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RESUMO 

 

Os fertilizantes organominerais (FOM) são uma alternativa sustentável para o 

reaproveitamento de resíduos da agroindústria como cama de frango, resíduos de 

peneira de dejetos de suínos, composto de dejetos de suínos, farinha de ossos, 

bagaço de cana de açúcar entre outros. Os fertilizantes granulados precisam ser 

resistentes à quebra durante o transporte e armazenagem para que o grânulo não 

esfarele e perca o seu formato de forma a não prejudicar a sua aplicação. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da granulometria da matéria orgânica 

utilizada na granulação, suas combinações com fontes minerais e aditivos para 

melhoria da qualidade física de FOMs granulados produzidos a partir de cama de 

frango (CF), composto produzido a base de gramíneas (CG), composto de resíduos 

de hortaliças com esterco de cavalo (CH), composto utilizando dejetos de suíno 

(CS), farinha de ossos e sangue bovino (FB), farinha de carcaça de aves (FA), 

farinha de carcaça de suínos (FS) e resíduo de peneira de dejetos de suínos (RP). 

Os experimentos foram conduzidos na Embrapa Solos, RJ, nos anos de 2016 e 

2017. Os materiais produzidos foram analisados para a determinação dos teores dos 

aditivos A, B e C, fósforo total e dureza dos fertilizantes produzidos. Foi possível 

constatar que a granulometria da matéria orgânica não influencia a dureza dos 

fertilizantes produzidos, o que facilita o processo de produção de FOM, uma vez que 

não é necessário moer a cama de frango bruta em malhas de peneiras muito finas o 

que gera redução no consumo de energia durante o processo industrial. Além disso, 

foi demonstrado o alto potencial de algumas matérias primas como cama de frango, 

composto de resíduos de suínos, hortaliças e de gramíneas para produção de FOMs 

granulados. 

 

PALAVRAS – CHAVE: fontes alternativas de nutrientes, cama de frango, composto 

suíno. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Resumo traduzido (ABNT NBR 14724, 2011). 

 

Organomineral fertilizers (OMF) are a sustainable alternative for the reutilization of 

agroindustrial residues such as chicken litter, sieve residue of swine manure, 

composted swine manure, bone meal, sugarcane bagasse, and others. The 

granulated fertilizers need to be resistant to breakage during transport and storage 

so that the granule does not sieve and loose its shape so as not to hamper its 

application. The objective of this work is to evaluate the effects of granulometry of the 

organic matter and the incorporation of mineral fertilizers and additives on the 

physical quality of OMF. Fertilizers were produced from chicken litter (CL), composed 

of grasses (CG), compost of residues of vegetables with horse manure (CH), 

compost of swine manure (CS), bone meal and bovine blood (FB), poultry carcass 

meal (PM), swine carcass meal (SM), and sieve residue of swine manure (RS). The 

experiments were conducted at Laboratório de Tecnologia de Fertilizantes of 

Embrapa Solos (RJ), during the years 2016 and 2017. The OMF produced were 

analyzed and the contents of the additives A, B, and C, total phosphorus and 

hardness of the fertilizers produced were evaluated. The granulometry of the organic 

matter did not influence the hardness of the fertilizers, being  unnecessary to grind 

the chicken crude litter in very thin sieves, resulting in economy of energy 

consumption during the industrial process. In addition, it was demonstrated the high 

potential of some raw materials such as chicken litter, compost of swine residues, 

vegetables, and grasses for the production of granulated OMFs. 

 

KEY WORDS: alternative sources of nutrients, chicken litter, swine compost. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) no 

ano de 2017, 75% dos fertilizantes utilizados no Brasil foram importados. Como os 

dois principais grãos produzidos no país (soja e milho) costumam utilizar fertilizantes 

granulados em grandes quantidades, esse mercado está em constante crescimento. 

Com a perspectiva de crescimento da produção de grãos no Brasil, com um 

aumento de 24,2% da produção da safra atual (232,0 milhões de toneladas) para a 

safra de 2026/27 (288,173 milhões de toneladas) (SPA/Mapa, 2017), será preciso 

investir em fertilizantes para atender a alta demanda.  

As projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) para 2017 

indicam uma expansão na criação de aves e suínos devido à perspectiva de 

crescimento no consumo de carnes e derivados como ovos no Brasil (ABPA, 2017). 

O rebanho suíno do Brasil é relevante no mercado mundial, uma vez que possuímos 

o terceiro maior rebanho do mundo (HACHMANN et al., 2013). A produção de 

carnes (frango, bovino e suíno) são grandes geradoras de resíduos, que são 

altamente poluidores se descartados no ambiente de forma incorreta. Os resíduos 

gerados como cama de frango, resíduo de peneira de dejetos de suínos, entre 

outros, preservam uma quantidade significativa de nutrientes e carbono, podendo 

ser utilizados como fertilizantes. A combinação de uma maior quantidade de 

resíduos provenientes da produção agrícola vis-à-vis a perspectiva de crescimento 

da agropecuária poderá aumentar a demanda por fertilizantes granulados 

organominerais. 

