
 

 

 

TÍTULO: EFEITO DO ESTERCO DE GALINHA APLICADO EM COBERTURA NO SOLO CULTIVADO
COM ABACAXI.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA PAULA FIUZA RAMALHO, GLAIDSON LUIZ FACASAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO MERIGHI BEGAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA CONCLUÍDO

1

EFEITO DO ESTERCO DE GALINHA APLICADO EM
COBERTURA NO SOLO CULTIVADO COM ABACAXI

1. RESUMO

O  uso  de  esterco  de  galinha  como  condicionador  de  solo  tem  se  tornado  uma

alternativa promissora para culturas que demandam solos mais férteis. Este trabalho

avaliou o efeito do esterco de galinha em cobertura nos atributos químicos do solo

ocupado  com  abacaxi.  O  experimento  foi  instalado  em  blocos  casualizados,  cujos

tratamentos constituíram de cinco doses (0; 50; 100; 200; 400 g plantas-1) de esterco de

galinha com quatro repetições. Após seis meses, foram avaliados os atributos químicos

do solo (pH, H+Al, P, K, Ca, Mg e MO) e o esterco de galinha aumentou pH, e os teores

de P, Mg e reduziu os teores de H+Al .

2. INTRODUÇÃO

O abacaxizeiro,  Ananas  comosus  (L.)  Merrill,  originário  do  Brasil  é  uma planta

exigente  em  fertilidade  do  solo,  porém  cultivado  em  regiões  de  solos  pobres  e

intemperizados, levando a prática da adubação orgânica, principalmente com camas de

aves de corte ou postura. A cama de frango é uma mistura do substrato utilizado na

forração dos pisos das granjas, fezes, penas e restos de ração (AZZES et al., 2010) e o

esterco de galinha (EG) que contém apenas fezes são considerados mais ricos em

nutrientes  quando comparados a  estercos de animais criados em larga escala.  Em

geral são mais secos, contendo 5 a 15% de água, contra 65 a 85% nos demais animais

(KIEHL,  2010).  Esses insumos,  segundo Gianello  e  Ernani  (1983)  e  Ernani  (1984),

geralmente apresentam teores elevados de nitrogênio (2,6-3,0%), fósforo (3,9-4,5%) e

potássio  (1,0-3,0%).  Moreti  et  al.,  (2007)  observaram elevação do P extraível  após

aplicação de cama de frango e esterco de galinha. Silva e Mendonça (2007) afirmam

que a cama de aviário aumenta o pH e os teores de macronutrientes de modo geral.

3. OBJETIVOS
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O presente trabalho avaliou o efeito do uso em cobertura de esterco de galinha nos

atributos químicos do solo, ocupado com a cultura do abacaxi.

4. METODOLOGIA

O experimento foi instalado no município de Colômbia, Estado de São Paulo. O

local  possui clima tropical com temperatura media em torno de 23°C e precipitação

pluvial  com 1429 mm anuais e solo com textura  franco arenosa,  classificado como

Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2013). As parcelas possuem 80 plantas em uma área

de 22,75 m² e a implantação do experimento, que ocorreu em novembro/2013, seguiu o

delineamento de blocos casualizados, sendo os tratamentos cinco doses de EG em

cobertura (0; 50; 100; 200; 400 g planta-1) com quatro repetições. Os dados obtidos

foram submetidos à análise de variância  (Teste F),  a  até  5% de probabilidade.  Os

efeitos  significativos  foram  avaliados  por  regressão  polinomial  adotando-se  como

critério de seleção do modelo ajustado, a significância dos coeficientes da equação

ajustada, até o segundo grau.

5. DESENVOLVIMENTO

O experimento foi instalado junto a uma área convencional de produção de abacaxi.

Por isso, visando a adequação da área, se fez necessário a dessecação e o uso de

calcário 7 Mg ha-1 e em seguida o preparo convencional do  solo. O plantio da cultura

de abacaxi ocorreu em 23/11/2013 e foi utilizado o cultivar Pérola, predominante na

região, utilizando-se mudas do tipo filhote, com massa média de 200 g. As parcelas

experimentais  possuíam quatro linhas duplas espaçadas com 0,80 m,  e cada linha

dupla espaçadas em 1,10 m, com cada planta espaçadas em 0,35 m na linha. Após o

plantio foram aplicadas as doses de esterco de galinha em cobertura ao solo, próximo à

base  da  planta  conforme  tratamentos  especificados.  Posteriormente,  alguns  tratos

culturais foram necessários como, por exemplo, como duas adubações com sulfato de

amônio (20 g planta-1), quatro com 20-00-20 (60 g planta-1), quatro carpina manual, três

aplicação de herbicidas e tratamentos fitossanitários

Após o sexto mês da implantação, retiraram-se 10 sub-amostras por parcela, com

amostrador de rosca motorizado,no mesmo local de aplicação do EG nas camadas 0-

0,1m e 0,1-0,2 m de solo para compor uma porção de solo que foi encaminhado para
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os procedimentos laboratoriais para determinações de pH(CaCl2), teores de P(resina),

Ca2+, Mg2+ e K+ trocáveis, acidez potencial (H+Al) e C orgânico.

