalato e citrato, ou 

oriundos da oxidação de fontes de carbono como ácido oxálico, ácido glucônico e ácido 

2-cetoglutarato, produzidos por microrganismos (GADD, 1999; CHEN E LIAO, 2016). 

Ademais, ácidos oxálico, fórmico, cítrico, lático, tarárico, málico, acético, 2-

cetoglutarato e succinílico têm sido observados em experimentos de solubilização de 

fosfatos (SPERBER, 1958; LOUW E WEBLET, 1959; GAUR E PAREEK, 1973; 

GOLDSTEIN, 1995; LI et al., 2016). 

 Diversos autores têm correlacionado a acidificação do meio com a solubilização 

microbiana de P (HALDER et al., 1990; ABD-ALLA., 1994; SESHADRI et al., 2004; 

PRADHAN E SUKLA., 2006). Em experimento com Aspergillus spp. e Penicillium 

spp., PRADHAN E SUKLA (2006) observaram correlação negativa entre o pH do meio 

e o P solubilizado. Resultado semelhante foi observado em testes com bactérias dos 

gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium (ABD-ALLA, 1994 e HALDER et al., 1990). Por 

outro lado, em experimento de solubilização utilizando Trichoderma harzianum Rifai 

1295-22, não se observou a produção de ácidos orgânicos ou a diminuição do pH do 

meio, mesmo com aumento da solubilização de P (ALTOMARE et al., 1999). Quando 

se utilizou Trichoderma spp., verificou-se a atuação de outros mecanismos de 

solubilização diferentes daqueles resultantes da acidificação do meio e produção de 

ácidos orgânicos (ALTOMARE et al., 1999; KAPRI et al., 2010) 

 A solubilização de P sem a acidificação do meio pode estar relacionada à 

produção de exopolissacarídeos por microrganismos, porém a informaçãos disponíveil é 
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restrita a esse respeito na literatura especializada (YI et al., 2008). Grande parte das 

bactérias e fungos é capaz de produzir sideróforos (VASSILEV et al., 2006). Esses 

agem como agentes de solubilização de P sem a alteração do pH do meio, sendo este 

evento provavelmente devido à provável afinidade em formar ligações com Fe e Al 

trivalente, tornando o P livre na solução (GHOSH et al., 2015). A atividade enzimática, 

como mecanismo de transformação do P orgânico proveniente de resíduos vegetais ou 

animais em P inorgânico, é de suma importância na ciclagem desse nutriente 

(RICHARDSON E SIMPSON, 2011). Apesar de não ser um mecanismo de 

solubilização, a atuação das enzimas fosfatases é importante para o aumento da oferta, 

pois cerca de 50% do P total do solo está imobilizada na forma orgânica (YADAV E 

VERMA, 2012; COTTA et al., 2015; MARGALEF et al., 2017). Essas enzimas 

hidrolisam as formas orgânicas de P, liberando P inorgânico para absorção de plantas 

(JUMA E TABATABAI, 1977).  

 Diversos organismos do solo são capazes de produzir fosfatases e, assim, 

mineralizar P orgânico (KAPRI et al., 2010; MARGALEF et al., 2017). Porém, apenas 

fungos, bactérias e algumas algas são capazes de liberá-las ao ambiente extracelular 

(YADAV E VERMA, 2012). Aspergillus niger é reconhecido pelo seu uso na indústria 

na produção de fosfatases, com grande potencial para manejo biotecnológico de P na 

agricultura (HIDAYAT et al., 2006; LI et al., 2016). 
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2.6. O uso de Trichoderma na agricultura 

 Os principais métodos de controle de doenças de plantas cultivadas são 

aplicações consecutivas de defensivos químicos e o uso de cultivares tolerantes 

(VASSILEV et al., 2006). De outra forma, fungos do gênero Trichoderma são 

amplamente conhecidos atuarem no controle de patógenos na agricultura, além de sua 

capacidade de produção de fitohormônios, que atuam na promoção do desenvolvimento 

de plantas. Esses, são de vida livre e altamente interativos na interface solo-raiz 

(HARMAN et al., 2004; MACHADO et al., 2012). A maioria das espécies de 

Trichoderma possui habilidade de parasitar outros fungos, inclusive aqueles causadores 

de doenças de plantas (HARMAN et al., 2004; BÚCIO-LOPES et al., 2015). 

 A produção de substâncias antibióticas, a competição por nutrientes e espaço, a 

capacidade de inibir ou degradar pectinases e outras enzimas essenciais a fungos 

fitopatogênicos formam a base de como Trichoderma exerce seus efeitos benéficos no 

crescimento e desenvolvimento das plantas (ALTOMARE et al., 1999; HARMAN et 

al., 2004; MACHADO et al., 2012). Em adição à sua habilidade de parasitar e inibir o 

crescimento de patógenos, fungos do gênero Trichoderma também possuem habilidade 

de degradação de celulose e solubilização de fosfato (ZAYE E ABDEL-MOTAAL, 

2005; MACHADO et al., 2012; BÚCIO-LOPES et al., 2015; DAS et al., 2016). 

 As espécies T. harzianum, T. viride e T. virens são conhecidas por seu efeito 

benéfico em cultivos agrícolas, resultando em aumento do peso das plantas, da absorção 

de P e N (BÚCIO-LOPES et al., 2015). A solubilização de fosfato é o maior efeito 

benéfico do Trichoderma no que diz respeito à sua característica bioestimulante 

(ALTOMARE et al., 1999; BÚCIO-LOPES et al., 2015). Portanto, o emprego de 

isolados de Trichoderma na agricultura pode ser benéfico ao desenvolvimento das 
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plantas, podendo resultar em redução no uso de fertilizantes fosfatados industriais e 

defensivos químicos (ARZAMI et al., 2011). 

