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RESUMO 

 

O Objetivo deste trabalho foi o de avaliar o efeito da cama de peru utilizada como adubo orgânico, 

associada ou não a fertilizantes minerais, sobre a produtividade da soja em um latossolo vermelho. O 

experimento foi conduzido no município de Mineiros, sudoeste de Goiás no delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições A cultivar utilizada no experimento foi a Pionner 98Y11. Os 

tratamentos aplicados às parcelas foram: T1:  sem adubação; T2:    100% química (400 Kg Ha-1 de 2-20-

18+100 Kg ha-1de cloreto de potássio); T3: 75% químico e 25% orgânico (300 kg.ha-1de 2-20-18+75 

kg.ha-1de cloreto de potássio) e (1,35 Mg ha-1de cama de peru); T4: 50%químico e 50% orgânico (200 Kg 

ha-1de 2-20-18+50 Kg ha-1de cloreto de potássio) e(1,35 Mg ha-1de cama de peru );T5: 25% químico e 

75% orgânico (100 kg.ha-1 de 2-20-18+25 kg.ha-1de cloreto de potássio) e (2,025 Mg ha-1de cama de peru 

);T6: 100% orgânico (2,7 Mg ha-1de cama de peru. O tratamento que apresentou maior produtividade foi o 

tratamento T3 (50% Q e 50% O), porém não apresentou diferença estatística quando comparado aos 

tratamentos T1 (100% Q), T4 (25% Q e 75% O) e T5 (100% O). 

 

Palavras-Chave: Adubação mineral. Adubação orgânica. Cama de Peru.  Glycine max. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio brasileiro, tem impulsionado as exportações do país e a soja contribuiu de forma 

explícita para esse crescimento. Esta atividade mudou o cenário dos principais municípios produtores em 

decorrência de uma boa parcela de migrantes, uma composição nova e a uma redefinição da estrutura 

fundiária. 

A expansão da soja, na região Centro Oeste provocou mudanças na sua estrutura produtiva 

agrícola, e, frente ao avanço do cultivo e das mudanças proporcionadas pela soja, nessa região obteve-

se um crescimento econômico considerável. 

A atividade avícola cresce e, em especial na região sudoeste do estado de Goiás e com isso, são 

gerados resíduos cuja necessidade de aproveitamento se faz necessária, a fim de evitar o descarte 

incorreto. A cama de aviário, um desses dejetos, apresenta-se como alternativa econômica, podendo ser   



lucrativa e com isto aumentar a eficiência produtiva do mercado agropecuário quando usada como 

adubação orgânica. 

A utilização da cama de aviário em substituição a adubação química tem sido realizada em   de 

forma crescente. Por ser um resíduo agrícola, sua como adubo orgânico deve ser realizada dentro de 

regras e princípios os quais se preocupem com a sustentabilidade do sistema como um todo.  Surgem 

por vez, dúvidas quanto ao manejo correto deste resíduo principalmente referente a dosagem adequada, 

modo de aplicação que influencie positivamente os rendimentos das culturas e ao mesmo tempo 

proporcione fertilização ao solo, com níveis baixos de contaminantes. 

  Com este entendimento, a realização do trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade de 

soja, submetida a diferentes doses de adubação química e por sua vez substituída por adubação 

orgânica com cama de peru. 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 O experimento foi realizado na Fazenda Flores, localizada na BR 364 Km 328 no município de 

Mineiros – GO.com altitude de 852 metros, latitude sul 17º28’807” e longitude oeste 52º48’242”. 

O experimento foi realizado em uma área cultivada por mais de 15 anos, com plantio de soja, milho e 

sorgo. Na safra anterior a instalação do experimento, cultivo de verão, foi plantado soja utilizando adubo 

orgânica no solo, pela primeira vez. 0 solo em questão, na ocasião, apresentava as característica 

químicas detalhada tabela 1. 

 

 

 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho, de textura argilosa, com 

62% de argila, 30% de silte e 8%de areia, de acordo com a classificação brasileira de solos (EMBRAPA, 

1999). Para corrigir acidez foram utilizadas duas toneladas de calcário dolomítico, com (PRNT) 75% e 

constituído de 35% CaO e 18% MgO. RAIJ et al., (1996). 

