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Expectativa 

Pregunta 1 

O objetivo do estudo foi analisar a melhora/recuperação das características de um solo pobre em 
nutrientes, após a aplicação de vermicompostos produzidos a partir de efluentes de biodigestor. 
A pesquisa se justifica pelo fato de que no estado de Guanajuato existe a necessidade de 
desenvolver biofertilizantes para melhorar a qualidade dos solos afetados pela degradação, 
levando em consideração que as atividades econômicas primárias são muito importantes para o 
estado. A agropecuária, no entanto, é uma atividade que tem ocasionado deterioração física e 
química da camada edáfica na região, causada principalmente pela diminuição da fertilidade, o 
uso de produtos agroquímicos e a compactação. Por isso este estudo teve como objetivo analisar 
as determinações físicas, químicas e a atividade da enzima desidrogenase em um solo pobre em 
nutrientes, a fim de avaliar se são melhoradas as condições de fertilidade e se a sua capacidade 
de uso para as atividades agrícolas é aumentada. 

 

Pregunta 2 

A vermicompostagem de efluentes de biodigestor alimentado com resíduos de hortaliças e frutas 
foi a melhor opção para melhorar as características físicas, químicas e a atividade enzimática 
desidrogenase no solo, porque esta alcançou uma relação C/N mais equilibrada e mostrou 
concentrações mais altas de matéria orgânica e N total, em comparação com o solo tratado com 
vermicompostagem à base de esterco bovino. 

 

Pregunta 3 

Segundo Domínguez (2004), a vermicompostagem é um processo de decomposição que implica 
a interação entre minhocas e microrganismos; o autor destaca que as minhocas são vetores 
cruciais que fragmentam, condicionam o substrato e incrementam a superfície para a atividade 
microbiológica. Além disso, a vermicompostagem é uma estratégia que permite aumentar a 
matéria orgânica dos solos, contribuir com a nutrição para os cultivos, melhorar a estrutura do 
sistema edáfico, sua estabilidade e porosidade, além de elevar a capacidade de intercâmbio 
catiônico, entre outros. 

 

Pregunta 4 

A) Foram utilizados três contêineres/caixas de tijolos com 2m de largura, 3m de comprimento 
e 0,40m de profundidade, colocando em cada um/uma o solo a ser estudado. 

B) As propriedades analisadas nos solos com vermicompostagem foram: umidade, classe 
textural, densidade aparente, densidade real, porosidade total, pH, matéria orgânica, N 
total, relação C/N e atividade da enzima desidrogenase. 

C) Foram dois: vermicompostagem produzida a partir de efluentes de biodigestor alimentado 
com resíduos de frutas e hortaliças e outra produzida a través de esterco bovino. 

 

Pregunta 5 

As atividades econômicas primárias são de grande importância para o estado de Guanajuato, de 
forma que participam com a porcentagem de 3,47% do Produto Interno Bruto estatal. Entre elas, 
as atividades agropecuárias se destacam, alcançando, em certos produtos agrícolas e pecuários, 
os primeiros lugares de produção a nível nacional (morango, cevada, brócolis, alface, leite de 
cabra). No entanto, essas atividades têm causado deterioração física e química da superfície 
edáfica, originada principalmente pela diminuição da fertilidade, pelo uso de agroquímicos e pela 



compactação (SEMARNAT, 2012). Outra preocupação à escala nacional e estatal, tanto para as 
autoridades como para os produtores, é o grande volume de esterco gerado e a manipulação 
inapropriada que é dada a esses materiais. Muitos deles são manipulados sem o conhecimento 
de suas propriedades físicas e químicas, ou são aplicados em extensões de terra muito 
pequenas. É por isso que o objetivo deste trabalho é verificar as determinações físicas e 
químicas e a atividade da enzima desidrogenase em uma amostra de solo pobre em nutrientes 
após o tratamento com vermicompostagem de lodos de biodigestores (esterco bovino e resíduos 
de hortaliças e frutas) a fim de avaliar se são recuperadas as condições de fertilidade e se é 
aumentada a capacidade de uso para as atividades agrícolas. 

 


