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    O Pólo Gesseiro do Araripe possui uma das maiores 
jazidas de gipsita do planeta, com uma reserva 
estimada em mais de um bilhão de toneladas, segundo
DNPM [1], sendo responsável por mais de 90% da 
produção nacional de gesso. Isto se deve às condições 
de aproveitamento econômico favoráveis dessa jazida, 
que distam aproximadamente 700 km de várias capitais 
nordestinas e seus portos, além da elevada pureza (em 
torno de 95%) e da pouca profundidade do minério 
(baixa relação estéril/minério).
    Apesar da importância estratégica do Semi-Árido 
para o Brasil, pouco tem sido feito no desenvolvimento 
de políticas que levem ao conhecimento do potencial 
da região visando o desenvolvimento científico, 
tecnológico e sua sustentabilidade. A base da economia 
nordestina está sustentada na exploração dos recursos 
naturais, principalmente no que se refere ao 
extrativismo da cobertura vegetal, o pastoreio de áreas 
nativas e a exploração agrícola sem qualquer tipo de 
preocupação conservacionista Araújo & Carvalho [2].
    O presente trabalho tem por objetivo colaborar para 
que a cadeia produtiva do Pólo Gesseiro do Araripe 
seja realizada de forma sustentável, através do 
aproveitamento e enriquecimento do estéril da 
mineração da gipsita, a fim de torná-lo um substrato 
adequado para a implantação da vegetação
(recomposição do solo), com vistas à recomposição da 
paisagem.

Material e métodos

    O estéril foi coletado na Mineradora São Jorge
(MSJ), localizada no município de Ouricuri - PE, 
aleatoriamente no “bota fora” selecionado pela MSJ, 

para a realização do experimento em campo, obtendo-se 
assim uma amostra composta representativa do mesmo. 
Posteriormente este foi peneirado em malha de 4 mm e 
homogeneizado sobre uma lona plástica, retirando-se daí 
uma amostra composta. Esta foi seca ao ar, destorroada, 
peneirada em malha de 2 mm, que foram encaminhadas 
para o Laboratório de Fertilidade do Solo, onde foram
realizadas as seguintes analizes (com três repetições cada): 
potencial de hidrogênio iônico (pH), capacidade de troca 
de cátions, alumínio, hidrogênio mais alumínio, matéria 
orgânica, carbono orgânico, macronutrientes de plantas 
disponíveis e trocáveis (N, P, K, Ca, Mg, S) e sódio, 
conforme EMBRAPA [3].                                          

Para o enriquecimento do estéril, foram utilizados três 
tipos de adubos orgânicos: esterco bovino, esterco caprino 
e esterco de ave. A dosagem desses adubos foi baseada no 
teor de N analisado em cada composto orgânico, de forma 
a adicionar ao solo 20 kg/ha deste nutriente, que é o 
recomendado para espécies florestais no Estado de 
Pernambuco [4]. A análise de N nos estercos seguiu o 
método proposto por Kjeldahl [5].

Em casa de vegetação foi montado um experimento, com 
delineamento experimental em blocos ao acaso e arranjo 
fatorial de (6 x 4 x 3), correspondendo a seis espécies 
arbóreas selecionadas por características com uso e 
crescimento [6], quatro tratamentos do substrato (três 
materiais orgânicos e um controle) e três repetições, 
perfazendo um total de setenta e duas parcelas 
experimentais.

Após a adição dos materiais orgânicos, os substratos 
(estéril/controle, estéril + esterco ovino, estéril + esterco 
bovino e estéril + esterco caprino) foram acondicionados 
em vasos de 6 kg e deixados para aclimatação por um 
período de 30 dias. Durante este período foi mantida a 



umidade de 70% da capacidade de pote. Decorrido os 
30 dias, foram retiradas amostras compostas de cada 
substrato e realizadas novas análises de fertilidade do 
estéril e transplantadas as mudas a raiz nua para que 
não houvesse interferência do solo aonde as mudas 
haviam se desenvolvido. O experimento foi conduzido 
em casa de vegetação no Campus Central da UFRPE, 
em Dois Irmãos, Recife.

Noventa dias após o transplante das mudas foi
realizada a colheita do experimento e a coletada de
uma amostra do substrato de cada vaso. Nas amostras 
de cada substrato serão realizadas as mesmas análises 
fertilidade acima mencionadas. As plantas também 
foram coletadas, separando-se a parte aérea das raízes, 
que foram devidamente lavadas, acondicionadas em 
sacos de papel, secas em estufa e pesadas e aguardam 
para serem analisadas. Posteriormente, os dados serão 
submetidos a análises de variância em programa 
estatísticas.

Resultados e Discussões

Os dados de fertilidade do estéril encontram-se na 
Tabela 1.

