
RESÍDUOS AGRÍCOLAS NO BAIXO SUL DA BAHIA: DE PROBLEMA AMBIENTAL À SOLUÇÃO 
AGROECOLÓGICA

Lucélia Silva Queiroz1, Lúcio dos Santos Roza2 e Geovane Lima Guimarães3

1IF Baiano/Campus Valença/E-mail: lucelia.queiroz18@outlook.com
2IF Baiano/Campus Valença/E-mail: lucioroza10@gmail.com

3IF Baiano/Campus Valença/E-mail: geovane.guimaraes@valenca.ifbaiano.edu.br

Palavras-Chave: Agroecologia, segurança alimentar, compostagem.

  INTRODUÇÃO:
A produção agroecológica de olerícolas é uma atividade que 
vem crescendo e garantindo seu espaço no cenário agrícola, 
pois os consumidores estão buscando alimentos com maior 
qualidade,  livres  de  agrotóxicos  e  produzidos  com  menos 
impactos ambientais. Nessa perspectiva, no presente projeto 
buscou-se aliar a produção de alimentos com sustentabilidade 
ambiental, social e econômica, tendo-se como foco central o 
aproveitamento  de  resíduos  do  processamento  de  dendê  e 
coco verde, os quais são abundantes e pouco utilizados no 
Baixo  Sul  da  Bahia,  podendo  se  constituir  em  excelente 
alternativa  como  fertilizante.  Nesse  sentido,  produziu-se 
compostos orgânicos, a partir  de resíduos de dendê e coco 
verde,  enriquecidos  com  biomassa  de  gliricídia,  e  sua 
utilização na produção agroecológica de coentro e rúcula. O 
processo  de  compostagem,  assim  como  a  produção  das 
olerícolas ocorreram no IF Baiano – Campus Valença, tendo-
se  como  principais  resultados  esperados  a  geração  de 
conhecimentos  acerca  da  destinação  correta  de  resíduos 
agrícolas,  o  fomento  da  olericultura  agroecológica  e 
capacitação dos alunos envolvidos no projeto.

  MATERIAL E MÉTODOS:
A  pesquisa  está  sendo  realizada  no  IF  Baiano  –  Campus 
Valença, seguindo-se as etapas: (1) Produção dos compostos 
orgânicos,  obtidos  a  partir  das  misturas  de  resíduos  do 
processamento de dendê e coco verde, com esterco bovino 
fresco  e  gliricídia,  tendo-se  os  tratamentos:  dendê  +  coco 
verde + gliricídia + esterco bovino fresco, dendê + gliricídia + 
esterco  bovino  fresco  e  coco  verde  +  gliricídia  +  esterco 
bovino fresco.  Os resíduos de dendê, coco verde e gliricídia 
foram  utilizados  em  iguais  proporções,  em  todos  os 
tratamentos, com três repetições. Os resíduos vegetais foram 
dispostos  em  pilhas  para  compostagem,  com  reviramento 
semanal  e  monitoramento  de  todo  o  processo,  conforme 
Embrapa  (2009).  (2)  Cultivo  de  olerícolas,  utilizando  os 
compostos orgânicos como fertilizantes,  equivalente a 10 kg 
m-2  de canteiro.  Ao final do ciclo de produção, avaliou-se a 
produtividade das culturas.

  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
As avaliações dos resultados do presente projeto ainda estão 
em andamento. Dentre os resultados preliminares obtidos até 
o momento, tem-se: 
a) o tempo médio para a obtenção dos compostos orgânicos 
foi de seis meses, sendo inferior ao tempo necessário à 
decomposição dos resíduos de coco e dendê quando não 
submetidos à compostagem; 
b) os tratamentos não influenciaram na produtividade das 
culturas, observando-se que os cultivos apresentaram alta 
produtividade, o que sugere a viabilidade do uso dos resíduos 
de dendê e coco como excelentes alternativas para adubação 
orgânica na olericultura, com baixo custo, adequando-se à 
agricultura familiar.

  CONCLUSÃO: 
Preliminarmente,  nas  condições  em  que  o  experimento  foi 
desenvolvido,  verifica-se  que seis  meses  é  o  tempo  médio 
necessário  para  transformar  os  resíduos  de  coco  verde  e 
dendê  em  fertilizante  orgânico.  O  uso  desse  fertilizante  na 
produção  de  coentro  e  rúcula  é  uma  excelente  alternativa 
agroecológica,  promovendo  produtividade  adequada  dessas 
culturas, além de atender a demandas ambientais, sociais e 
econômicas,  especialmente  voltadas  aos  agricultores 
familiares do Baixo Sul baiano.
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