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Resumo: A adubação orgânica melhora a liberação de nutrientes, aumenta a 

fertilidade do solo pela elevação de pH e capacidade de troca catiônica, melhora a 

estrutura, aeração e retenção de água, incrementa teor de carbono, melhorar a 

estrutura do solo e reduz a sua plasticidade e coesão, promover a agregação das 

partículas. Na cultura da mandioca estudos comparativos de produtividade de raízes 
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tuberosas de mandioca em solo sem adubação e em solo com adição 

demonstraram acréscimos crescentes à produtividade, resultando no aumento do 

número de raízes, bem como em alterações favoráveis à cultura, nas propriedades 

químicas e físicas do solo. Em muitos trabalhos realizados utilizando a cama de 

frango em outras culturas como milho, inhame, soja, milho, algodão e milheto foram 

bem-sucedidos quanto ao aumento na produção e melhoria das condições do solo.  

Palavras - chave: Adubação orgânica. Manihot esculenta. Produção. 

 

Introdução   

  

A mandioca responde bem à aplicação de adubos orgânicos (estercos, tortas, 

compostos, adubos verdes e outros), cujos efeitos favoráveis estão relacionados com o 

fornecimento de nutrientes e, certamente, com alterações nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo (FIALHO; VIEIRA, 2011). Assim, havendo 

disponibilidade, deve-se dar preferência aos adubos orgânicos como fonte de 

nitrogênio, os quais devem ser aplicados na cova, sulco ou a lanço, no plantio ou com 

antecedência em função da fermentação que alguns materiais podem provocar como a 

torta de mamona. Os adubos orgânicos mais usados, que possuem composição muito 

variável, são esterco de gado, cama de frango, compostos e tortas (MATTOS; 

BEZERRA, 2003).  

 Cama de aviário é produzida em larga escala nos atuais sistemas de produção 

de aves na Região do Sudoeste Goiano, atividade em alta expansão especialmente 

nos municípios de Mineiros e Rio Verde. As camas têm em geral, como destino, o uso 

como fertilizantes e condicionadores de solo, pois são fontes de nutrientes, 

principalmente N, P e K e de matéria orgânica. Porém, esse aproveitamento deve ser 

realizado de forma racional e técnica para que se assegure a produtividade das 

culturas, aumente a renda do agricultor, resguarde o meio ambiente e garanta a 

qualidade de vida dos produtores e a sustentabilidade agrícola (MENEZES et al., 

2003).  

 Este trabalho teve por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a adubação 

orgânica na cultura da mandioca.  
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Metodologia 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura ou bibliográfica 

consultando publicações recentes sobre a cultura da mandioca como livros, periódicos, 

artigos científicos entre outros. A revisão de literatura ou revisão bibliográfica teria 

então dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a 

análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do 

referencial teórico da pesquisa (GIL, 2008). 

 

Resultados e Discussão 

  

A adubação orgânica é importante como fonte dos nutrientes para a  

mandioca, pois melhora a liberação de nutrientes, aumenta a fertilidade do solo pela 

elevação de pH e capacidade de troca catiônica, é condicionadora do solo, 

melhorando a disponibilidade dos nutrientes, estrutura, aeração e retenção de água.

 Com relação às propriedades físicas do solo, a utilização de adubos orgânicos 

pode: incrementar teor de carbono; melhorar a sua estrutura e reduzir a sua 

plasticidade e coesão; promover a agregação das partículas; reduzir a sua 

densidade e temperatura e ampliar a porosidade, promovendo maior capacidade de 

retenção de água no solo. A ação da matéria orgânica na física do solo está 

relacionada à melhor estruturação, com redução na compactação, aumento na 

aeração e redução no fendilhamento de solos argilosos (RÓS et al. 2013).  