Em muitas regiões brasileiras, é comum a utilização de dejetos „in natura‟ 

provenientes da agroindústria, porém esses fertilizantes apresentam baixa eficiência 

quando comparado aos fertilizantes minerais, devido a perda por lixiviação e 

volatilização, além do alto risco de contaminação ambiental (BENITES et al., 2012). 

De acordo com a Instrução Normativa 8/2004 (BRASIL, 2004) está proibida em todo 

o território nacional a alimentação de ruminantes com produtos que contenham em 

sua composição gorduras e proteína de origem animal como cama de frango, 

resíduos da criação de suínos e ovo em pó. Isso ocorreu para eliminar o risco de 

doenças como botulismo e vaca louca. Estudos ambientais mostram que em alguns 

estados como Santa Catarina, o aumento do rebanho poderá ser inviabilizado por 

limitações no tratamento desses resíduos em atendimento a legislação vigente, 
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sobretudo após a publicação da Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005 

(BENITES et al. 2010).  

 Os FOMs já estão sendo adotados como uma alternativa para a utilização 

desses resíduos, dessa forma é possível dar uma destinação adequada e também 

aumentar a eficiência da utilização dos nutrientes contidos nos resíduos. Uma 

vantagem dos FOMs é o fato de utilizarem como matéria-prima, resíduos que são 

passivos ambientais de outros sistemas de produção (BENITES et al., 2012). 

 A nomenclatura fertilizantes organominerais vem da combinação numa 

mesma formulação de fertilizantes orgânicos e fertilizantes minerais. Surge então 

uma alternativa para reduzir a dependência do produto importado com importante 

apelo ambiental devido ao reuso adequado desses resíduos. De acordo com Abisolo 

(2018), as empresas de fertilizantes estão prevendo um crescimento de 23% na 

expectativa do faturamento do setor de fertilizantes organominerais.  

A Embrapa lançou em 2012 um FOM granulado, produzido a partir da 

associação entre cama de aviário e uma fonte mineral de fósforo. Experimentos de 

campo apontaram um ganho de eficiência no fornecimento de fósforo em relação ao 

Fosfato Monoamonio (MAP). Entretanto, muitos estudos são ainda necessários para 

promover o desenvolvimento de novos produtos buscando atender a ampla 

diversidade de materiais orgânicos disponíveis que apresentam potencial para a 

produção de fertilizantes organominerais. 

Quando se fala em fertilizantes granulados é imprescindível analisar a dureza 

do grânulo, pois esse parâmetro vai demostrar se o produto pode ser transportado e 

armazenado sem que o mesmo se quebre ou esfarele. Normalmente esse tipo de 

fertilizante é utilizado em máquinas como uma semeadora-adubadora, para isso o 

grânulo precisa estar íntegro e com tamanhos similares para assim serem 

distribuídos de forma uniforme em cada cova. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho foi determinar parâmetros adequados para os 

processos de mistura e granulação de fertilizantes organominerais produzidos a 

partir de diferentes resíduos orgânicos. 

 

Este trabalho teve como objetivos específicos:  

i) Avaliar o efeito de aditivos orgânicos e inorgânicos no processo de 

granulação e na dureza de fertilizantes organominerais;  

ii) Avaliar o efeito do tamanho de partícula da fração orgânica na 

granulação e nas características físicas e químicas de fertilizantes 

organominerais; e 

iii) Avaliar o efeito de diferentes fontes de carbono na qualidade química e 

física de fertilizantes. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

A agricultura brasileira obteve avanço no último século, alcançando aumentos 

significativos na produtividade de muitas culturas como milho, soja e cana de açúcar. 

Isso ocorreu, dentre outros fatores, devido às inovações tecnológicas e pesquisas 

em fertilidade do solo, o que permitiu o uso eficiente de corretivos e fertilizantes na 

agricultura brasileira (LOPES; GUILHERME, 2007). Como pode ser observado na 

Figura 1, o aumento da produção brasileira de grãos entre os anos 1997 a 2017 foi 

fortemente dependente do aumento do consumo de fertilizantes, mostrando também 

aumento da produtividade, pois a área plantada aumentou muito menos 

proporcionalmente. 

 

 

Figura 1 - Variação do consumo de fertilizantes, área plantada e produção de grãos no Brasil. 

Fonte: CONAB e ANDA 

 

Diversos autores têm discutido os cenários para a agricultura no 

horizonte 2050 sendo praticamente consenso os principais desafios a serem 

enfrentados (MARIN et al., 2016): 1) a população mundial crescerá 

aproximadamente 30%, podendo ultrapassar 10 bilhões de habitantes; 2) a 

maior parte desse adicional de três bilhões de pessoas viverá em cidades 

de países em desenvolvimento, ampliando a classe média global; 3) a 

limitação de terras cultiváveis disponíveis para expansão da área agrícola 
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mundial; 4) a elevação do padrão de demanda por proteína animal e 

vegetal, ou seja, de consumo; 5) a mudança do clima deve mudar os 

padrões de produção e exigir sistemas produtivos mais sustentáveis sob o 

ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa; e 6) a demanda por 

água deve aumentar, mas a disponibilidade possivelmente cairá 

(STRALIOTTO et al. 2017). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2017) a população 

mundial deve ter um crescimento de quase três bilhões de pessoas até 2050. 

