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RESUMO: O principal destino de dejetos produzidos por animais confinados é a aplicação 

em lavouras. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a contribuição da aplicação de dejeto 

líquido bovino (DLB), na produtividade de grãos acumulada e nas variáveis químicas de solo, 

em plantio direto. A pesquisa foi conduzida em experimento de longo prazo, de 2006 a 2015. 

Os tratamentos consistiram em quatro doses de DLB (0, 60, 120, 180 m
3
 ha

-1
 ano

-1
), 

distribuídas no delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Em todos os 

tratamentos também foi realizada a adubação mineral. Foram avaliadas 13 safras de milho, 

soja e trigo e após nove anos foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-10 e 10-20 

cm para análise química. A produtividade de grãos aumentou com a aplicação de DLB desde 

a primeira safra, sendo que o uso de 120 e 180 m
3
 ha

-1
 resultaram em maior produtividade 

acumulada. A aplicação superficial de DLB proporcionou aumento das variáveis químicas do 

solo nas duas camadas avaliadas, com exceção de fósforo e carbono orgânico, que não foram 

alterados na camada mais profunda.  A aplicação de DLB aumenta a produtividade de grãos, 

mesmo sendo complementar à adubação mineral, influenciando as características químicas do 

solo, especialmente na camada superficial. 
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INTRODUÇÃO 

O principal destino dos dejetos da bovinocultura leiteira, conhecido como dejeto líquido 

bovino (DLB), é a aplicação em áreas de lavoura, melhorando os níveis de fertilidade do solo 

e possibilitando a redução de custos com fertilizantes minerais (Mellek et al., 2010). No 

entanto, em geral, a aplicação é realizada sem critérios bem definidos. 

A produtividade de grãos das principais culturas tem sido elevada pela utilização de 

dejetos na adubação (Pauletti et al., 2008; Moraes et al., 2014), sendo que alguns aspectos 

relacionados com o uso destes resíduos podem ser verificados apenas em experimentos de 

médio e longo prazo, devido à mudança gradual das propriedades do solo (Pauletti et al., 



2008). Além dos efeitos diretos da aplicação de dejetos no fornecimento de nutrientes às 

plantas (Silva et al., 2008; Barcellos et al., 2015), características químicas e a estrutura do 

solo (Sediyama et al., 2000; Silva et al., 2008) são melhoradas com a aplicação de DLB. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a contribuição da aplicação de dejeto líquido 

bovino (DLB), em longo prazo, na produtividade de grãos acumulada e nas variáveis 

químicas de solo em plantio direto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida em experimento de longo prazo, instalado em maio de 2006, 

na unidade experimental da Fundação ABC, no município de Castro-PR. O solo da área é 

classificado como Latossolo Bruno Distrófico típico, textura muito argilosa, sob sistema 

plantio direto (SPD) há mais de 15 anos, com composição inicial na camada de 0-20 cm de K, 

Ca e Mg (cmolc dm
-3

), pH CaCl2,, P (mg dm
-3

) e carbono orgânico (g dm
-3

) de 0,23, 5,0, 1,4, 

5,4, 4,0 e 25,7, respectivamente. 

Os tratamentos consistiram de quatro doses de DLB (0, 60, 120, 180 m
3
 ha

-1
 ano

-1
) 

aplicadas em superfície, sem incorporação, em duas etapas, metade imediatamente antes da 

semeadura de inverno e metade antes da semeadura de verão. A adubação mineral foi 

realizada conforme a necessidade das culturas para todos os tratamentos de acordo com as 

recomendações locais. O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), com 

quatro repetições. As propriedades químicas do DLB e as doses aplicadas dos nutrientes 

desde o início do experimento estão descritas em Abboud et al. (2018). Em média de todo o 

período, o DLB apresentou em g L
-1

 de massa de matéria seca, teores de N, P e K de 78,4, 

2,04, 0,65 e 2,82, respectivamente. 

A rotação de culturas envolveu aveia preta e trigo no inverno, e soja e milho no verão. 