O valor de pH encontrado enquadra o estéril na faixa 
de “moderadamente alcalino”, de acordo com a 
EMBRAPA [3], encontrando-se um pouco acima da 
faixa de pH ideal para a maioria das espécies florestais, 
compreendida entre 6,00 a 7,00, no qual verifica-se a 
maior disponibilidade de nutrientes.

A CTC, que indica a capacidade total de retenção de 
cátions, os quais, em geral, vão tornar-se disponíveis às 
plantas, no estéril é de 60,95 cmolc/kg, valor 
considerado alto. 

Devido ao baixo teor de Na+ em relação aos demais 
cátions, principalmente o cálcio e magnésio, a 
percentagem de sódio trocável (PST) foi menor que 4% 
(Tabela 1), classificando o material como não sódico,
segundo RICHARDS [7] e PIZARRO [8]. Esse 
resultado é favorável para o desenvolvimento das 
espécies arbóreas, não havendo problemas de 
sodicidade.

A condutividades elétrica (CE) de 4,33 dSm-1

classifica o estéril  como salino [9].
Os teores de carbono orgânico (C.O.) e de matéria 

orgânica (M.O.) no estéril são baixos, respectivamente 
3,61 e 5,2 g/kg, o que já era esperado devido ao tipo de 
material, que se trata de um sedimento e não de um 
solo.

As análises de N dos estercos mostrou que o esterco 
de ave é o mais rico em nitrogênio, seguido do esterco  
caprino e, por último, do bovino (Tabela 2). Com base 

nesses dados foram adicionados 4g do esterco de ave no 1º 
tratamento, 7,8g do esterco bovino no 2º tratamento, e 15g 
do esterco caprino no 3º tratamento.

Decorrido o tempo de aclimatação dos tratamentos, por 
um período de 30 dias, mantendo-se a umidade de 70% da 
capacidade de pote, foram coletadas amostras compostas de 
cada tratamento e realizadas novas análises de fertilidade
nos mesmos (Tabelas 3, 4, 5 e 6).

Comparando-se os dados iniciais (Tabela 1) com aqueles 
observados 30 dias após o início do experimento (tabelas 3, 
4, 5 e 6), observamos que: (1)  a CTC diminui em todos os 
tratamentos, o que está diretamente relacionado com a 
quantidade de Ca2+, uma vez que os demais cátions 
permanecem praticamente constantes; (2) o C.O. e o M.O., 
após 30 dias de experimento, mostram um ligeiro aumento, 
com exceção para as análises do testemunho; (3) a PST a 
CE não mostram mudanças significativas.
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Tabela 1. Atributos químicos do estéril

pH P Na+ K+ Ca+2 + Mg+2 Ca+2 Al+3 H + Al C.O. M.O. CTC V N CE PST

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg g/kg cmoc/dm3 % dag.kg-1 dS m-1 %

7,65 282 2,37 0,54 57,96 48,12 0 0,08 3,61 6,22 60,95 99,9 0,03 4,33 3,8

Tabela 2. Classificação dos teores de Nitrogênio nos substratos

N (dag.kg-1)

Ave 1,4

Caprino 0,78

Bovino 0,4

Tabela 3. Atributos químicos da testemunha

pH P Na+ K+ Ca+2 + Mg+2 Ca+2 Al+3 H + Al C.O. M.O. CTC V N CE PST

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg g/kg cmoc/dm3 % dag.kg-1 dS m-1 %

7,76 271 2,25 0,48 49,71 39,88 0 0 3,60 6,2 52,44 100 0,03 4,399 4,2

Tabela 4. Atributos químicos do estéril + esterco de ave

pH P Na+ K+ Ca+2 + Mg+2 Ca+2 Al+3 H + Al C.O. M.O. CTC V N CE PST

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg g/kg cmoc/dm3 % dag.kg-1 dS m-1 %

7,66 267 2,30 0,52 48,55 39,67 0 0 3,67 6,32 51,37 100 0,03 4,426 4,4

Tabela 5. Atributos químicos do estéril + esterco caprino

pH P Na+ K+ Ca+2 + Mg+2 Ca+2
Al+

3 H + Al C.O. M.O. CTC V N CE PST

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg g/kg cmoc/dm3 % dag.kg-1 dS m-1 %

7,64 275 2,28 0,50 51,53 42,92 0 0 3,72 6,41 54,31 100 0,03 5,290 4,1

Tabela 6. Atributos químicos do estéril + esterco bovino

pH P Na+ K+ Ca+2 + Mg+2 Ca+2 Al+3 H + Al C.O. M.O. CTC V N CE PST

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg g/kg cmoc/dm3 % dag.kg-1 dS m-1 %

7,74 264 2,33 0,53 49,33 40,26 0 0 3,70 6,37 52,19 100 0,03 4,476 4,4