A cama de peru utilizada apresentou as seguintes características químicas: 2,98% de N; 3,87% 

de P205, 2,84% K2O, 2,56% de Ca, 0,52% de Mg e 0,51 % de S. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC),com  6 tratamentos e 4 

repetições com um total de 24 parcelas. A unidade experimental foi constituída de 10 linhas de 8,33  



metros espaçadas de 0,45  metros, com população de 10 plantas por metro.   A unidade experimental 

constou de 4,5m x8,33m totalizando uma área de 37,5 m². 

Os tratamentos utilizados foram:  Tratamento 1: 100% química (400 Kg ha-1de 2-20-18+100 Kg 

ha-1de cloretode potássio);  Tratamento  2:  75% químico e 25% orgânico (300  kg.ha-1de 2-20-18+75 

kg.ha-1de cloreto de potássio) e (0,675 Mg ha-1de cama de peru ); Tratamento 3:50% químico e 50% 

orgânico (200  Kg ha-1de 2-20-18+50  Kgha-de cloreto de potássio) e (1,35 Mg ha-1de cama de peru ); 

Tratamento 4:  25% químico e 75%  orgânico (100  kg.ha-1 de 2-20-18+25kg.ha-1de cloreto de potássio) 

e (2,025 Mg ha-1de cama de peru );  Tratamento 5: 100% orgânico (2,7 Mg ha-1de cama de  peru); 

Tratamento 6: testemunha sem adubação. 

A análise estatística do experimento foi realizada pelo Sistema de Analises Estatísticas e 

Genéticas, SAEG versão 8.0 (UFV,1998), em um delineamento de blocos casualizados com seis 

tratamentos e quatro repetições. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias submetidas ao teste de 

Tukey a 5% de probabilidade quando constatada significância para determinada fonte de variação 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Com os resultados obtidos ressalta-se que o coeficiente de variação apresentou um valor 2,91%, 

considerado como um índice muito bom, mostrando que os dados são confiáveis. 

 

 



Analisando a tabela 1. Observa-se que o tratamento que apresentou maior produtividade foi o 

tratamento T3 (50% Q e 50% O), porém não diferiu estatisticamente dos tratamentos T1 (100% Q), T4 

(25% Q e 75% O) e T5 (100% O). E isto indica que no momento em que se atingiu a substituição de 

adubação química pela orgânica, ao nível de 50%, as produtividades não sofreram alterações em relação 

à estatística acompanhada pela adubação 100% química.  

Observa-se também que a produtividade da testemunha, tratamento T6 sem adubação, é 

estatisticamente igual a todos os tratamentos exceto T3 que alcançou produtividade 8,58% maior, 

perfazendo uma diferença de 5,22 sacas ha-1.  

É possível observa, quando se compara a maior dose de adubação química (T1) como 

tratamento sem adubação(T6) um incremento de 3,66%(2,23 sacas ha-1) aumento este também 

verificado com a 100% de adubação    orgânica (T5) ou seja, 2,28%(1,39 sacas ha-1). Os ganhos em 

produtividade do tratamento (T1) em relação ao seu equivalente em adubação orgânica (T5), ficaram em 

torno de 1,38%, ou seja (0,84sacas ha-1) menos que um saca por hectare. Verifica-se que as doses 

elevadas de adubação química não foram capazes de produzir aumentos significativos em relação a 

adubação orgânica, o que demonstra a possibilidade da adubação orgânica equiparar-se a adubação 

química. 

Os dados são corroborados pelos trabalhos realizados por Carvalho et al, 2010 o qual observou 

que a adubação com resíduo orgânico “cama de frango” eleva a altura de planta e de inserção do 

primeiro legume, massa de 100 grãos, números de legumes por planta e o rendimento de grãos da soja, 

porem em doses mais elevadas favorece o acamamento das plantas. A utilização da cama de frango é 

viável em termos agronômicos na cultura da soja. 

 

CONCLUSÂO 

 

Os resultados de produtividade obtidos com a utilização de cama de peru, fertilizantes químicos e 

suas substituições não apresentaram diferenças, significativas estatisticamente entre si, diferindo, 

entretanto da testemunha sem adição de fertilizante. 

Tanto a adubação química como a orgânica, nas maiores doses, não diferenciaram entre si 

mostrando a potencial da acama de peru em ser utilizada como adubo orgânico, a substituição da 

adubação química pela orgânica pode ser feita a nível a 50%. 
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