 

2.7. Compostagem e vermicompostagem 

 Resíduos orgânicos oriundos da produção animal, agrícola e do processamento 

agroindustrial descartados de forma inadequada podem causam problemas sociais e 

ambientais (ZAYE E ABDEL-MOTAAL, 2005; GÓMEZ-BRANDÓN et al., 2008; 

LAZCANO et al., 2008; HONG-YUAM et al., 2016; ALIKHANI et al., 2016).    A 

fitotoxidade dos compostos não estabilizados pode se dar pela produção excessiva de 

amônia e compostos fenólicos, que são liberados durante a decomposição         

(GÓMEZ-BRANDÓN et al., 2008). Entretanto, se devidamente tratados, esses resíduos 

podem servir como importante e eficiente fonte de nutrientes essenciais de baixo custo 

para o crescimento e produção das plantas (BUSATO et al., 2016; MOHARANA E 

BISWAS, 2016), e importante fonte de matéria orgânica (BISWAS E 

NARAYANASAMY, 2006). 

 A degradação aeróbia é uma alternativa economicamente viável para estabilizar 

resíduos orgânicos através da ação de microrganismos (FUENTES et al., 2009) e a 

adição desses para acelerar o processo de degradação é um procedimento já reconhecido 

(BOLTA et al., 2003). A compostagem e vermicompostagem são dois processos 

biológicos aeróbios de estabilização de resíduos orgânicos sólidos largamente 

difundidos no mundo. A compostagem é o processo de degradação biológica da matéria 

orgânica resultando um produto estável (composto), que pode ser usado na agricultura 

(JURADO et al., 2015). O processo de compostagem pode ser dividido em duas etapas 

bem distintas: (1) fase termofílica, onde a decomposição é mais intensa, sendo 
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considerada uma fase ativa do processo; (2) fase de maturação, que é marcada pela 

diminuição da temperatura e a degradação ocorre mais lentamente, uma vez que parte 

do material orgânico já foi estabilizado (LAZCANO et al. 2008). 

 A estabilidade do material geralmente implica na formação de substâncias 

húmicas, e na redução do teor de carbono orgânico e da relação C/N do material 

original, sendo esses fatores empregados como indicadores da estabilidade do composto 

(GÓMEZ-BRANDÓN et al., 2008). 

 A vermicompostagem é um processo biotecnológico não termofílico 

complementar à compostagem que emprega minhocas capazes de acelerar o processo de 

estabilização e enriquecer o produto final (LAZCANO et al., 2008; SOUZA et al., 2013; 

DAS et al., 2016; MOHARANA E BISWAS, 2016). A degradação bioquímica da 

matéria orgânica é realizada pelos microrganismos, mas a mesofauna (minhocas) 

desempenha um papel vital na atividade microbiana, melhorando condições de aeração, 

aumentando a área superficial devido à fragmentação do substrato, estimulando, 

portanto, a atividade dos microrganismos (LAZCANO et al., 2008). 

 

2.8. Enriquecimento de vermicomposto com rocha fosfatada moída e microrganismos 

solubilizadores de fosfato 

 Diversos autores têm pesquisado sobre enriquecimento microbiano de 

compostagem e vermicompostagem para redução do tempo necessário para 

estabilização da matéria orgânica e aumento da solubilização de RF (KAPOOR et al., 

1983; ZAYED E ABDEL-MOTAAL, 2004; BISWAS E NARAYANASAMY, 2006; 

BUSTAMANTE et al., 2016). O enriquecimento microbiano no processo de 
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compostagem com RF é uma alternativa viável para uso de resíduos orgânicos gerados 

na agricultura e apresenta-se como uma alternativa promissora no processo de adubação 

fosfatada. No enriquecimento de composto com Aspergillus spp. RF, observou-se 

aumento da disponibilidade de P para feijão-da-china                                                 

(BISWAS E NARAYANASAMY, 2006; NISHANTH E BISWAS, 2008) 

 SINGH (1985) chamou de “fosfocomposto” o produto obtido em processo de 

compostagem de resíduos orgânicos enriquecido com P, concluindo ser alternativa 

viável para substituição de superfosfato simples, comparando teores de P, custo e 

facilidade de obtenção. O autor utilizou fosfato de Mussorie e concluiu que significante 

quantidade de P foi convertida em formas orgânicas devido à absorção pela microbiota. 

O P foi posteriormente mineralizado, ficando menos susceptível à fixação pelos 

constituintes minerais do solo do que o P dos fertilizantes fosfatados solúveis. 

ALIKHANI et al. (2016) utilizaram inóculos de Azotobacter chroococcum e 

Pseudomonas florescense ao longo da vermicompostagem observando igualmente 

aumento gradual dos teores de P. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar se as espécies de T. 

harzianum e T. virens, isoladas ou em conjunto, apresentam a capacidade de aumentar a 

solubilização de RF de origem ígnea e acelerar a estabilização do produto final no 

processo de vermicompostagem. 
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3.2. Objetivos específicos 

(1)  Verificar se o enriquecimento de vermicomposto produzido empregando-se 

esterco bovino e RF com T. harzianum e T. virens, isoladamente ou em conjunto, altera 

os teores de carbono orgânico total, pH, condutividade elétrica e a participação das 

frações humificadas da matéria orgânica (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas); 

(2) Acompanhar as atividades fosfatase ácida e alcalina ao longo do processo de 

vermicompostagem; 

(3)  Determinar os teores de P solúveis em água e ácido cítrico 2% ao longo do 

processo, inferindo sobre a efetividade do enriquecimento microbiano no aumento da 

solubilização desse nutriente. 