 A cama aviária possui compostos ricos em nitrogênio, que auxiliam no 

aumento da produção de algumas culturas (SCHERER, 1995) e na redução de 

fitopatógenos que sobrevivem no solo (BLUM et al., 1999). Além de nitrogênio (2,6-

3,0% de N), a cama aviária possui fósforo (3,9-4,5% de P) e potássio (1,0-3,0% de 

K) em níveis elevados (ERNANI, 1984). A cama de frango é basicamente uma 

mistura de excrementos de aves, restos de alimentos, penas e substratos de cama, 

como: raspas de madeira, palha de arroz e cascas de café. A composição da cama 
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de frango pode variar conforme o período de uso, natureza do substrato e período e 

forma de estocagem (ANDREUCCI, 2007).  

 A partir da publicação da Instrução Normativa nº 15 de 17 de julho de 2001, 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2001) a cama de 

frango foi proibida para a alimentação animal em função da Encefalopatia 

Espongiforme Bovina ou “mal da vaca louca” passando a ser usada como fertilizante. 

Os resíduos provenientes da criação intensiva de aves são ricos em nutrientes e, 

por estarem disponíveis a um baixo custo, podem ser viabilizados para a adubação 

das culturas (COSTA et al., 2009) porém, apresentam variabilidade de acordo com o 

sistema de criação empregado, número de lotes criados sobre a cama, modo e 

tempo de compostagem, entre outros fatores (SILVA et al., 2009).  

 Os teores de N, P, K, Ca e Mg podem variar ligeiramente, dependendo da 

origem da cama de aviário e do número de camadas de maravalha. A adição ao solo 

de cama aviária aumenta o pH e devido ao aumento da matéria orgânica e diminui o 

teor de alumínio trocável, diminuindo os efeitos tóxicos deste íon para as plantas 

(ERNANI; GIANELLO, 1983). Os adubos orgânicos, quando adicionados ao solo 

com o grau de decomposição de seus resíduos, podem apresentar efeito imediato 

ou efeito residual, por meio de um processo mais lento de decomposição e liberação 

de nutrientes. O nitrogênio da cama de frango é presente sob a forma orgânica e 

inorgânica, podendo a proporção entre eles variar.  

 A cama de aviário constitui fertilizante eficiente e seguro para nutrição das 

culturas, desde que precedidos dos ativos ambientais que assegurem a proteção do 

ambiente (KONZEN, 2003). Em condições de solo onde os teores de Cu e Zn forem 

iguais ou superiores aos teores limítrofes (200 e 450 mg kg-1) impostos pela 

resolução do CONAMA 420 de dezembro de 2009, não deverá ser recomendada a 

adubação com cama (CONAMA, 2009). Os problemas associados à adubação vão 

desde a recorrente falta de análise do solo até desinformações quanto à dose, à 

época de aplicação e à eficiência dos fertilizantes químicos e orgânicos. A 

disponibilidade de cama aviária, em algumas regiões produtoras, tem estimulado o 

seu uso, mesmo sem o manejo adequado (CARDOSO, 2003).  
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 Muitos trabalhos já foram realizados utilizando a cama de frango em outras 

culturas como milho e inhame (ZÁRATE; VIEIRA, 2003) ou com o objetivo de 

verificar alterações nas propriedades do solo em sistemas de plantio direto com 

soja, milho, algodão e milheto em rotação utilizando cama crua e compostada 

comparando com a adubação mineral foram bem sucedidos quanto ao aumento na 

produção (VALADÃO et al. 2011).  

 Estudos comparativos de produtividade de raízes tuberosas de mandioca em 

solo sem adubação e com adubação orgânica foi demonstrado acréscimos 

crescentes à produtividade, resultando no aumento do número de raízes, bem como 

em alterações favoráveis à cultura, nas propriedades químicas e físicas do solo 

(ODEDINA et al. 2011; RÓS et al., 2013).  

 

Conclusão: 

 

 A adubação orgânica é importante como fonte dos nutrientes para a  

mandioca, pois aumenta a fertilidade do solo e a retenção de água e promove a 

agregação das partículas. Estudos comparativos de produtividade de raízes 

tuberosas em solo sem adubação e em solo com adição de cama de frango houve 

acréscimos crescentes à produtividade, resultando no aumento do número de 

raízes, bem como em alterações favoráveis à cultura, nas propriedades químicas e 

físicas do solo. 
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