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RESUMO 
 

A busca pela sustentabilidade na agricultura é uma preocupação iminente da atualidade, buscar 
alternativas que culminem em estratégias menos agressivas ao meio ambiente é um grande 
desafio para o Agronegócio, principalmente no que tange ao gerenciamento dos resíduos 
gerados pela atividade agroindustrial. O presente trabalho analisa a influência de diferentes 
fontes de adubação sob a germinação da cultura da soja. O delineamento estatístico foi o de 
blocos casualizados, com 3 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos utilizados foram, 
testemunha (sem adubação alguma), adubação mineral e adubação orgânica com torta de filtro. 
As médias foram comparadas pelo teste Scott-Kontt ao nível de 5% de significância. Não foram 
observadas diferenças significativas entre os tratamentos testados para a germinação da cultura 
da soja. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura sustentável; Resíduo; Torta de filtro. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Agronegócio brasileiro vem sendo destaque nos últimos anos, tomando 
grandes proporções econômicas, o que leva o Brasil a ser reconhecido como um 
dos maiores produtores mundiais de alimentos, uma vez que, se apresenta como 
segundo maior produtor mundial de soja, cultivando uma área de 35,1 milhões 
de ha-1, alcançando 116,996 milhões de toneladas (CONAB; USDA, 2018). Um 
dos fatores limitantes para o alcance de maiores produtividades pelos 
agricultores brasileiros tem sido a baixa fertilidade dos solos agrícolas (CASTRO; 
REIS; LIMA, 2006; PIMENTEL, 2009), pois muitas vezes os altos valores dos 
fertilizantes, que são em sua maioria importados, encarecem a produção, 
inviabilizando maiores investimentos em suprimento nutricional dessa cultura 
(ANDA, 2010).  

Neste viés, pensar na diminuição da dependência de fontes externas para 
a adubação da soja apresenta-se como uma alternativa promissora para que a 
agricultura brasileira possa romper novas barreiras frente a produção dessa 
oleaginosa. A torta de filtro caracteriza-se num resíduo proveniente da mistura 
de bagaço moído e lodo da decantação e do processo de clarificação do açúcar 
(FRAVET et al., 2010). Esse resíduo se constitui num composto orgânico rico em 
nutrientes como cálcio, nitrogênio, potássio e fósforo (FRAVET et al., 2010).  

O emprego da torta de filtro contribui para a melhoria da atividade biológica 
do solo e consequentemente acarreta na otimização das características 
químicas do solo, pois serve de alimento para os microrganismos, que por 
intermédio da mineralização apresentam liberação gradativa desses nutrientes,  
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o que acarreta alto aproveitamento pelas plantas (NUNES JUNIOR, 2005; DE 
SANTANA, et al., 2012; GONZÁLES et al., 2014). 

Além dos benefícios que a aplicação da torta de filtro gera ao solo, de 
acordo com Cacuro e Wadman (2015), a cana de açúcar é responsável por 
produzir 175 milhões de toneladas de resíduos por ano. Assim, atrelar uma 
destinação adequada desses materiais com uma adubação mais sustentável, é 
uma opção altamente promissora para a agricultura brasileira. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação da cultura da soja sob 
três fontes de adubação distintas. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O trabalho foi conduzido no Campo Experimental do Unicesumar 
localizada na Cidade de Maringá/PR, sob as seguintes coordenadas geográficas 
23°20'30.86"S e 51°52'30.73"O, no período de outubro de 2017 a março de 2018. 
De acordo com o mapa de classificação de solos do Paraná, classificou-se o solo 
da área experimental como Latossolo Vermelho eutrófico (EMBRAPA, 2007). O 
resíduo torta de filtro foi coletado em uma Usina Sucroalcooleira, localizada no 
distrito de Iguatemi, Maringá-PR. 

A unidade experimental foi delineada em blocos casualizados e 
constituída por 4 repetições e três tratamentos, que serão: Tratamento 1 - 
Testemunha; Tratamento 2 – Adubação mineral; Tratamento 3 – Torta de filtro. 
A adubação mineral foi realizada em subsolo no ato da semeadura da soja, já 
aplicação da torta de filtro foi realizada a lanço manualmente, no mesmo dia da 
semeadura da soja 

A dose aplicada de Torta de Filtro foi definida a partir de interpretação de 
análise de solo sendo de 34 ton.ha-1, como a área das parcelas são de 16 m², foi 
aplicado 54,40 kg de torta de filtro para o tratamento. A dose aplicada de 
Fertilizante foi de 300 kg/ha, de acordo com a análise de solo. O formulado 
utilizado foi o 00-30-10. 

A cultivar de soja utilizada foi a Baup 5400 Intacta RR. O espaçamento 
entre linhas utilizados será de 0,40 m. Sendo assim, a densidade de plantas 
constituirá de 12 plantas por metro linear, totalizando uma população de 300.000 
plantas/ha. Para a definição do percentual de germinação foram contadas todas 
plantas emergidas 15 DAE, e através de uma regra de três simples, estimada a 
porcentagem em relação a população semeada. Os dados foram submetidos a 
análise de variância (ANOVA) com auxílio do software SASM-Agri (CANTERI et 
al, 2001) e a comparação das médias foi realizada pelo teste Scott-Knott, ao 
nível de 5% de probabilidade. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Não foram observadas diferenças significativas para a germinação da soja 
frente aos tratamentos utilizados (P>0,05) (tabela 1). Esse resultado pode ter 
sido influenciado pela palhada já existente no solo decorrente do cultivo de 
culturas anteriores e da prática do plantio direto. Provavelmente, a maior 
capacidade de retenção de água dos materiais sobrepostos no solo, garantiu 
uma melhor condição para germinação e emergência das plântulas de soja, 
situação está corroborada por Correa et al. (2014), fato este que contribuiu para 
a não diferenciação estatística dos resultados obtidos por este trabalho. 
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Tabela 1. Germinação da soja sob diferentes fontes de adubação 

Tratamentos Plantas/m germinadas¹ Germinação (%) 

Testemunha 10,50a 87,5 

Adubação Mineral 11,50a 95,8 

Torta de Filtro 11,75a 97,9 

¹Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott 
(5%). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 A aplicação de manutenção de resíduos orgânicos ao solo influencia 
positivamente a germinação de plantas, fato este que também foi descrito por 
Magalhães (2017), que observou que a aplicação de esterco bovino 
proporcionou o aumento do carbono orgânico particulado, da porosidade total, 
da macroporosidade e do índice de estabilidade de agregados do solo em água 
e a redução da densidade do solo e da resistência do solo à penetração, 
beneficiando a germinação das plantas e posterior desenvolvimento das plantas. 
 Além dos benefícios agronômicos da aplicação de resíduos orgânicos ao 
solo, destinar esses materiais adequadamente de maneira a minimizar seus 
efeitos ao meio ambiente é ponto estritamente importante e que deve ser 
considerado, e fica claro que a torta de filtro pode ser destinada também, como 
alternativa na cadeia de produção da cultura da soja. 
 
4. CONCLUSÃO 
 
 Conclui-se que a aplicação de torta de filtro na cultura da soja é uma 
prática que deve ser considerada, uma vez que não influencia negativamente a 
germinação dessa leguminosa. Outro ponto a ser concluído, é que utilizar esse 
resíduo na prática agrícola do cultivo dessa oleaginosa, pode ser uma alternativa 
viável de destinação adequada desse resíduo, gerando assim uma agricultura 
mais sustentável. 
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