 

3.3. Hipótese 

 A hipótese contida neste trabalho é que duas espécies do gênero Trichoderma, 

isoladas ou em conjunto, apresentem habilidade de solubilização de RF e de reduzir o 

tempo final necessário para a estabilização do composto. Esses eventos seriam 

acompanhados pelo aumento da participação de ácidos húmicos, fração mais 

estabilizada das substâncias húmicas, e redução da participação dos ácidos fúlvicos, 

fração menos estabilizada além da redução do teor de carbono orgânico total de maneira 

mais acentuada que no material não inoculado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Compostagem e vermicompostagem 

 O experimento foi realizado em caixas de polietileno com capacidade para 310 

dm
3 

(Figura 1), na Estação Experimental de Biologia da Universidade de Brasília 

(UnB). Esterco bovino foi misturado com RF (fosfato natural de Catalão, origem ígnea), 

em proporção de 85% de esterco e 15% de RF, em base seca. Após a mistura, igual 

volume do material foi acondicionado nas caixas, permanecendo por um período de 30 

dias, sendo revolvido e umedecido semanalmente. O mesmo volume de água foi 

aplicado em todas as caixas. Para evitar o acúmulo de líquido residual no fundo das 

caixas, foi adicionada uma torneira para dreno do chorume com coleta e redistribuição 

no composto sempre que houve aporte de água. Após esse período de 30 dias, foram 

adicionadas minhocas vermelhas da Califórnia (Eisenia foetida), ha mesma quantidade 

para cada caixa. 

 

Figura 1. Sistema de vermicompostagem em caixas de polietileno empregadas no 

experimento. 
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4.2. Crescimento de inóculo e aplicação de soluções contendo Trichoderma 

 Estoques purificados das espécies de T. harzianum e T. virens foram inoculadas 

em placas de Petri contendo meio batata, dextrose e ágar (BDA) e incubadas por 7 dias, 

a 28°C. Após esse período, ambas as espécies do gênero Trichoderma foram mantidos a 

4°C até serem utilizados no experimento. 

 Nos tratamentos contendo Trichoderma, foram aplicados 2 L de suspensão com 

uma concentração de 1x10
8
 unidades formadoras de colônia (UFC) mL

-1
. Para 

verificação da concentração de UFC, foi realizada raspagem das placas previamente 

confeccionadas e armazenadas, utilizando água destilada. A contagem de esporos foi 

realizada em câmara de Neubauer, com auxílio de microscópio óptico. A aplicação das 

suspensões ocorreu em dois momentos: após 15 e 30 dias do início do processo de 

compostagem. As aplicações foram feitas distribuindo-se uniformemente a suspenção 

na superfície do material. Para o tratamento com inoculação conjunta utilizou-se metade 

da concentração de cada espécie para que o total de UFC fosse equivalente ao dos 

tratamentos com inoculação isolada. 

 Foram definidos quatro tratamentos: esterco + FR (E+RF); esterco + FR + T. 

harzianum (E+RF+THZ); esterco +FR + T. virens (E+RF+TVS); esterco +FR + T. 

harzianum + T. virens (E+RF+THZ+TVS), os quais foram amostrados na instalação do 

experimento (tempo 0 dias) e após 30, 60, 90 e 120 dias do início do experimento. 
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4.3. Análises químicas do material 

 Amostras do vermicomposto foram obtidas em triplicata, secas a 105°C até 

massa constante em estufa de circulação forçada (Quimis®, Q317M-12, São Paulo, 

Brasil). O teor de umidade foi determinado pela perda gravimétrica da água (HARVEY, 

2008). Os valores de pH e condutividade elétrica foram obtidos empregando-se 5,0 g do 

material e 25,0 mL  de água destilada, com posterior  agitação em mesa orbital 

(Marconi®, MA 420/8-125, São Paulo, Brasil) (150 rpm), por 30 minutos. As leituras 

foram realizadas em pHâmetro (Gehaka®, PG2000, São Paulo, Brasil) e condutivímetro 

(Quimis® Q485M São Paulo, Brasil), respectivamente. Também foi obtido pH em 

CaCl2˖2H2O 0,01 mol L
-1

 empregando as mesmas proporções que para pH em água 

destilada (EMBRAPA, 1997). 

 O teor de carbono orgânico total (COT) nas amostras foi analisado por 

dicromatometria, empregando-se o método de WALKEY E BLACK (1934), com 

modificações (YEOMANS E BREMNER, 1988). Para isto, utilizou-se, solução de 

dicromato de potássio 0,166 mol L
-1

, como agente oxidante, e Fe(NH4)2(SO4)2˖6H2O 

0,5 mol L
-1

 como titulante do excesso de K2Cr2O7, em presença de indicador 

difenilamina 0,16%. 

 As substâncias húmicas foram extraídas adicionando-se 20 mL de NaOH 0,5 

mol L
-1

 a 1,0 g de vermicomposto e agitado por 16 horas a temperatura ambiente. O 

sobrenadante escuro foi separado da fração insolúvel por centrifugação a 3000g por 30 

minutos. O material precipitado foi resuspenso novamente em 20 mL de NaOH 0,5 mol 

L
-1

, agitados por 4 horas e novamente centrifugados, sendo o sobrenadante adicionado 

ao coletado na primeira extração. Esse procedimento foi repetido até que uma solução 

clara fosse obtida no extrato de NaOH (BENITES et al., 2003). A solução alcalina 
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extraída foi acidificada até pH 1,0-1,5 com H2SO4 PA 98% e a fração dos ácidos 

húmicos foi separada dos ácidos fúlvicos por centrifugação a 5000g por 30 minutos, 

conforme descrito pela Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) 

(SWIFT, 1996). O conteúdo de carbono orgânico das frações foi determinado pelo 

método de WALKLEY E BLACK (1934), com modificações (YEOMANS E 

BREMNER, 1988). 

