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Introdução

Os engaços (suporte fibroso que sustenta o fruto)
constituem de 20% a 25% do cacho de fruto fresco e
são reciclados no campo como “mulch” ou parcialmente
desidratados (abaixo de 40% de umidade) e usados
como combustível em caldeiras.

O Estado do Pará, maior produtor de óleo de palma do
País, produz atualmente aproximadamente 100.000
toneladas/ano de óleo. Cada tonelada produzida gera, em
média, uma tonelada de engaço. Esses resíduos sólidos são
ricos em nutrientes, fornecendo quantidades de fertilizan-
tes por tonelada de engaços equivalentes a 5,6 kg de
uréia, 0,7 kg de superfosfato triplo, 8,5 kg de cloreto de
potássio, 2,4 kg de calcário e 4,0 de sulfato de magnésio.

O manejo deste subproduto implica em custo e cuidados
com a poluição. O estreitamento da legislação
ambiental e a necessidade das empresas em reduzir a
zero o desperdício têm forçado as indústrias de óleo de
palma e instituições de pesquisa a buscarem alternativa
viáveis na utilização de engaços e outros subprodutos.

O trabalho teve como objetivo estudar as característi-
cas químicas de composto orgânico, produzido natural-
mente, a céu aberto, com engaços de dendê, pela
empresa Agroindustrial Palmasa S.A, localizada no
Município de Igarapé-Açu, PA.

Compostagem

A compostagem dos engaços ocorre naturalmente, a
céu aberto, sem revolvimento da massa. Os engaços
são colocados no pátio logo após a debulha na fábrica,
dispostos em pilha com cerca de 3 metros de altura e
largura variável, atingindo até 40 metros de compri-
mento. O material para chegar ao estádio de húmus,
leva cerca de 2 a 2,5 anos.

O processo de compostagem de m]engaços reduz
acentuadamente o volume e peso a ser manejado ou
removido, tornando o produto resultante mais higiênico
após a fermentação, que atinge altas temperaturas
(62°C).
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Caracterização

O produto resultante do processo natural de
compostagem de engaços, é um composto orgânico
estável, rico em húmus e com boas propriedades
agronômicas, apresentando em sua composição (% na
matéria seca) os valores a seguir

Transformando-se as concentrações de N, P2O5 e K2O,
existentes em uma tonelada de composto orgânico de
engaços, com 35% de umidade, obtém-se 49 kg da
soma de uréia, superfosfato triplo e cloreto de potássio,
além de outros macronutrientes e micronutrientes.
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