6. RESULTADOS

Na camada  superficial  as  doses  crescentes  de  esterco  de  galinha  provocaram

efeito em pH, H + Al, P, Mg, onde para os todos os atributos foi observado aumento,

exceto a acidez potencial, que obteve redução (tabela 1). Na camada de 0,1-0,2 m o

efeito foi  igual  à camada superficial,  exceto pelo Mg que não se observado efeitos

significativos.  Em ambas as profundidades os teores K,  Ca e matéria  orgânica não

foram afetados pelas doses do esterco referido (tabela 1).

Tabela 1- Atributos químicos do solo seis meses após a aplicação de esterco de galinha em cobertura, nas
camadas de 0-0,1 m e 0,1-0,2 m.

Doses
pH

MO P K Ca Mg H+Al
g planta-1 g kg-1 mg dm-3  --------------------------mmolc dm-3----------------------------

Camada 0-0,1 m

0 3,7 15 4 0,5 5 3,0 45
50 3,8 16 6 1,0 4 2,0 42

100 3,9 15 13 1,2 15 3,0 39
200 4,0 17 19 1,3 29 4,0 38
400 4,2 17 33 1,8 21 7,0 35

Fdoses
(1) 6,64* 0,16ns 3,86* 2,49 ns 1,15 ns 5,03* 3,93*

Cv(%)(2) 4,0 11,2 79,1 51,8 132,4 38,9 10,1
Camada 0,1-0,2 m

0 3,8 13 2 0,4 3 1 42
50 3,7 12 3 0,6 2 2 42

100 3,8 13 8 1,3 11 2 41
200 3,8 13 6 0,7 4 2 39
400 4,0 13 30 0,8 15 3 36

Fdoses
(1) 7,61* 0,84 ns 4,56** 1,51 ns 2,39 ns 2,77 ns 5,11*

Cv(%)(2) 2,0 7,9 84,8 70,2 103,6 34,6 5,0
(1): * = significativo a 5% de probabilidade;** = significativo a 1% de probabilidade; ns = não significativo a 5% de
probabilidade; (2): coeficiente de variação. 

O aumento da disponibilidade de P nas duas camadas (Figuras 1 e 2) é resultado

da parte solúvel desse nutriente presente no resíduo e também porque resíduos que

possuem quantidades significativas de ácidos orgânicos, como o EG, acaba elevando a

disponibilidade de P,  pois  esses ácidos ocupam os mesmos sítios de adsorção do

fosfato (ANDRADE et al., 2003) permitindo que esses fiquem disponíveis às plantas. 
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FIGURA 1 -  Atributos químicos do solo, na camada 0-0,1 m, em função de doses de esterco de galinha
aplicado em cobertura.

O aumento de magnésio ocorreu apenas na camada 0-0,1m (Figura 1) e deve-se a

presença do nutriente no composto utilizado, porém não em quantidade suficiente para

o efeito em profundidade. Os teores de K não foram afetados (Tabela 1),  pois não

integram estruturas químicas orgânicas sendo facilmente solubilizados na solução do

solo, facilitando a absorção pela planta ou a lixiviação. Quanto à ausência de efeito

para o Ca se atribui à baixa solubilidade do mesmo no solo (Tabela 1).

O aumento do pH, em ambas as camadas (Figuras 1 e 2), se deve, provavelmente,

aos  ácidos  orgânicos  liberados  no  solo  que  consomem  o  H+ da  solução  (SILVA,

MENDONÇA,  2007),  enquanto  a  redução  da  acidez  potencial  relaciona-se  com

aumento de pH, que reduz a solubilidade do alumínio, além do aumento dos teores de

magnésio.
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FIGURA 2 - Atributos químicos do solo, na camada 0,1-0,2 m, em função de doses de esterco de galinha
aplicado em cobertura.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doses crescentes de EG elevaram pH e os teores de P e Mg além de reduzir a

acidez potencial  mostrando que é uma importante fonte de nutrientes com potencial

para correção da acidez.
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