 Os teores de P solúvel em água (PH2O) foram determinados empregando-se 0,5 g 

do vermicomposto e 25,0 mL de água destilada (ALCARDE, 2009). O P solúvel em 

ácido cítrico 2% (Pac) foi obtido usando 0,5 g do vermicomposto e 50,0 mL de solução 

de ácido cítrico 2% (ALCARDE, 2009). Em ambos, amostras foram agitadas por 30 

minutos (150 rpm) e decantadas por 16 horas, e o sobrenadante foi analisado para PO4 

por espectrometria, usando método do  complexo azul molibdênio com ácido ascórbico, 

em  660 nm de comprimento de onda (Spectrum®, SP-1105, EUA) (MURPHY E 

RILEY, 1962). 

 

4.4. Determinação das atividades enzimáticas 

 Atividades enzimáticas (fosfatases ácida e alcalina) foram acessadas utilizando-

se 1,0 g do composto, 4,0 mL 0,1 mol L
-1

 solução tampão universal (pH 6,5 para 

fosfatase ácida e pH 11,0 para fosfatase alcalina) e 1,0 mL 25,0 mmol p-nitrofenil 

fosfato (TABATABAI E BREMNER, 1969). Após incubação por 1 h (37°C ± 1°C), a 

reação foi interrompida pela adição de 4,0 mL de NaOH 0,5 mol L
-1

 e 1,0 mL de 

CaCl2˖2H2O 0,5 mol L
-1

 para evitar dispersão das substâncias húmicas. A absorbância 

foi avaliada no sobrenadante em 400 nm de comprimento de onda (Spectrum®, SP-

1105, EUA). 
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4.5. Análise dos dados 

 Os resultados obtidos foram analisados descritivamente, empregando aumentos e 

diminuições das características determinadas em porcentagem. Todas as médias e 

respectivos desvios padrões estão apresentados nos anexos ao final do trabalho. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Valores de pH em água, pH em CaCl2 e condutividade elétrica 

 Os valores de pH em água e CaCl2 e da condutividade elétrica ao longo do 

processo de vermicompostagem estão apresentados na figura 2. Em todos os 

tratamentos, foi observada redução nos valores de pH em água e em CaCl2 ao final da 

vermicompostagem em relação às amostras iniciais (Figuras 2A e B). Os valores de pH 

em CaCl2 foram ligeiramente menores que os valores de pH em água, possivelmente 

devido à maior capacidade de deslocamento da acidez protônica desse extrator. A 

produção de H2CO3 através dissolução do CO2 oriundo da respiração microbiana pode 

ter influenciado no comportamento do pH, da mesma forma que a liberação de ácidos 

orgânicos e os grupamentos carboxílicos e fenólicos presentes nos ácidos húmicos 

(BUSATO et al., 2016; BUSTAMANTE et al., 2016; MOHARANA E BISWAS, 

2016). Foi observado aumento nos valores de pH aos 60 dias, que pode ser devido à 

liberação de CaCO3 do material mineral adicionado. Da mesma forma, a conversão de 

N-NO3 em N-NH4 pode ter contribuído para este comportamento (FUENTES et al., 

2009; BUSTAMANTE et al., 2016 ). 

 Os valores de pH em CaCl2 dos tratamentos E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS 

foram menores em relação aos valores encontrados para os tratamentos E+RF e 
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Figura 2. Evolução do pH em água (A), pH em CaCl2 (B) e condutividade elétrica (C) 

ao longo do processo de vermicompostagem de esterco bovino enriquecido com RF e 

microrganismos potencialmente solubilizadores de fosfato. 
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E+RF+THZ. Isso pode indicar que o T. harzianum isolado não foi capaz de acidificar o 

meio como quando em conjunto. É possível que a interação entre os inóculos seja mais 

eficiente nesse aspecto (SINGH E SINGH, 1993).  
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 A condutividade elétrica pode ser empregada como indicador de qualidade para 

uso seguro do composto na agricultura (LAZCANO et al., 2008). A condutividade 

elétrica teve aumento gradual durante todo o processo de (Figura 3), com aumento na 

ordem de 133, 94, 79, e 121% em relação aos valores iniciais para os tratamentos E+RF, 

E+RF+THZ, E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS, respectivamente. Isso pode ter ocorrido 

em função da liberação de amônio e íons fosfato a partir da degradação da matéria 

orgânica podendo indicar elevação dos níveis de salinidade causando efeitos deletérios 

na germinação e crescimento das plantas, com valores acima de 4000 µs cm
-1

 sendo 

prejudiciais (GAO et al., 2010; CHOWDHURY et al., 2015; ONWOSI et al., 2017). Os 

tratamentos E+RF e E+RF+THZ+TVS apresentaram valores médios 30,5% mais 

elevados que os tratamentos E+RF+THZ e E+RF+TVS. Porém, apenas esses dois 

últimos permaneceram em níveis abaixo dos valores apontados como seguro por GAO 

et al. (2010). 

 

5.2. P solúvel em água (PH2O) e ácido cítrico 2% (Pac) 

 Os teores de P(H2O) e P(ac) ao longo do processo de vermicompostagem estão 

apresentados na Figura 3. O P(H2O) é a fração mais lábil e biodisponível para as plantas 

(MOHARANA E BISWAS, 2016). Os teores máximos foram alcançados aos 60 dias 

nos tratamentos inoculados, atingindo valores de 0,12; 0,11 e 0,12 g Kg
-1

 para os 

tratamentos E+RF+THZ, E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS, respectivamente (Figura 