Segundo Marin et al. (2016), para os cenários pessimistas não se concretizem é 

preciso aumentar a produção agrícola mundial em 60%, que será um desafio. Esse 

aumento na produção mundial de alimentos deverá acontecer em área agrícola 

consolidada, “para evitar o aumento expressivo dos preços de alimentos, da pobreza 

e da fome no mundo” (FISCHER et al., 2009 apud MARIN et al., 2016). Os insumos 

agrícolas de maior impacto na produtividade são os fertilizantes e corretivos 

agrícolas, especialmente considerando as áreas tropicais com solos naturalmente 

ácidos e de baixa fertilidade, que exigem a correção e reposição sistemática de 

nutrientes para garantir a produção vegetal sustentável (STRALIOTTO et al., 2017). 

Os custos com fertilizantes correspondem em média à 40% do custo total de 

produção de soja e de milho e no algodão esse percentual gira em torno de 30% em 

Mato Grosso. A formação do preço dos adubos fosfatados é influenciada pelo custo 

da matéria-prima internacional, da cotação e petróleo e das commodities agrícolas 

(BERALDO; FIGUEIREDO, 2016). O preço das commodities é altamente 

influenciado pelo preço do dólar, isso ocorre porque mais de 70% dos fertilizantes 

utilizados no Brasil são importados. 

O consumo brasileiro de fertilizantes na década de 70 era de 

aproximadamente um milhão de toneladas e, em 2017, foi de 34 milhões de 

toneladas de nutrientes, sendo que mais de 70% dos fertilizantes utilizados no país 

são importados. De acordo com a International Fertilizer Industry Association - IFA 

(HEFFER; PROUD‟HOMME, 2015) o consumo de fertilizantes do Brasil é um dos 

que mais cresce na América do Sul, tendo apresentado taxas de crescimento 

consistentes nos últimos anos. As projeções indicam que o consumo mundial de 

fertilizantes deverá crescer a taxas de 1,8% ao ano, no entanto, na América Latina, o 

crescimento esperado é de 3,3% ao ano, com destaque para o Brasil, Argentina, 
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Colômbia e México. De acordo com o relatório da IFA (HEFFER; PROUD‟HOMME, 

2015), os principais fatores do crescimento deste consumo são as grandes 

extensões de terras agricultáveis, abundância em recursos hídricos, as condições 

climáticas favoráveis, incentivos e subsídios governamentais e o aumento da 

demanda mundial por grãos e fibras.  

Os nutrientes essenciais para a produtividade das culturas podem ser 

classificados em três subgrupos principais: macronutrientes primários como 

nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K); macronutrientes secundários como cálcio 

(Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) e micronutrientes como ferro (Fe), manganês 

(Mn), boro (B), zinco (Zn), molibdênio, dentre outros (BRASIL, 2018). No ano de 

2017, o Brasil importou 76% dos fertilizantes utilizados de acordo com a ANDA 

(2018). O país produz cerca de 45% dos fertilizantes fosfatados, 25% dos 

nitrogenados e menos de 10% dos potássicos (ANDA, 2016) que são demandados 

pela agricultura, como mostra a Figura 2. Existe uma alta vulnerabilidade do 

agronegócio devido à elevada dependência da importação dos fertilizantes, já que a 

produção desses compostos vem crescendo a passos lentos e a procura é intensa. 

 

 

Figura 2- Produção nacional de fertilizantes que são demandados pela agricultura brasileira em 2016. 

Fonte: ANDA, 2016 (adaptado) 

 

3.1. Resíduos agroindustriais 

 

Os resíduos da agroindústria são gerados no processamento e produção de 

materiais como carnes, grãos, fibras, entre outros. Grande parte desse material 

possui nutrientes que podem ser aproveitados para outra finalidade como a cama de 
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frango (CF), composto de dejetos de suíno (CS), resíduo de peneira de dejetos de 

suínos (RP), entre outros. A destinação adequada dos resíduos pode ocorrer 

quando os mesmos são utilizados para compor os fertilizantes, dessa forma os 

nutrientes podem ser incorporados no solo de forma eficiente e sem poluir o meio, 

se o fertilizante for utilizado da forma correta. 

A cama de frango, como mostra a Figura 3, é um material que forra o piso dos 

galpões de criação, composto de um substrato vegetal, dejetos dos animais, restos 

de ração, penas e descamações de pele das aves. Os dejetos das aves somados 

aos restos de ração tornam esse resíduo rico em nutrientes, como N, P e K (PAULA 

JUNIOR, 2014). 

