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INFLUENCIA DA ADUBAÇÃO COM CAMA DE FRANGO SOBRE A 

PRODUTIVIDADE DE MILHO SAFRINHA

 

Felipe Eugenio Borges, Anny Rosi Mannigel
 

RESUMO
A cultura do milho é um dos principais cereais produzidos em todo mundo e é o segundo grão 
mais produzido no território brasileiro, a sua importância é pelo alto valor econômico e 
nutricional, também pelo seu uso intenso na alimentação animal e humana, assim como 
matéria-prima para a indústria e, por ser um alimento de baixo custo, e pela viabilidade de 
cultivo, tanto em grande quanto em pequena escala, e por ser a base de diversas cadeias 
agroindustriais como a da carne. O presente trabalho foi realizado no município de Japurá, 
situado no noroeste do Paraná, sendo feito em blocos inteiramente casualizados com cinco 
tratamentos e três repetições cada. A variedade de milho (Zea mays)  utilizada no experimento 
foi STATUS viptera 3. Os tratamentos aplicados nas parcelas foram cinco doses do adubo 
orgânico “cama de frango” (0; 3; 5; 8 e 10 T ha-1), conduzidos na área total. Todos os 
tratamentos receberam na semeadura 290 kg ha-1 do fertilizante mineral formulado (08-20-20). 
Foram avaliados os efeitos da adubação com resíduo orgânico (cama de frango) sobre a 
produtividade de milho safrinha e foi determinada qual a dosagem que proporcionou o maior 
aumento no desempenho da cultura. O tratamento com a maior dose de cama de frango 
proporcionou os maiores resultados de produtividade, peso mil grãos e diâmetro de planta.
                                                                                                       
Palavras-chave: Adubação orgânica, resíduos orgânicos, Zea mays.

INFLUENCE OF  POULTRY MANURE ON THE YIELD OF OUT-OF-SEASON 
CORN

ABSTRACT
 

A corn crop is one of the main cereals used in the world and is the second most produced grain in 
the Brazilian territory, its importance is the greatest economic and nutritional value, also its 
intense use in animal and human feed, as well as raw material. - cousin to the industry and, for a 
low cost food, and the viability of cultivation, both in large and small scale, and for being a base 
of various agroindustrial chains such as meat. The present work was carried out in the city of 
Japurá, located in northwestern Paraná, being done in randomized blocks with five repetitions 
and three repetitions each. A variety of maize (Zea mays) created no experiments for STATUS 
viptera 3. The filters applied to the plots were five doses of “chicken bed” organic fertilizer (0; 3; 
5; 8 and 10 T ha-1). in total area. All procedures provided without the need for 290 kg ha-1 of 
formulated mineral fertilizers (20-20-20). The effects of organic manure (chicken litter) 
fertilization on corn storage were taxed and the dosage that provided the largest increase in crop 
performance was specified. Treatment with the highest dose of chicken litter yields the highest 
search results, thousand grain weight and plant diameter..

 
Keywords: Organic fertilizer, organic residues, Zea mays.
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1 INTRODUÇÃO 

A produção da cultura do milho (Zea mays L.) apresenta uma grande importância 

econômica do valor nutricional de seus grãos, pelo seu uso intenso na alimentação animal e 

humana, assim como matéria-prima para a indústria e, por ser um alimento de baixo custo, e 

pela viabilidade de cultivo, tanto em grande e quanto em pequena escala, e por ser a base de 

diversas cadeias agroindustriais como a da carne (GALVÃO et al., 2014). Sendo assim, o 

milho é um dos principais cereais produzidos em todo mundo e é o segundo grão mais 

produzido no território brasileiro (CONAB, 2017).

Segundo a CONAB (2016), a região Centro-oeste do Brasil e o Paraná obtiveram 

uma das maiores produtividades em relação com os demais estados, aproximando-se de 

resultados dos principais países produtores de milho. O Brasil manteve o segundo lugar de 

maior produção e exportação mundial de milho nos últimos quatro anos.