A produtividade de grãos foi avaliada em quatro safras de trigo, cinco de soja e quatro de 

milho, no período de 2006 a 2015. Calculou-se a produtividade de grãos acumulada, 

somando-se as safras subsequentes, e a média de todo o período. Amostras de solo foram 

coletadas em abril de 2015, nas profundidades 0-10 cm e 10-20 cm, e analisadas 

quimicamente. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e em caso de variação 

significativa, submetidas ao teste de Tukey – 5% de probabilidade ou regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A produtividade de grãos acumulada foi influenciada pela aplicação de DLB desde a 
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primeira safra. A partir da quinta safra (09/10) até a última (14/15) a aplicação das duas 

maiores doses de DLB resultaram em maior produtividade acumulada em relação a 60 m
3 

ha
-1 

ano
-1

 e esta diferiu da testemunha (sem aplicação de DLB) a partir da sexta safra (11/12) 

(Figura 1). No final do período avaliado o aumento em relação à ausência de aplicação de 

DLB foi de 7%, 12% e 12% para as doses de 60, 120 e 180 m
3 

ha
-1 

ano
-1

, respectivamente, 

mesmo com a aplicação do adubo mineral em todos os tratamentos.  

 

Figura 1. Produtividade de grãos acumulada durante 13 safras consecutivas, em função da 

aplicação superficial de doses de dejeto líquido bovino (m
3 

ha
-1 

ano
-1

). 

 

 A produtividade média de grãos de todo o período aumentou com o aumento da dose 

de DLB até a dose de 151 m
3 

ha
-1 

ano
-1

 (y = -0,0356x
2
 + 10,761x + 6608,7, R² = 0,9973). 

Efeito positivo da aplicação de DLB mesmo com adubação mineral também foi observado por 

Pauletti et al. (2008) em milho, feijão e trigo. Com aplicação de esterco líquido suíno, Moraes 

et al. (2014) obtiveram aumento de produtividade de milho. 

A aplicação superficial de DLB aumentou as variáveis químicas do solo na camada 

superficial e em profundidade (Tabela 1). No entanto, este efeito não foi observado para 

fósforo e carbono orgânico na profundidade 10-20 cm, indicando que os pontos de saturação 

na camada de 0-10 cm ainda não foram completamente ocupados com o fósforo, e que o 

carbono orgânico é pouco influenciado pela matéria orgânica aplicada na superfície em 

plantio direto. Em trabalho realizado na mesma região deste estudo, Barcellos et al. (2015) 

também verificaram aumentos de fósforo somente na camada superficial (0-5 cm) e de 

carbono orgânico até 10 cm de profundidade, após 6 anos de aplicação de DLB. 
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Tabela 1. Variáveis químicas do solo nas profundidades 0-10 e 10-20 cm após nove anos da 

aplicação superficial de doses de dejeto líquido bovino (m
3 

ha
-1 

ano
-1

) em plantio direto. 

0 – 10 cm 

DLB P pH C.O.(1) K Ca Mg S.B. CTC V  

m3 ha-1 ano-1 mg dm3 CaCl2 g dm3 -------------- cmolc dm3 ----------------- % 

0  41,5 c 5,1 c 30,0 b 0,49 b 5,5 b 1,9 b 7,9 b  14,0 b 56,2 c 

60  62,2 c 5,5 b 30,0 b 0,73 a 8,3 a 4,3 a 13,3 a  17,3 ab 76,5 b 

120 100,2 b  5,7 ab 33,2 a 0,88 a 8,6 a 4,1 a 13,6 a 17,0 ab  80,0 ab 

180 131,5 a 5,9 a 33,5 a 0,90 a 10,0 a 5,2 a 16,1 a  18,7 a 85,7 a 

10 – 20 cm 

DLB P pH C.O. K Ca Mg S.B. CTC V  
m3 ha-1 ano-1 mg dm3 CaCl2 g dm3 -------------- cmolc dm3 ----------------- % 

0 16,0 a 4,8 b 20,2 a 0,23 c 2,5 b 1,0 d 3,7 c 9,8 b 37,5 c 

60 22,5 a 5,1 b 20,3 a 0,50 b 3,0 b 1,5 c 5,0 bc 9,9 b 50,0 b 

120 26,5 a 5,4 a 21,2 a 0,63 a 3,6 ab 1,9 b 6,1 b  10,1 ab 61,0 a 

180 38,5 a 5,5 a 21,0 a 0,74 a 4,4 a 2,5 a 7,7 a  11,4 a 68,0 a 
 

CONCLUSÕES 

A aplicação de DLB aumenta a produtividade de grãos, mesmo sendo complementar à 

adubação mineral, influenciando as variáveis químicas do solo, especialmente na camada 

superficial.  
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