O resíduo de peneira de suínos é o material que fica retido na peneira 

utilizada para separar os dejetos em fases líquidas e sólidas (BRASIL, 2016), como 

mostra a Figura 4. O material passante na peneira é levado para a compostagem 

(Figura 5) ou para o processo de produção de biogás. No final do processo, esse 

resíduo é chamado de composto suíno. 

 Nas plantações comerciais de hortaliças são gerados resíduos como folhas 

velhas e produtos fora do padrão de qualidade. Os mesmos podem ser triturados e 

misturados com esterco animal para realizar a compostagem e serem utilizados 

como adubos, como mostra a Figura 7. Os resíduos de gramíneas de podas urbanas 

também podem passar por uma compostagem e se transforma em adubo. 

Dos resíduos provenientes do abate animal podem ser produzidos farinhas 

(Figura 6) que por sua vez podem ser de diversas composições. De acordo com a 

Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA) elas normalmente são semi 

desengorduradas, trituradas (em pó) e são originadas a partir do cozimento da 

matéria prima. Como a farinha de vísceras de aves que utiliza como matéria-prima 

originada no abate de aves, constituído por partes cárneas, vísceras, cabeças, pés e 

demais órgãos, com exceção das penas e do sangue removido na sangria do 

animal. Já a farinha de carne e osso suínos utiliza matéria-prima de origem suína, 

constituído principalmente por partes cárneas, vísceras e ossos de suínos. A farinha 

de carne e osso bovina é resultante da matéria-prima de origem bovina (constituído 

principalmente de ossos, cárneos, aparas e vísceras), rico em proteína, cálcio, 

fósforo e gordura. 
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Figura 3 - Demonstração da 

cama de frango 

Fonte: Cooperbom (2018) 

 

Figura 4 - Resíduos de 

suínos passando pela 

peneira 

Fonte: Embrapa Suínos 

(2018a) 

 

Figura 5 - Preparação do 

composto suíno 

Fonte: Embrapa Suínos 

(2018b) 

 

 

Figura 6 - Farinha de ossos de bovino 

Fonte: ABRA (2018) 

 

Figura 7 - Restos de vegetais sendo triturados 

pelo trator 

Fonte: Foto do autor 

 

3.2. Fertilizantes 

 

De acordo com a instrução normativa nº 39 (BRASIL, 2018), fertilizante é uma 

substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais 

nutrientes para as plantas. Ele pode ser mineral, orgânico ou organomineral. Os 

fertilizantes minerais possuem em sua composição produtos fundamentalmente 

minerais, já os orgânicos possuem como matéria prima produtos de origem orgânica. 

O organomineral é a combinação entre esses dois tipos de fertilizantes (mineral e 

orgânico).  

O fertilizante é comercializado no mercado em duas naturezas físicas (sólido 

e líquido). Os produtos fluídos podem ser em solução ou suspensão, os sólidos 

podem ser granulados, em pó, peletizados, em farelo ou pastilhas. Os granulados 



24 

são constituídos de partículas em que cada grânulo contenha todos os elementos 

declarados ou garantidos no produto (BRASIL, 2018). A Figura 8 apresenta a 

subdivisão dos fertilizantes. 

 

 

Figura 8 - Subdivisão dos fertilizantes 

 

Para garantir que o fertilizante granulado atenda as especificações do MAPA 

é preciso que ele se encaixe em alguns padrões como granulometria e consistência 

dos grânulos. Os grânulos precisam ser passantes da peneira de 4,00 mm (no 

mínimo 95%) e precisam ficar retidos na peneira de 2 mm (no mínimo 60%) 

(BRASIL, 2018). Além disso, eles precisam ter consistência, ou seja, precisam ser 

resistentes a quebras. Quando os grânulos são frágeis e acabam se quebrando ou 

esfarelando, fazendo com que o fertilizante perca a qualidade física, prejudicando 

sua aplicação. 

 Os fertilizantes granulados podem ser aplicados no solo através de máquinas 

como uma semeadora-adubadora mostrada na Figura 9. Essas máquinas são 

capazes de distribuir o fertilizante e a semente simultaneamente no solo. Com isso é 

possível reduzir custos operacionais na implantação da cultura e também atendem 

de melhor maneira os aspectos agronômicos do posicionamento de sementes e 

fertilizantes no solo (BALASTREIRE, 1987 apud DALACORT e STEVAN, 2017). 

Os fertilizantes são condicionados no reservatório da máquina e com o seu 

funcionamento ele é encaminhado para os discos dosadores que posicionam cada 
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fertilizante em um orifício para, em seguida, ser aplicado no solo. Sendo introduzido 

primeiramente o fertilizante que normalmente fica mais profundo para não afetar o 

crescimento das raízes e na sequência é introduzida a semente no solo. Lembrando 

que existem vários tipos de dosadores como o pneumático, de dedos prensores 

(Figura 10), de disco alveolado, de cilindro canelado, entre outros. 

 

 

Figura 9 - Semeadora-adubadora PANTHER SM, onde o reservatório superior (1) é de fertilizante e o 

inferior (2) é de sementes. 

Fonte: Vence Tudo (2018) 

 

 

Figura 10 - Disco dosador de dedos prensores. 