3A). ALBRECTH et al. (2010), avaliando P(ag) durante o processo de compostagem, 

observaram resultados semelhantes. Porém, houve redução nos níveis ao final do 

processo de vermicompostagem, que pode ser devido à reação com CaCO3 liberado do 

RF, causando a re-precipitação do P (SINGH, 1985; BUSTAMANTE et al., 2016). 
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 Essa redução também pode ser explicada pelo efeito de diluição devido a grande 

massa do material (BISWAS E NARAYANASAMY, 2006). De acordo com SINGH et 

al. (1982), uma fração considerável do P liberado é absorvido pela microbiota do 

sistema. Para o tratamento não inoculado, não houve aumento nos teores de P(ag) em 

nenhum dos tempos amostrados, sendo observada a redução de 23% no valor final em 

relação ao teor inicial. 
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Figura 3. (A) Fósforo solúvel em água e (B) em ácido cítrico 2% durante o 

processo de vermicompostagem de esterco bovino enriquecido com RF e 

microrganismos potencialmente solubilizadores de fosfato. 
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 O conteúdo de P(ac) teve acréscimo nos 30 primeiros dias do processo em todos 

os tratamentos inoculados (Figura 4B). Ao final do experimento, os níveis de P(ac) 

foram de 0,93; 1,57; 1,39; e 1,51 g kg
-1

 para os tratamentos E+RF, E+RF+THZ, 

E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS, respectivamente, valores 124, 238, 212 e 150% mais 

elevados que os iniciais. Os tratamentos E+RF+THZ, E+RF+TVZ e E+RF+THZ+TVS 

atingiram valores finais 70, 50 e 63% mais altos que o tratamento não inoculado 

(E+RF), mostrando que a inoculação foi capaz solubilizar o RF durante o processo. 

 Os teores aumentados de P(ac) no material inoculado com os dos microrganismos 

pode estar relacionada à maior acidificação do meio (MARRA et al., 2015; BEHERA et 

al., 2016; JING et al., 2017). A adição dos microrganismos ao processo de 

vermicompostagem pode também ter favorecido a maior formação de ácidos húmicos e 

ácidos orgânicos que atuam como quelantes de metais acessórios ao P como Ca, Fe e Al 

(CHIEN, 1979; BISWAS E NARAYANASAMY, 2006; SHIRIVASTAVA et al., 2011; 

BUSATO et al., 2012; MOHARANA E BISWAS, 2016), o que pode ter resultado em 

maior concentração de Pac no produto final.  

 

5.3. Carbono orgânico total e nas frações ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas 

 Os teores de carbono orgânico total (COT) diminuíram em todos os tratamentos 

ao decorrer do processo de vermicompostagem (Figura 4). Essa redução ocorre devido à 

mineralização do carbono orgânico à CO2, em função da degradação microbiana dos 

compostos orgânicos presente no material (LAZCANO et al., 2008). O tratamento 

E+RF+THZ+TVS acelerou a evolução dos compostos de carbono a CO2 e, 

concomitantemente, a estabilização do composto na metade do tempo necessário para os 

outros tratamentos. Ao final do processo, esse tratamento apresentou teores reduzidos 
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Figura 4. Evolução do Carbono orgânico total durante o processo de 

vermicompostagem de esterco bovino enriquecido com RF e microrganismos 

potencialmente solubilizadores de fosfato. 

de COT em relação aos tratamentos E+RF, E+RF+THZ, E+RF+TVS. Aos 60 dias, o 

tratamento com inoculação conjunta, apresentou teores 23% menores que o tratamento 

não inoculado. 

  

 

 

 

 

 

 O gênero Trichoderma tem sido amplamente estudado quando à capacidade de 

degradação de matéria orgânica (RUDRESH et al., 2005; ZAYED E ABDEL-

MOTAAL, 2005; DAS et al., 2016). Apesar disso, o processo de degradação da matéria 

orgânica por oxidação microbiana também ocorreu no tratamento não inoculado, devido 

aos microrganismos existentes do material. Entretanto, os resultados demonstraram que 

esta redução foi menos acentuada quando comparada aos tratamentos que sofreram 

inoculação, demonstrando que, independente da solubilização de P, a adição desses 
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microrganismos pode favorecer a redução do tempo do processo de estabilização de 

resíduos orgânicos.  

 A evolução do carbono nas frações ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas, é 

apresentada na Figura 5. Em todos os tratamentos, houve aumento dos teores de 

carbono na fração ácidos húmicos ao longo da vermicompostagem (Figura 5A). A 

humificação durante o processo de estabilização da matéria orgânica é considerada um 

importante indicador de maturidade do material (ALBRECHT et al., 2010; BUSATO et 

al., 2012). Segundo MOHARANA E BISWAS (2016), ácidos húmicos compreendem 

uma mistura de ácidos orgânicos fracos com estruturas aromáticas e alifáticas, ligadas 

por interações fracas e pontes de hidrogênio, insolúveis em meio ácido. Portanto, a 

fração dos ácidos húmicos geralmente aumenta durante o processo de estabilização 

(ALBRECHT et al., 2010; ALIKHANI et al., 2016) 

 Ao final do processo de vermicompostagem, houve aumento no conteúdo de 

carbono da fração dos ácidos húmicos em relação aos valores iniciais de 13, 16, 25 e 

37% nos tratamentos E+RF, E+RF+THZ, E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS, 

respectivamente (Figura 5B). A inoculação conjunta favoreceu a maior formação de 

ácidos húmicos que a inoculação isolada, provavelmente por um efeito de interação 

entre os microrganismos usados (SINGH E SINGH, 1993).    

   Durante a compostagem enriquecida com RF foi observado aumento do 

conteúdo de ácidos húmicos e diminuição dos ácidos fúlvicos, pois os ácidos fúlvicos 

são formados no início do processo de degradação em altas quantidades e então 

convertido gradualmente em ácidos húmicos (SINGH E AMBERGER, 1989). 
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Figura 5. Evolução do carbono orgânico nas frações (A) Ácidos húmicos (B) 

ácidos fúlvicos e (C) humina durante o processo de vermicompostagem de 

esterco bovino enriquecido com RF e microrganismos potencialmente 

solubilizadores de fosfato. 
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 No geral, os teores de carbono na fração ácidos fúlvicos diminuíram ao longo da 

vermicompostagem, resultando em valores 35, 35, 31 e 29% menores que os valores 

iniciais para os tratamentos E+RF, E+RF+THZ, E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS, 

respectivamente (Figura 5B). Em associação com os teores de carbono nos ácidos 

húmicos, observou-se aumento da relação ácidos húmicos/ácidos fúlvicos (dados não 

apresentados), o que resulta da degradação dos ácidos fúlvicos e síntese de ácidos 

húmicos (SING E AMBERGER, 1989; ALBRECHT et al., 2010). 

