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Introdução
A reutilização dos resíduos provenientes das atividades humanas é fundamental para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. A atividade vitivinícola é responsável pela produção de subprodutos, tais como, o engaço da vinha e as lamas resultantes do

tratamento das águas de lavagem da maquinaria utilizada nas operações de vinificação. A compostagem destes resíduos permite a sua incorporação no solo. A compostagem consiste num processo de decomposição aeróbia da matéria orgânica (MO) a elevadas
temperaturas, resultando num produto estabilizado, homogéneo, higienizado e sem substancias fitotóxicas, benéfico para a produção vegetal. A aplicação do compostado ao solo contribui para aumentar o teor de MO do solo, melhorar as caraterísticas físicas do
solo e proporcionar uma libertação gradual de nutrientes ao longo do tempo. Com o objetivo de reutilizar estes subprodutos na fertilização da vinha foram realizados dois ensaios de compostagem na Quinta da Granja, propriedade da Real Companhia Velha.

Resultados e discussão
Na 1ª experiência com lamas e engaço inteiro a temperatura na pilha 1 (lamas:engaço, 3:1) não ultrapassou

os 50 °C, possivelmente devido à falta de arejamento. Pelo contrário, a temperatura nas pilhas 2 e 3 (2:1) e (1:1)
foi superior a 55 °C durante 19 e 14 dias, respetivamente. As temperaturas máximas alcançadas nas pilhas 2 e 3
foram 69 e 67 °C, respetivamente (Fig. 7). Na 2ª experiência com lamas e engaço triturado as temperaturas
alcançadas durante a compostagem foram superiores. As temperaturas nas pilhas 1A (1:1) e 2A (1:1,5) foram
superiores a 55 °C durante 35 e 40 dias, respetivamente. As temperaturas máximas alcançadas nas pilhas 1A e
2A foram 72 e 73 °C, respetivamente. A temperatura diminuiu ligeiramente com a aplicação de biochar nas
pilhas 1B e 2B, não ultrapassando os 65 °C em ambas as pilhas. No entanto, as temperaturas atingidas durante a
compostagem foram superiores a 55 °C durante um período superior 15 dias, garantindo o estado sanitário
destes compostados (Fig. 8).

No final da compostagem os compostados apresentavam um elevado grau de maturação de acordo com o
teor de NH4

+ inferior a 400 mg kg-1. O não aumento da temperatura das pilhas após o ultimo revolvimento,
mantendo-se aproximadamente igual à temperatura do ar, é um indicador que os compostados estavam
estabilizados. Os compostados não apresentavam fitotoxicidade de acordo com o índice de germinação dos
testes de germinação realizados com sementes de rabanete, pepino e agrião. O pH das pilhas com biochar (1B e
2B) superior a 8,5 pode favorecer a transformação do ião amónio (NH4

+) em amoníaco (NH3) aumentando o risco
de perdas de azoto (N) (Fig. 9 e 10). O pH apesar de alcalino não ultrapassa o valor regulamentado nas normas
(pH<9; Decreto-Lei nº 103/2015).

Nos compostados a proporção entre os nutrientes está aproximadamente de acordo com as necessidades da
videira, à exceção do teor de potássio que apresenta valores ligeiramente inferiores. A relação K/Mg e Ca/Mg
entre 3 e 4 facilita a absorção destes nutrientes (tabela 1 e 2). O teor de MO superior a 400 g kg-1, o pH (7-8,5), a
condutibilidade elétrica (CE) (0,23-0,89) inferior a 3 dS m-1, associados ao grau de maturação são indicadores da
qualidade destes compostados. A contribuição dos compostados maturados para melhorar a fertilidade física do
e assegurar a libertação gradual de N é um fator indicativo da qualidade destes compostados na fertilização da
vinha.
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Fig. 1. Lamas resultantes do tratamento de águas residuais Fig. 2. Engaço das vinhas
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Fig. 6. Cobertura com tela de polipropilenoFig. 5. Revolvimento pilhas

Fig. 3. Realização das pilhas de lamas e engaço inteiro Fig. 4. Realização das pilhas de lamas, engaço triturado e biochar

Fig. 7. Temperatura das pilhas de compostagem de lamas e engaço inteiro (pilhas 1, 2 e 3)

Fig. 8. Temperatura das pilhas de compostagem de lamas e engaço triturado (pilhas 1A e 2A) e lamas, engaço
triturado e biochar (pilhas 1B e 2B)

Tabela 1. Caraterização química pilhas de lamas e engaço inteiro (pilhas 1, 2 e 3) 

Tabela 2. Caraterização química pilhas de lamas e engaço triturado (pilhas 1A e 2A) e lamas, engaço triturado e biochar
(pilhas 1B e 2B)

Conclusões
• A mistura de engaço inteiro e lamas na proporção de 2:1 (lamas:engaço inteiro, p:p) permitiu atingir

temperaturas elevadas de modo a garantir o estado sanitário do compostado.
• A constituição das pilhas de compostado com lamas e engaço triturado permite utilizar maior quantidade

de engaço em relação às lamas, atingindo temperturas mais elevadas do que com o engaço inteiro. A
mistura ideal foi 1:1,5 (lamas:engaço triturado, p/p) assegurando a higienização do produto final com ou
sem biochar.