 No Brasil o consumo de adubos vem aumentando a cada ano. Nos dias atuais 30% 

dos adubos nitrogenados, 100% dos fosfatados e potássicos são importados, aos quais sendo 

formulado no país tem a capacidade de abastecer todo o mercado, (MALAVOLTA, 1989). 

Objetivando reduzir essa dependência e otimizar a utilização de fertilizantes, é 

necessário que o país utilize de opções de fertilização dos solos aproveitando dos resíduos 

orgânicos, pois existem várias regiões com geração dos mesmos, os quais são uma ótima 

opção quando utilizados corretamente (CARVALHO et al., 2011). Segundo Hickmann et al., 

(2014) para o auxílio técnico na definição da quantidade de adubo a ser utilizado, é necessário 

o conhecimento da contabilidade de gastos da fertilização, associado a aspectos ambientais e 

agronômicos.

 Segundo MALAVOLTA et al., (1989) a utilização de adubo orgânico fornece 

nutrientes para os microrganismos presentes no solo, e conforme ocorre a sua decomposição, 

transformam em solúveis os componentes minerais do solo, originando também a melhoria 

das propriedades físicas do solo. Quimicamente falando a adubação orgânica é uma 

importante fonte de nutrientes, pois contem N, P, K e micronutrientes, sendo a única forma de 

armazenamento de N que não se volatiliza e, ainda, responsável por 80% de todo fósforo 

localizado no solo (Malavolta et al., 2002).
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A adubação com resíduo orgânico, além de conter nutrientes, é importante também 

por conta de seus efeitos benéficos nos solos, influenciando na capacidade de reter umidade; 

regular a temperatura do solo; retardar a fixação de fósforo, aumentar a capacidade de troca 

catiônica, e ajudar a segurar alguns nutrientes em formas disponíveis para as raízes das 

plantas, evitando a lixiviação por água proveniente das chuvas (MALAVOLTA et al., 2002).

O uso frequente de resíduos orgânicos contribui para o aumento de acúmulo de 

matéria orgânica no solo, e com a adubação orgânica obtida através da cama de frango pode-

se colaborar para a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo 

(VALADÃO et al., 2011).

Com a alta demanda de frango de corte, principalmente com o avanço do índice de 

convertimento alimentar e diminuição do tempo de criação no emprego de rações mais 

concentradas (GIROTTO & MIELI, 2004), o volume de resíduos gerados por essa atividade 

também teve aumento. Estes resíduos chamados de cama de frango, é um material que 

apresenta a mistura de palha com as fezes, restos de ração e pena, e é rica em carbono  

(ADELI et al., 2007).

Para a adubação é necessário levar em consideração as propriedades físicas e 

químicas de que cada solo tem e a necessidade da cultura para se recomendar as doses de 

cama de frango a ser aplicada (COSTA et al., 2009). Pode-se ter prejuízos nos vegetais com a 

aplicação de grandes quantidades de adubos orgânicos, estes prejuízos podem ser ocasionados 

por diversos fatores, entre os quais a diminuição no suprimento de oxigênio e estresse hídrico 

(GUENZI et al., 1978).

No território Brasileiro, o uso de cama de frango está aumentando por ser uma ótima 

alternativa de fertilização de solo e muitos trabalhos são realizados para verificar a viabilidade 

do uso deste resíduo orgânico (COSTA et al., 2009; ERNANI, 1981; MELLO & VITTI, 

2002). Assim sendo a adubação com resíduo orgânico “cama de frango” juntamente com 

fertilizantes minerais é essencial para desenvolver alternativas de adubações mais 

sustentáveis, e com isso pode proporcionar a maior fertilidade do solo, gerando um aumento 

na produtividade de grãos na cultura do milho safrinha e consequentemente um maior lucro 

financeiro.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido no Sítio LOTE 161-A, localizado em Japurá no 

Noroeste do Paraná, com delineamento em blocos inteiramente casualizados, de três 

repetições para cinco tratamentos. A variedade de milho a ser utilizado no experimento foi o 

STATUS Viptera 3. 

Os tratamentos aplicados nas parcelas, foram compostos por cinco doses de cama de 

frango (0; 3; 5; 8 e 10 T ha-1), aplicadas no mesmo dia da semeadura.