 Houve também redução dos teores finais de carbono na fração huminas em 

relação aos valores iniciais, na ordem de 25, 23, 26 e 21% nos tratamentos E+RF, 

E+RF+THZ, E+RF+TVS e E+RF+THZ+TVS respectivamente (Figura 5C). Isso indica 

que mesmo sendo uma fração insolúvel, esta fração está sendo acessada pela microbiota 

do composto, tornando-se fonte de carbono. Porém, é possível observar um aumento 

dos níveis dessa fração aos 60 dias apenas no tratamento não inoculado, por possível 

maior degradação pelo material inicialmente inoculado, uma vez que os tratamentos que 

os contém, não apresentaram tal comportamento. Os dados apontam, porém, para uma 

nova síntese de huminas ao final dos 120 dias, que pode estar relacionada à                  

interconversões do carbono nas frações húmicas mediada pela atividade microbiana. 
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5.4. Atividades das enzimas fosfatases ácida e alcalina. 

 A presença e atividade das fosfatases ácida e alcalina resultam de diversos 

mecanismos regulatórios presentes nas células microbianas (ALBRECHT et al., 2010). 

As atividades das enzimas fosfatases ao longo do processo de vermicompostagem 

enriquecida com RF e microrganismos estão apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6. Atividade de fosfatase ácida (A) e alcalina (B) ao longo do 

processo de vermicompostagem de esterco bovino enriquecido com RF e 

microrganismos potencialmente solubilizadores de fosfato. 



 

30 
 

 Em geral, todos os tratamentos demonstraram atividade mais acentuada aos 90 

dias de vermicompostagem para fosfatase ácida com redução na atividade ao final da 

vermicompostagem (Figura 6A), em concordância com outros autores (ALBRECTH et 

al., 2010; BUSATO et al., 2016). 

 O aumento constante da fosfatase ácida até os 90 dias pode ser devido à redução 

gradual nos valores de pH, uma vez que a fosfatase ácida tem sua atividade ótima em 

pH 6,5. Pode-se observar dois grupos distintos ao final do processo de 

vermicompostagem para fosfatase ácida. Nesse tempo (120 dias), os tratamentos E+RF 

e E+RF+THZ+TVS apresentaram valores em média 44% mais elevados que os 

tratamentos E+RF+THZ e E+RF+TVS. Isso se deve possivelmente a maior capacidade 

de degradação e estabilização do material pela interação entra T. harzianum e T. virens.  

 A redução gradual nos valores de atividade de fosfatase alcalina também pode 

estar relacionada à gradual queda do pH (Figura 6B), uma vez que essa têm sua 

atividade ótima em pH 11,0 (RUBIO et al., 2015; BUSATO et al., 2016). 

 O comportamento de ambas fosfatases ao final do processo pode ser devido à 

diminuição da oferta de substrato orgânico, que está associada à redução dos teores de 

COT, resultando em diminuição da atividade microbiana (KAPRI et al., 2010). A 

diminuição pode ter ocorrido pela menor demanda de P pelos microrganismos, 

resultando na queda da atividade dessa enzima ao final da vermicompostagem 

(BENÍTEZ et al. 2005; ALBRECHT et al., 2010). O aumento dos teores de P 

inorgânico também influenciou na redução da atividade das enzimas devido a efeitos de 

inibição do sítio ativo dessa enzima (JUMA E TABATABAI, 1977; LAZCANO et al., 

2008).  A fosfatase alcalina foi maior em todo o processo de vermicompostagem, 

provavelmente ao devido ao pH do material, que teve valores iniciais alcalinos 
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conformei observado em experimento utilizando também esterco bovino (BUSATO et 

al., 2012; BUSATO et al., 2016). Isso indica que a maior atividade da fosfatase alcalina 

é uma característica do material. 
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6. CONCLUSÕES. 

 

1. A inoculação das duas espécies do gênero Trichoderma em conjunto ou isoladas, 

aumenta o teor de fósforo solúvel em ácido cítrico ao final do processo de 

vermicompostagem, atingindo acréscimos na ordem de 238, 212 e 150% em relação aos 

valores iniciais para os tratamentos inoculados com T. harzianum, T. virens e com 

inoculação de ambos combinados; 

2. Os tratamentos com T. virens isolado e a inoculação conjunta foram mais 

eficientes em acidificar o meio ao final do processo de vermicompostagem; 

3. Apenas os tratamentos inoculados com T. harzianum e T. virens isolados 

apresentaram teores seguros de condutividade elétrica ao final do processo de 

vermicompostagem, tornando o material adequado e seguro para uso;  

4. Houve, ao decorrer do processo de vermicompostagem, formação de ácidos 

húmicos, que podem também ter sido responsáveis pela conversão da RF em formas 

disponíveis de P; 

5. O tratamento com inoculação conjunta foi capaz de estabilizar o material na 

metade do tempo necessário para os demais tratamentos; 

6. O enriquecimento microbiano de resíduos orgânicos vermicompostados com 

rocha fosfatada de baixa solubilizadade é uma alternativa viável para estabilização de 

resíduos orgânicos oriundo das atividades agrícolas e pecuárias, além de um método 

biotecnológico eficiente para solubilização de RF. 
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Anexo 1. Médias e desvios padrões para valores de pH em água. 