• O grau de maturação e as carateristicas químicas dos compostados com lamas e engaço inteiro nas
proporções 2:1 e 1:1 (lamas:engaço,p/p) e com lamas e engaço triturado nas proporções 1:1 e 1:1,5
(lamas:engaço, p/p) podem contribuir para a melhoria da fertilidade do solo da vinha.

Resumo
Com o objetivo de reutilizar as lamas e o engaço na fertilização da vinha, realizaram-se duas experiências de compostagem

com: (i) lamas (C/N = 12) e engaço inteiro (C/N = 46) misturados na proporção 3:1, 2:1, 1:1 (lamas:engaço, p/p) nas pilhas 1, 2
e 3 respetivamente e (ii) lamas (C/N = 22) e engaço triturado (C/N = 56) misturados na proporção de 1:1 sem e com biochar e
1:1,5 sem e com biochar (lamas:engaço, p/p), nas pilhas 1A, 1B, 2A e 2B, respetivamente. A constituição de pilhas com lamas e
engaço triturado permitiu utilizar maior quantidade de engaço; a mistura ideal foi 1:1,5 (lamas:engaço) sendo a temperatura
superior a 55 °C durante 34 e 40 dias com e sem biochar, respetivamente. As temperaturas atingidas durante a compostagem
garantem o estado sanitário destes compostados. O grau de maturação destes compostados associado às caraterísticas físicas e
químicas podem contribuir para a melhoria da fertilidade do solo da vinha.

Abstract
Two composting experiments took place in order to use the wastes from wine industry to fertilize the grapevines: (i) sludge
(C/N = 12) and not ground grape stalk (C/N = 46) were mixed in the piles 1, 2 and 3 in the proportion of 3:1, 2:1 e 1:1 (sludge:
stalks, p/p), respectively; and (ii) sludge (C/N = 22) and ground grape stalks (C/N = 56) were mixed in the proportion of 1:1
without and with biochar and 1:1,5 without and with biochar (sludge:stalk, p/p), respectively. The composting piles with
sludge and ground stalks allowed to use a larger amount of stalks, the optimum mixing rate was 1:1.5 (sludge:stalks) where
the temperature was higher than 55 °C during 34 and 40 days with and without biochar, respectively. The temperatures higher
than 55 °C achieved during the composting process ensure the hygienization of the composts. The chemical characteristics of
these composts associated with the nature of mature composts can be expected to meet nutrient requirements of grapevines.

Materiais e métodos
A 1ª experiência de compostagem foi realizada com lamas (C/N = 12) e engaço inteiro (C/N = 46) misturados na proporção

3:1, 2:1, 1:1 (lamas:engaço, p/p) nas pilhas 1, 2 e 3 respetivamente (Fig. 1, 2 e 3). A 2ª experiência de compostagem foi
realizada com lamas (C/N = 22) e engaço triturado (C/N = 56) misturados na proporção de 1:1 sem e com biochar e 1:1,5 sem
e com biochar (lamas:engaço, p/p), nas pilhas 1A, 1B, 2A e 2B, respetivamente (Fig. 4). As pilhas de compostagem com a
dimensão aproximada de 1,5 m de largura e 1,5 m de altura tiveram a duração de aproximadamente 4 meses e foram
cobertas com uma tela de polipropileno de modo a permitir as trocas gasosas e impedir a secagem da parte exterior da pilha e
humidificação excessiva do interior da pilha (Fig. 5). A compostagem foi monitorizada com o auxílio de 3 sensores de
temperatura, posicionados aproximadamente no centro de cada pilha, ao longo do comprimento. Na 1ª experiência as pilhas
1 e 2 com maior proporção de lamas sofreram revolvimentos nos dias 1, 4, 8, 14, 28, 42, 56 e 84 dias para aumentar a
oxigenação da pilhas, pelo contrário a pilha 3 com maior proporção de engaço sofreu apenas 4 revolvimentos aos 8, 28, 56 e
84 dias. Na 2ª experiência as 4 pilhas sofreram revolvimentos aos 4, 8, 28 e 56 dias após o inicio da compostagem (Fig. 6).
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Fig. 9. pH das pilhas de lamas e engaço inteiro
(pilhas 1, 2 e 3).

Fig. 10. pH das pilhas de lamas e engaço triturado (1A e 2A)
e lamas, engaço triturado e biochar (1B e 2B)
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Pilha 1 294 21 7,7 1,4 2,1 2,3 0,7 73 28 0,23

Pilha 2 435 19 13,0 2,8 7,4 4,5 1,5 46 26 0,39

Pilha 3 595 22 15,0 2,2 11,8 5,7 2,4 24 94 0,59
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Pilha 1A 708 23 17 3,1 7,5 8,1 2,2 64 99 0,52

Pilha 1B 690 21 18 3,4 8,7 9,1 2,8 66 109 0,78

Pilha 2A 673 21 18 3,0 8,0 5,9 2,3 70 63 0,43

Pilha 2B 729 27 15 2,7 7,9 11,8 2,8 42 97 0,85

Agradecimentos
Os autores agradecem à Real Companhia Velha o apoio na realização dos trabalhos de compostagem.

Este trabalho foi financiado pelo projeto de I&D

INNOVINE&WINE – Vineyard and Wine Innovation Platform,

nº da operação NORTE-01-0145-FEDER-000038, co-

financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

(FEDER) através do NORTE 2020 (Programa Operacional

Regional do Norte 2014/2020).

mailto:ruicasaldematos@gmail.com