Fonte: DALACORT e STEVAN, 2017. 

1 
2 
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A produção de fertilizantes organominerais na forma granulada, oferecendo 

ao mercado produtos que sejam apropriados para misturas com fertilizantes 

granulados convencionais representa o principal desafio tecnológico para ampliação 

do uso desses fertilizantes no Brasil. A qualidade física do produto é essencial para 

garantir de sua eficiência e eficácia na lavoura. A pouca utilização de fertilizantes 

organominerais pela agricultura de larga escala no Brasil, maior consumidora de 

fertilizantes, pode ser atribuída à baixa concentração de nutrientes e às 

características físicas dos produtos existentes no mercado, uma vez que a maior 

parte de destes fertilizantes é comercializada na forma de farelo ou pó.  

A produção e oferta de fertilizantes organominerais na forma granulada, 

oferecendo ao mercado produtos que sejam apropriados para misturas com outros 

fertilizantes granulados convencionais representa o principal desafio tecnológico 

para ampliação do uso desses fertilizantes no Brasil. Vale ressaltar que nas culturas 

com soja e milho, os fertilizantes na sua quase totalidade aplicados na forma 

granulada, representando mais da metade de todo o consumo de fertilizantes 

minerais no Brasil, um mercado de cerca de 12 milhões de toneladas de fertilizantes. 

A adequação na granulometria dos fertilizantes organominerais poderá alavancar a 

sua inserção nestas lavouras de importância estratégia para o mercado de 

fertilizantes no Brasil. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Tecnologia de 

Fertilizantes da Embrapa Solos – RJ, nos anos de 2016 e 2017. Os FOMs foram 

granulados, variando a composição, com a finalidade de obter grânulos firmes e 

resistentes a quebra. Foram produzidos FOMs variando-se a granulometria da 

matéria-prima para verificar o efeito na qualidade física do produto. Foram 

determinados os teores dos aditivos utilizados e a dureza dos fertilizantes 

produzidos. 

 

4.1. Etapas do processo de produção dos fertilizantes organominerais 

 

Na produção dos fertilizantes foram realizadas algumas etapas conforme 

sequência apresentada na Figura 11 e descritas a seguir: 

 

 

Figura 11 - Fluxograma da produção de fertilizantes 

 

 Os materiais foram secos em estufa de circulação forçada (50ᵒC), até 

obtenção de massa constante. 
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 Os resíduos foram moídos e passantes na peneira de 18 mesh (1 mm). 

 As matérias-primas utilizadas nas formulações (CS, CF, CH, RP, FB, FS, FA, 

CG, aditivos, aluminossilicato, fonte mineral de fósforo) foram pesados de 

acordo com cada formulação e homogeneizados. 

 A mistura homogeneizada foi levada ao granulador de prato inclinado 

(produzido pela Engendrar modelo Փ400) com rotação constante, em 

processos de batelada (Figura 12). Manualmente, foi borrifada uma solução 

de água com silicato sobre a mistura. 

 Após a formação dos grânulos, os mesmos foram retirados do prato 

granulador e peneirados em peneiras de 5 e 10 mesh (4 e 2 mm, 

respectivamente). 

 Os grânulos com diâmetro entre 2 mm e 4 mm foram colocados em estufa de 

circulação forçada (50ºC), até obtenção de massa constante. 

 Após a secagem, os grânulos foram peneirados em peneiras de 5 e 18 mesh 

(4 e 1 mm, respectivamente), a fim de atender aos requisitos granulométricos 

exigidos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 

acordo com a Instrução Normativa, nº 25, de 28 de julho de 2009 (BRASIL, 

2009). Grânulos menores que 1 mm e maiores que 4 mm foram descartados 

do processo por não atenderem à legislação. 
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Figura 12 - Granulador de prato inclinado. 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL 

 

4.2. Análises realizadas nos fertilizantes 

 

As matérias-primas moídas foram granuladas e analisadas para determinação 

de fósforo total pelo método gravimétrico (BRASIL, 2014) e teores dos aditivos A, B 

e C (MOSAIC, 2013) e dureza (IFDC, 1986). O fluxograma com as etapas realizadas 

de preparação e análise dos FOMs pode ser observado na Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Fluxograma das etapas realizadas para produção e análise dos fertilizantes 

organominerais. 
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4.3. Avaliação da dureza dos fertilizantes 

 

Para realizar a dureza dos fertilizantes foi utilizado um medidor de 

compressão, denominado de durômetro (Figura 14), marca Instrutemp modelo IGM 

94. Foram realizadas 30 repetições para cada tratamento a fim de obter maior 

confiança no resultado, sendo que cada análise foi feita nos grânulos 

individualmente. Para a pesquisa foi considerado um grão fraco quando o mesmo 

não suporta uma força de 0,4 kgf e acaba se rompendo, dureza média quando ele 

se rompe acima de 0,40 kgf e adequada quando ele se rompe acima de 1,0 kgf. 