 O diâmetro do colmo foi determinado com o auxílio de paquímetro, e mensurado no 

primeiro entre nó visível a partir da superfície do solo no pós-pendoamento, já a umidade dos 

grãos foi verificada com a ajuda de determinador de umidade digital. Na avaliação de peso de 

mil grãos foi utilizado aparelho eletrônico de contagem, e na pesagem balança de precisão 

digital.   

Na avaliação de produtividade foram coletados 2,88m² de cada parcela experimental, 

e feita a pesagem com o auxilio de balança de precisão digital.

As informações foram avaliadas por análise de variância com auxílio do software 

Sisvar® (FERREIRA, 2011), e as médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott Knott 

a 5% de significância (SCOTT e KNOTT, 1974). 

.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando-se a tabela 1 verifica-se que a produtividade (kg ha-1) de milho safrinha, 

em relação a testemunha, o tratamento 4 obteve o maior incremento, o que equivale a 30,77% 

de acréscimo. Concordando, Rodrigues et al. (2009), que a matéria orgânica de origem animal 

ou vegetal exerce, quando provida em dose adequada, efeitos positivos sobre o ganho das 

culturas devido principalmente ao complexo de nutrientes nela contidos. Evento que leva ao 

acréscimo da disponibilidade de nutrientes na fase solúvel do solo para as plantas, o que pode 

aumentar o potencial produtivo das plantas (BLUM et al., 2003).
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Tabela 1. Resultados de (kg ha-1), umidade, peso de mil grão e diâmetro de planta

Tratamentos Prod. (kg ha-1) Umidade (%) Peso mil grãos 
(g)

Diâmetro 
(cm)

Testemunha 7222,22  a 19,43  a 355,00  a 20,67 a

T1 8395,10  b 19,70  a 398,33  b 22,23 a 

T2 8481,48  b 20,50  b 415,00  b 23,67 a

T3 8765,43  b 19,77  a 450,00  c 26,03 b

T4 9444,44  c 19,77  a 505,00  d 27,73 b

CV 4,63 1,70 3,04 5,13

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de 
Scott-Knott

Verificando a tabela 1 tem-se incremento no peso de mil grão de plantas de milho 

safrinha. Onde tais valores são discordantes de Daga (2009) que encontrou componentes da 

produção, massa de 1.000 grãos e a produtividade, onde não ocorreu diferenças significativas.

Considerando o tratamento 4 que teve a aplicação de 10 T ha-1, e maior incremento 

de produtividade perante aos outros tratamentos em função de doses de cama de aviário, 

também foi explicada por uma equação quadrática por Bayer, Ceretta e Schneider (1999) 

sendo a dose de máxima eficiência econômica estimada em 9,8 T ha-1.

Segundo Mello e Vitti (2002), a relação C/N da cama de frango favorece a rápida 

mineralização do N e sua disponibilização às plantas. Assim concordando com a tabela 1, 

onde mostrou significância no tratamento de maior quantidade de aplicação.

Em concordância com Santos et al. (2014), seguindo os valores da tabela 1, com o 

aumento de doses de cama de frango sucessivamente ocorreu aumento de diâmetro do colmo.

Estes resultados indicam que a cama de frango foi uma fonte eficiente no 

fornecimento de nutrientes para a cultura do milho. Com relação às doses de cama de frango, 
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verificaram-se diferenças significativas para a produtividade, peso de mil grãos e diâmetro do 

colmo, como apresentado na tabela 1.

De tal modo, a utilização de cama de frango como adubo de cultivos agrícolas, torna-

se uma opção sustentável, pois existe grande oferta na região estudada. Assim, estudos sobre a 

influência desse resíduo na cultura do milho safrinha, são importantes para determinar como a 

interação deste com as cultivares aqui cultivadas interferirá na produtividade e nas 

características do milho.

3 CONCLUSÕES

1. Com a adubação de cama de frango existe aumento da produtividade de 

grãos de milho.

2. A aplicação de adubo cama de frango agrega valores positivos nos 

parâmetros agronômicos estudados.
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