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Introdução 

Os dejetos de suínos, em função de suas 
características químicas, possuem alto potencial 
fertilizante, podendo substituir em parte ou 
totalmente a adubação mineral. Antes da utilização 
destes dejetos como fertilizantes, é necessária a 
estabilização dos mesmos no intuito de reduzir 
possíveis microrganismos patogênicos, diminuir os 
odores e, se possível, melhor condicioná-los 
enquanto adubos. A vermicompostagem pode 
constituir uma técnica importante para a 
bioestabilização e valorização do esterco suíno (ES). 
Assim, o objetivo deste trabalho é 
estabilizar/condicionar o ES, puro ou misturado ao 
esterco bovino (EB), encontrando uma condição 
ideal para ação dos vermes, além de gerar um 
produto estável e de boa qualidade agronômica. 

Resultados e Discussão 

Para viabilizar a ação dos vermes, o ES foi coletado 

diariamente durante duas semanas e previamente 

compostado por trinta dias, com aeração semanal 

através de revolvimento, empilhando-se o esterco 

com camadas alternadas de maravalha. O EB foi 

coletado por igual período e utilizado depois de 15 

dias, após cessação da fase termófila. A 

vermicompostagem foi realizada em quatro 

diferentes condições, em triplicata, ou seja: (A) 

100% ES, (B) 75% ES e 25%  EB (v/v), (C) 50% ES 

e 50% EB (v/v) e (D) 25% ES e 75% EB (v/v). O 

volume de cada célula foi de 0,04 m
3
, sendo cada 

uma inoculada com 300 minhocas adultas da 

espécie Eisenia foetida, as quais agiram no meio 

durante 60 dias. O local onde a vermicompostagem 

foi realizada é coberto e a umidade dos substratos 

foi mantida em 65%. Os parâmetros analisados 

antes e após a ação dos vermes foram amônia, 

nitrato, nitrito, fosfato, cálcio e magnésio
1
. Quatro 

células idênticas ao descrito, foram utilizadas como 

controle (sem minhocas). A Figura 1 apresenta as 

concentrações dos nutrientes antes a após a 

vermicompostagem realizada na condição “C” 

(maior quantidade de ES que não ocasionou 

redução na biomassa das minhocas), além da 

comparação entre o controle e o vermicomposto. 

 

Figura 1. Concentração de nutrientes antes e após 

a ação dos vermes, assim como o controle. 

 

Nas condições de vermicompostagem “A” e “B”, 

devido a maior quantidade de ES, a concentração 

inicial de amônia chegou a ser dez vezes maior que 

a apresentada da figura 1, acarretando a perda da 

mesma, possivelmente por volatilização, tanto no 

controle quanto após vermicompostagem, o que não 

ocorreu nas condições “C” e “D”. Nas quatro 

condições controle e de vermicompostagem, a 

concentração de nitrato e nitrito foi superior às 

concentrações iniciais, sempre com melhor 

disponibilidade após vermicompostagem. Com 

relação aos fosfatos, a concentração no controle foi 

superior às encontradas nos vermicompostos, 

possivelmente pela imobilização deste nutriente 

pelos vermes, conforme já descrito na literatura
2
. A 

variação na concentração de Ca e Mg foi pequena, 

tanto para o controle quanto para o vermicomposto.  

Conclusões 

Elevadas quantidades de ES inviabilizarão a 

vermicompostagem devido possivelmente a não 

tolerância das minhocas a amônia. Embora 

potencialmente relevante, a utilização da 

vermicompostagem para o tratamento e valorização 

dos resíduos pecuários em questão está atrelada a 

avaliação destes vermicompostos por parâmetros 

relacionados à estabilização, toxicidade e 

microbiologia do produto final.  
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