  

Figura 14 – Durômetro 

Fonte: Laboratório de Tecnologia de Fertilizantes, Embrapa Solos 

 

4.3. Efeito da adição de aditivos 

 

Para o preparo das formulações dos fertilizantes foram realizados testes 

preliminares para obter um produto mais resistente e definir a formulação para as 

próximas etapas (Fonseca et al., 2017).  

Nessa etapa foram granuladas combinações de fertilizantes utilizando fonte 

mineral de fósforo, silicato de sódio, aditivos, aluminossilicato e duas fontes de 

carbono CF e CS em diferentes combinações e dosagens. Toda a produção e 
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análise de dureza foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de Fertilizantes da 

Embrapa Solos – RJ. 

a) Efeito do silicato na dureza dos FOMs: para esse teste foi utilizada uma 

mistura base composta por cama de frango – CF e MAP com adição de 

solução de silicato de sódio em diferentes concentrações. Essa formulação 

inicial serviu para testar as concentrações do silicato.  

b) Efeito aditivo do silicato e aluminossilicato na dureza dos FOMs:  para esse 

teste foi utilizada uma mistura base composta  por uma fonte de carbono 

cama de frango – CF, uma fonte mineral de fósforo (MAP) e aluminossilicato 

com adição de solução de silicato de sódio em diferentes concentrações. 

Essa formulação serviu para testar as concentrações do silicato e de 

aluminossilicato, além de comparar a utilização do silicato em pó e em líquido. 

c) Efeito de aditivos na dureza dos FOMs: para esse teste foi utilizada uma 

mistura base composta por uma fonte de carbono cama de frango - CF ou 

composto suíno – CS contendo uma fonte mineral de fósforo, aluminossilicato 

em diferentes concentrações, aditivos e com adição de solução de silicato de 

sódio em diferentes concentrações. 

 

4.4. Avaliação da granulometria da matéria-prima na produção dos 

fertilizantes organominerais 

 

 Nessa etapa, foram utilizados quatro diferentes granulometrias da CF bruta 

peneirada em peneiras de 10, 18, 20 e 30 Mesh (2 mm, 1mm, 0,841 mm e 0,595 mm 

respectivamente) para o preparo dos FOM‟s, de acordo com a Figura 15 (Fonseca et 

al., 2017). A fórmula utilizada foi a que apresentou a melhor combinação de aditivos. 

 Nesses fertilizantes foram realizadas análises físicas (IFDC, 1986) e químicas 

de acordo com o MAPA (BRASIL, 2014), sendo determinado fósforo total, teores dos 

aditivos A, B e C e determinação de carbono e nitrogênio. Para determinar o fósforo 

total foi utilizado o método gravimétrico e as demais análises químicas foram 

realizadas por extração ácida a frio (MOSAIC, 2013), e determinação por ICP-OES. 

Os testes físicos e a análise de fósforo total foram realizadas no Laboratório de 

Tecnologia de Fertilizantes e as demais análises foram realizadas no Laboratório de 

Análises de Solo e Planta, ambos na Embrapa Solos – RJ.  
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Figura 15 - Aspecto visual da cama de frango bruta moída em diferentes granulometrias. 

Legenda: A: Cama de frango moída na peneira de 10 Mesh; B: Cama de frango moída na peneira de 

18 Mesh; C: Cama de frango moída na peneira de 20 Mesh e D: Cama de frango moída na peneira 

de 30 Mesh. 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL 

 

4.5. Fontes de matéria-prima avaliadas para a produção de fertilizantes 

organominerais 

 

 Para o preparo das formulações de FOMs granulados foram utilizados os 

resíduos das agroindústrias: cama de frango (CF), composto de dejetos de suínos 

(CS), resíduo de peneira de dejetos de suínos (RP), farinha de carcaça de aves 

(FA), farinha de ossos e sangue de bovinos (FB), farinha de carcaça de suínos (FS), 

composto de resíduos de hortaliças com esterco de cavalo (CH) e composto 

produzido à base de gramíneas (CG). Toda a produção dos FOMs granulados foi 

realizada no Laboratório de Tecnologia de Fertilizantes da Embrapa Solos – RJ. 

A 
B 

C D 
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 A fórmula utilizada foi deduzida através da realização de diversos testes 

preliminares, sendo escolhida a combinação que apresentou o resultado de dureza 

mais eficiente.  

 

4.6. Análise estatística 

 

Os valores médios de dureza, fósforo total e os teores dos aditivos A, B e C 

dos grânulos foram comparados por meio do teste de Tukey (5%), utilizando o 

software Sisvar (versão 5.6). 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para definir a fórmula que seria utilizada em todas as etapas, foi preciso 

iniciar o preparo dos fertilizantes testando a adição de aditivos e incrementos. 

Quando a dureza é baixa, os grânulos são pouco resistentes e mais suscetíveis à 

quebra, até mesmo pulverização durante a armazenagem, transporte e manuseio do 

fertilizante, tornando o produto comercialmente inadequado (Junior et al., 2012). No 

teste de avaliação da influencia do silicato na dureza, não foi possível observar 

diferença significativa entre as formulações analisadas (Figura 16). 

