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Introdução 
Com a introdução de óleo vegetal na cadeia 
produtiva do biocombustível no Brasil, é esperado o 
aumento da demanda por plantas oleaginosas e 
oferta de subprodutos dessa produção. O 
reaproveitamento dos subprodutos do biodiesel visa 
minimizar danos ao meio ambiente, agregar valor e 
gerar outra fonte de renda para os produtores 
agrícolas. Os subprodutos devem ser criticamente 
avaliados, pois podem ser um fator determinante 
para a viabilidade econômica da produção dos 
biocombustíveis. A caracterização físico química é, 
portanto importante na busca por alternativas para 
seu aproveitamento, como por exemplo na produção 
de fertilizantes orgânicos. 
Os objetivos deste trabalho são a determinação de 
constituintes inorgânicos em tortas de oleagionosas 
e avaliação do potencial mesmas para uso como 
fertilizantes orgânicos de acordo os requisitos 
estabelecidos pelo MAPA quanto aos teores 
mínimos de nutrientes e os limites máximos 
permitidos para elementos tóxicos1,2. Para isso, 
realizou-se a digestão assistida por radiação micro-
ondas de (250 mg) tortas de palma (PA), pinhão  
manso (PM), girassol (GI), nabo forrageiro (NF), 
tremoço (TR), mamona (MA), colza (CO) e pequi 
(PE), empregando 7,0 mL de HNO3 (65% m/m) e 
1,0 mL H2O2 (30% v/v), para a determinação de Ca, 
Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb e Zn por ICP 
OES.  

Resultados e Discussão 
Os teores de macro e micronutrientes nas tortas 
avaliadas são apresentados na tabela 1. Na torta de 
palma, os teores de macro e micronutrientes foram 
superiores aos observados nas demais tortas. A 
torta PA é a única que apresenta teores de Ca, Mg, 
Mn e Fe acima do limite mínino de nutrientes 
recomendado pelo MAPA para um material ser 
utilizado como fertilizante orgânico. Os teores de Cu 
nas tortas NF, TR, PE e CO se encontram abaixo do 
limite de quantificação do método. Em relação aos 
contaminantes avaliados: Cd, Pb, Ni e Cr, apenas Ni 
foi medido na torta MA (14 mg kg-1), a qual  

 
apresenta teor inferior ao máximo permitido (70 mg 
kg-1), e Cr na torta PA (41 mg kg-1), também na 
quantidade inferior a máxima permitida (200 mg kg-

1). Os demais contaminantes estão em quantidades 
inferiores ao limite de detecção do método e, 
portanto em quantidades inferiores às permitidas 
para um material orgânico ser utilizado como 
fertilizante. 
Tabela 1.  Teores de macro e micro nutrientes nas 
tortas de oleaginosas 

Torta  Ca1 Mg1 Mn2 Fe2 Zn2 Cu2 

PA 12,2 7,90 669 36,11 60,0 15,4 

NF 3,20 3,40 27,0 840 48,2 <LD 

PM 4,90 5,22 22,8 233 110 7,40 

GI 2,13 3,73 23,8 105 71,0 9,23 

TR 1,65 1,58 533 101 55,0 < LD 

PE 0,73 0,99 8,60 51,0 6,80 < LD 

CO 5,40 4,21 59,9 61,8 47,0 < LD 

MA 2,55 3,68 14,0 227 56,0 5,96 
1Indica valores em (g kg -1); 2(mg kg -1). 
 

Conclusões 
Constatou-se que a composição das tortas varia 
enormemente, sendo a torta de palma a mais rica 
em macro e micronutrientes e a única com teores de 
Ca, Mg, Mn e Fe em quantidade exigida pela 
legislação para um material ser utilizado como 
fertilizante orgânico. Nenhuma torta apresentou 
teores de contaminantes em quantidades que 
inviabilize seu uso como fertilizante, desta forma, 
pode-se estudar a possibilidade de adição de 
rejeitos minerais para formulação de um fertilizante 
organomineral que atenda as exigências da 
legislação brasileira. 
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