    

Tempo (dias) Tratamento Média Desv. Pad 

0 

E+RF 7,430 0,060 

E+RF+THZ 7,460 0,173 

E+RF+TVS 7,660 0,233 

E+RF+THZ+TVS 7,537 0,182 

30 

E+RF 7,297 0,178 

E+RF+THZ 7,533 0,071 

E+RF+TVS 7,440 0,087 

E+RF+THZ+TVS 7,267 0,071 

60 

E+RF 7,787 0,084 

E+RF+THZ 7,630 0,053 

E+RF+TVS 7,650 0,053 

E+RF+THZ+TVS 7,677 0,029 

90 

E+RF 7,350 0,060 

E+RF+THZ 7,390 0,180 

E+RF+TVS 6,957 0,022 

E+RF+THZ+TVS 7,013 0,058 

120 

E+RF 6,930 0,027 

E+RF+THZ 6,923 0,082 

E+RF+TVS 6,697 0,024 

E+RF+THZ+TVS 6,713 0,018 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 2. Médias e desvios padrões do pH em CaCl2. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média Desv. Pad 

0 

E+RF 7,157 0,098 

E+RF+THZ 7,270 0,120 

E+RF+TVS 7,363 0,158 

E+RF+THZ+TVS 7,383 0,111 

30 

E+RF 7,017 0,151 

E+RF+THZ 7,250 0,067 

E+RF+TVS 7,140 0,047 

E+RF+THZ+TVS 7,020 0,047 

60 

E+RF 7,470 0,087 

E+RF+THZ 7,377 0,056 

E+RF+TVS 7,397 0,036 

E+RF+THZ+TVS 7,453 0,029 

90 

E+RF 7,213 0,036 

E+RF+THZ 7,223 0,109 

E+RF+TVS 6,917 0,029 

E+RF+THZ+TVS 6,947 0,036 

120 

E+RF 6,790 0,040 

E+RF+THZ 6,753 0,069 

E+RF+TVS 6,613 0,084 

E+RF+THZ+TVS 6,620 0,013 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 3. Médias e desvios padrões da condutividade elétrica. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (μs cm

-1
) Desv. Pad (μs cm

-1
) 

0 

E+RF 1745,667 86,444 

E+RF+THZ 1735,333 91,111 

E+RF+TVS 1794,000 266,000 

E+RF+THZ+TVS 2032,667 106,889 

30 

E+RF 1761,667 48,889 

E+RF+THZ 1647,667 23,778 

E+RF+TVS 1649,333 25,778 

E+RF+THZ+TVS 1659,000 4,000 

60 

E+RF 2133,333 25,556 

E+RF+THZ 2116,667 57,778 

E+RF+TVS 1929,333 95,778 

E+RF+THZ+TVS 2223,667 16,222 

90 

E+RF 2767,667 110,889 

E+RF+THZ 2411,333 71,556 

E+RF+TVS 2642,000 72,667 

E+RF+THZ+TVS 2855,333 103,111 

120 

E+RF 4070,000 180,000 

E+RF+THZ 3362,333 126,444 

E+RF+TVS 3206,000 172,667 

E+RF+THZ+TVS 4496,333 55,111 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 4. Médias e desvios padrões para os valores de fósforo solúvel em água 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 0,088 0,005 

E+RF+THZ 0,056 0,007 

E+RF+TVS 0,061 0,016 

E+RF+THZ+TVS 0,055 0,011 

30 

E+RF 0,062 0,010 

E+RF+THZ 0,046 0,007 

E+RF+TVS 0,112 0,012 

E+RF+THZ+TVS 0,104 0,003 

60 

E+RF 0,075 0,010 

E+RF+THZ 0,134 0,009 

E+RF+TVS 0,108 0,008 

E+RF+THZ+TVS 0,124 0,039 

90 

E+RF 0,063 0,008 

E+RF+THZ 0,062 0,012 

E+RF+TVS 0,090 0,009 

E+RF+THZ+TVS 0,046 0,004 

120 

E+RF 0,019 0,007 

E+RF+THZ 0,023 0,006 

E+RF+TVS 0,022 0,004 

E+RF+THZ+TVS 0,020 0,003 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 5. Médias e desvios padrões para os valores de fósforo solúvel em ácido cítrico. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 0,434 0,027 

E+RF+THZ 0,465 0,013 

E+RF+TVS 0,447 0,006 

E+RF+THZ+TVS 0,586 0,016 

30 

E+RF 0,938 0,041 

E+RF+THZ 1,577 0,023 

E+RF+TVS 1,520 0,056 

E+RF+THZ+TVS 1,562 0,067 

60 

E+RF 1,200 0,048 

E+RF+THZ 1,595 0,057 

E+RF+TVS 1,627 0,045 

E+RF+THZ+TVS 1,225 0,069 

90 

E+RF 1,009 0,042 

E+RF+THZ 0,979 0,047 

E+RF+TVS 1,098 0,038 

E+RF+THZ+TVS 1,042 0,035 

120 

E+RF 0,963 0,064 

E+RF+THZ 1,381 0,119 

E+RF+TVS 1,283 0,038 

E+RF+THZ+TVS 1,556 0,057 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 6. Médias e desvios padrões para os valores de carbono orgânico total. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 174,991 2,926 