 

  

Figura 16 - Dureza das combinações de fertilizantes organominerais contendo como fonte de carbono 

cama de frango – CF, contendo uma fonte mineral de fósforo com adição de solução de silicato de 

sódio em diferentes concentrações. 

 

Na sequência foram realizadas novas combinações contendo CF, fonte 

mineral de fósforo, aluminossilicato em diferentes concentrações e o silicato de 

sódio variou entre líquido e pó e em diferentes concentrações, mostrando que houve 

diferença estatística entre algumas concentrações de silicato em pó (Figura 17).  

 Para tentar melhorar a dureza foram realizadas novas combinações contendo 

aluminossilicato, aditivos, fonte mineral de fósforo, fonte de carbono (CF e CS) e 

variando as concentrações da solução de silicato de sódio. De acordo com a figura 
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18, adicionado os aditivos, a formulação obteve melhora com algumas 

concentrações de silicato. 

 

Figura 17 - Dureza das combinações de fertilizantes organominerais contendo como fonte de carbono 
cama de frango - CF contendo uma fonte mineral de fósforo, aluminossilicato – AL em diferentes 
concentrações, aditivos - AD e com adição de solução de silicato de sódio - SI em diferentes 
concentrações. Médias com letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 

 

 

Figura 18 - Dureza das combinações de fertilizantes organominerais contendo como fonte de carbono 

cama de frango - CF ou composto suíno – CS contendo uma fonte mineral de fósforo, 

aluminossilicato – AL, aditivos - AD e com adição de solução de silicato de sódio - SI em diferentes 

concentrações. Médias com letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 
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De acordo com as figuras 16, 17 e 18, o fertilizante que apresentou a melhor 

dureza foi o de CS + fonte mineral de P+ aluminossilicato + 4% de silicato de sódio 

líquido. Analisando os fertilizantes produzidos a partir de CF, observou-se que a 

diferença entre os valores de dureza entre as formulações de CF + fonte mineral de 

P+ aluminossilicato + 5% de silicato de sódio líquido e CF + fonte mineral de P+ 

aluminossilicato + 2% de silicato de sódio líquido foi muito pequena, sendo mais 

viável economicamente granular o fertilizante utilizando a solução de 2% de silicato 

de sódio, já que ambos são iguais estatisticamente. 

As melhores combinações que geraram grânulos mais firmes de acordo com 

o teste de dureza e que são mais viáveis economicamente foram: 

 

1) CS + fonte mineral de P + aluminossilicato + aditivos + 4% Silicato líquido. 

 

2) CF + fonte mineral de P + aluminossilicato + aditivos + 2% Silicato líquido. 

 

 Para melhorar a dureza dos fertilizantes alguns autores utilizaram outros 

produtos como polímeros. De acordo com Junior et al.( 2012), a dureza dos grânulos 

obteve melhora ao utilizar polímeros aniônicos solúveis em água no seu 

revestimento. Porém o polímero precisa ser produzido em indústrias específicas e os 

aditivos utilizados nesse trabalho pode ser encontrado facilmente. 

Na indústria farmacêutica, Lira (2004) utilizou dois tipos de bentonita para 

ajudar na melhora da dureza, e ambos os produtos obtiveram uma melhora na 

consistência do comprimido. 

Para avaliar a influencia da granulometria da fração orgânica na dureza dos 

FOMs foi utilizada a combinação com os aditivos mencionada acima (item 2), 

variando apenas a granulometria da cama de frango. Inicialmente, foi avaliado o 

efeito da moagem na composição química da matéria-prima (cama de frango 

moída), considerando os teores de carbono e nitrogênio (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Composição de carbono e nitrogênio da cama de frango (CF) após o processo de moagem 

do resíduo em diferentes granulometrias. 

Matéria-prima Carbono (%) Nitrogênio (%) 

CF (10 mesh) 28,81 3,10 

CF (18 mesh) 32,15 2,88 

CF (20 mesh) 33,32 2,80 

CF (30 mesh) 32,06 3,19 

 

Após a granulação, foram realizadas as análises físico-químicas dos grânulos 

dos fertilizantes produzidos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Análises físicas e químicas dos fertilizantes organominerais fosfatados granulados com 
cama de frango moída em diferentes granulometrias adicionada de aluminossilicato, aditivos e 
silicato. 

Descrição P2O5 total Dureza Aditivo A Aditivo B Aditivo C 

 ---- % ---- --- kgf--- -------------------- % ------------------- 

CF (10 mesh) 24,12 a 0,84 a 0,15 a 0,484 a 0,709 a 

CF (18 mesh) 24,33 a 0,64 a 0,14 a 0,459 a 0,712 a 

CF (20 mesh) 23,25 a 0,64 a 0,16 a 0,485 a 0,746 a 

CF (30 mesh) 23,41 a 0,76 a 0,14 a 0,521 a 0,730 a 

 

Observando a Tabela 2, foi possível constatar que a granulometria da fração 

orgânica utilizada na granulação não influencia a qualidade do produto final. Sendo 

assim, não seria obrigatório moer a fonte de carbono em peneiras com malhas muito 

finas, o que poderia gerar uma economia energética no processo industrial. 

Entretanto, a moagem em menores granulometrias pode ser interessante para se ter 

maior homogeneidade do produto final. 

Também foi possível constatar que os teores de aditivo, A, B e C, fósforo total 

e a dureza foram iguais estatisticamente de acordo com o teste de Tukey a 5%. Na 

Figura 19, são apresentados os fertilizantes produzidos a com a fonte de carbono 

(CF) em diferentes granulometrias. 
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Figura 19 – Aspecto visual dos fertilizantes organominerais fosfatados, preparados com cama de 
frango moída em diferentes granulometrias.  

Legenda: A: CF (10 mesh) + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de 
sódio líquido; B: CF (18 mesh) + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato 
de sódio líquido; C: CF (20 mesh) + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% 
Silicato de sódio líquido; D: CF (30 mesh) + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 
2% Silicato de sódio líquido. 
 

Em seguida, foi utilizada a mesma formulação anterior (CF + fonte mineral de 

P + aluminossilicato + aditivos + 2% Silicato líquido.), somente variando a fonte de 

carbono. As análises físico-químicas estão apresentadas na Tabela 3.  

 

A B 

C D 
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Tabela 3 - Análises físicas e químicas dos fertilizantes organominerais fosfatados granulados com diferentes fontes de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: CF – Cama de frango; CS – Composto de dejetos de suínos; RP – Resíduo de Peneira de dejetos de suínos; FA -  Farinha de carcaça de aves; FS 

– Farinha de carcaça de suínos; FB – Farinha de sangue e ossos de bovino; CH, composto de resíduos de hortaliças com esterco de cavalo e CG -  

Composto produzido a base de gramíneas. Médias com letras iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 

 

Fertilizantes Organominerais P2O5 total Dureza Aditivo A Aditivo B Aditivo C 

 ----- % ---- ---- kgf---- ------------------- % ------------------- 

CF + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 22,08 f 0,54 cde 0,417 b 0,578 a 1,089 b 

CS + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 26,20 de 0,77 b 0,460 ab 0,287 a 1,139 b 

RP + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 33,72 a 0,43 bc 0,415 b 0,469 a 1,330 a 

FA + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 28,63 c 0,15 ef 0,455 ab 0,403 a 1,178 b 

FS + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 24,99 e 0,05 f 0,335 c 0,399 a 0,941 c 

FB + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 30,52 b 0,19 def 0,445 ab 0,300 a 1,092 b 

CH + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 27,68 cd 1,49 a 0,541 a 0,465 a 1,172 b 

CG + aditivos + aluminossilicato + silicato + fonte mineral de fósforo 23,04 f 0,54 bc 0,515 ab 0,502 a 1,129 b 
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Constatou-se que o maior valor de dureza foi do CH e o menor foi da FS 

(Tabela 3), sendo que o CH se diferiu estatisticamente de todos os outros 

fertilizantes em relação a dureza. Na Figura 20, são apresentados os FOMs 

produzidos com diferentes fontes de carbono. 

  

   

   

  

Figura 20 – Aspectos visuais dos fertilizantes organominerais fosfatados preparados com diferentes 
fontes de carbono.  

Legenda: A: CF + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio 
líquido; B: CS + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio líquido; 
C: Resíduo de peneira (suíno) + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato 
de sódio líquido; D: Farinha de carcaça de aves + Fonte mineral de P + 
Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio líquido; E: Farinha de carcaça de suínos + 
Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio líquido; F: Farinha de 
carcaça de bovino + Fonte mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio 

A B C 

D E F 

G H 
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líquido; G: Composto de hortaliças com esterco de cavalo + Fonte mineral de P + 
Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio líquido; H: Composto de gramíneas + Fonte 
mineral de P + Aluminossilicato + 2% Silicato de sódio líquido. 

Os resultados experimentais apresentados contêm contribuições tecnológicas 

para o processo industrial de produção de FOM‟s, fornecendo subsídios para a 

indústria visando promover a produção de fertilizantes de melhor qualidade físico-

química, mais eficientes, reduzindo os custos e promovendo desta forma a 

reciclagem de resíduos agroindustriais,  
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6.  CONCLUSÕES 

Conclui-se que a moagem da cama de frango em peneiras com diferentes 

granulometrias não influenciou na dureza dos fertilizantes organominerais 

produzidos. 

A adição de aditivos e o borrifo da solução de silicato durante o processo de 

produção conferiram maior dureza aos fertilizantes testados.  

A fonte orgânica usada para produção e FOMs tem efeitos nas propriedades 

físicas e químicas dos fertilizantes organominerais testados.  

Baseado nas características físicas e químicas, foi demonstrado o potencial 

de matérias primas como Composto de Hortaliças, Composto de Gramíneas, 

Composto Suíno e Cama de Frango para a produção de fertilizantes 

organominerais. 
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