E+RF+THZ 156,656 1,381 

E+RF+TVS 162,945 11,407 

E+RF+THZ+TVS 156,336 7,014 

30 

E+RF 152,866 10,949 

E+RF+THZ 144,270 4,299 

E+RF+TVS 142,989 3,661 

E+RF+THZ+TVS 150,588 4,690 

60 

E+RF 145,874 3,238 

E+RF+THZ 121,384 3,549 

E+RF+TVS 134,884 10,718 

E+RF+THZ+TVS 112,456 5,667 

90 

E+RF 125,643 6,162 

E+RF+THZ 116,365 5,187 

E+RF+TVS 120,016 5,686 

E+RF+THZ+TVS 104,052 2,163 

120 

E+RF 125,939 1,827 

E+RF+THZ 118,236 3,800 

E+RF+TVS 122,008 4,299 

E+RF+THZ+TVS 102,721 0,571 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 7. Médias e desvios padrões para os valores de carbono orgânico total na fração ácidos 

húmicos. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 26,127 1,716 

E+RF+THZ 24,021 1,396 

E+RF+TVS 24,277 0,923 

E+RF+THZ+TVS 22,182 0,900 

30 

E+RF 24,281 1,261 

E+RF+THZ 22,255 0,966 

E+RF+TVS 22,486 0,917 

E+RF+THZ+TVS 22,981 0,452 

60 

E+RF 28,628 0,799 

E+RF+THZ 26,561 0,167 

E+RF+TVS 24,743 1,870 

E+RF+THZ+TVS 25,392 0,472 

90 

E+RF 27,159 0,943 

E+RF+THZ 26,831 1,143 

E+RF+TVS 25,245 1,216 

E+RF+THZ+TVS 25,751 0,310 

120 

E+RF 29,638 0,679 

E+RF+THZ 27,801 0,908 

E+RF+TVS 30,345 0,537 

E+RF+THZ+TVS 30,363 1,399 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 8. Médias e desvios padrões para os valores de carbono orgânico total na fração ácidos 

fúlvicos. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 30,098 1,016 

E+RF+THZ 28,663 0,974 

E+RF+TVS 27,811 1,051 

E+RF+THZ+TVS 26,168 0,903 

30 

E+RF 25,922 0,164 

E+RF+THZ 24,003 0,839 

E+RF+TVS 25,043 0,847 

E+RF+THZ+TVS 24,190 0,550 

60 

E+RF 17,890 0,295 

E+RF+THZ 22,991 0,445 

E+RF+TVS 21,772 1,591 

E+RF+THZ+TVS 19,545 0,104 

90 

E+RF 20,826 0,306 

E+RF+THZ 20,575 0,670 

E+RF+TVS 19,890 0,878 

E+RF+THZ+TVS 19,408 0,041 

120 

E+RF 19,587 0,149 

E+RF+THZ 18,687 0,459 

E+RF+TVS 19,088 0,403 

E+RF+THZ+TVS 18,607 0,141 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 9. Médias e desvios padrões para os valores de carbono orgânico total da fração 

huminas. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (g Kg

-1
) Desv. Pad (g Kg

-1
) 

0 

E+RF 115,302 5,161 

E+RF+THZ 103,646 3,627 

E+RF+TVS 109,227 2,150 

E+RF+THZ+TVS 106,792 3,204 

30 

E+RF 96,498 2,919 

E+RF+THZ 89,123 1,937 

E+RF+TVS 92,319 3,550 

E+RF+THZ+TVS 93,868 3,580 

60 

E+RF 101,612 1,440 

E+RF+THZ 76,071 2,316 

E+RF+TVS 76,068 8,372 

E+RF+THZ+TVS 69,702 1,072 

90 

E+RF 72,552 2,817 

E+RF+THZ 73,166 5,141 

E+RF+TVS 70,239 0,818 

E+RF+THZ+TVS 68,351 0,913 

120 

E+RF 86,814 5,051 

E+RF+THZ 79,599 1,103 

E+RF+TVS 80,752 2,723 

E+RF+THZ+TVS 84,415 1,322 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 10. Médias e desvios padrões para os valores de fosfatase ácida 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (μmol PNP g

-1
 h

-1
) Desv. Pad (μmol PNP g

-1
 h

-1
) 

0 

E+RF 1,955 0,741 

E+RF+THZ 1,624 0,395 

E+RF+TVS 1,879 0,417 

E+RF+THZ+TVS 1,568 0,620 

30 

E+RF 1,149 0,107 

E+RF+THZ 1,243 0,389 

E+RF+TVS 1,459 0,467 

E+RF+THZ+TVS 1,664 0,395 

60 

E+RF 2,039 0,348 

E+RF+THZ 1,867 0,314 

E+RF+TVS 1,862 0,220 

E+RF+THZ+TVS 1,789 0,395 

90 

E+RF 2,848 0,112 

E+RF+THZ 2,339 0,072 

E+RF+TVS 2,890 0,570 

E+RF+THZ+TVS 2,327 0,331 

120 

E+RF 1,617 0,218 

E+RF+THZ 1,121 0,179 

E+RF+TVS 1,066 0,151 

E+RF+THZ+TVS 1,536 0,164 

 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichoderma virens 
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Anexo 11. Médias e desvios padrões para os valores de fosfatase alcalina. 

 
Tempo (dias) Tratamento Média (μmol PNP g

-1
 h

-1
) Desv. Pad (μmol PNP g

-1
 h

-1
) 

0 

E+RF 4,995 0,354 

E+RF+THZ 5,293 0,363 

E+RF+TVS 4,792 0,190 

E+RF+THZ+TVS 4,409 0,447 

30 

E+RF 3,709 0,545 

E+RF+THZ 3,658 0,120 

E+RF+TVS 4,053 0,142 

E+RF+THZ+TVS 5,285 0,665 

60 

E+RF 3,429 0,233 

E+RF+THZ 3,230 0,475 

E+RF+TVS 3,674 0,442 

E+RF+THZ+TVS 3,878 0,283 

90 

E+RF 3,967 0,198 

E+RF+THZ 3,324 0,839 

E+RF+TVS 3,749 0,158 

E+RF+THZ+TVS 4,173 1,162 

120 

E+RF 2,421 0,197 

E+RF+THZ 2,024 0,358 

E+RF+TVS 1,807 0,130 

E+RF+THZ+TVS 2,274 0,492 

 

 

 

 

 

 

 

E = Esterco; RF = Rocha fosfática; THZ = Trichoderma harzianum; TVS = Trichodera virens 
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