ALTERAÇÕES NA FÍSICA DO SOLO COM A APLICAÇÃO DE DEJETOS ANIMAIS
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Resumo
Com o aumento da produção de carnes no Brasil, o volume do dejeto gerado também aumentou e sua
utilização como fertilizante do solo se tornou uma alternativa de adubação das culturas. Os dejetos
animais têm sido aplicados no campo, a fim de melhorar a fertilidade do solo e seu condicionamento
físico. Diversas pesquisas têm demonstrado a eficácia do dejeto animal em melhorar os atributos físicos
do solo, como redução da densidade do solo, aumento da agregação, aumento da porosidade, aumento da
retenção de água e da infiltração. Contudo, alguns trabalhos têm mostrado efeitos negativos, evidenciando
a degradação da qualidade do solo com sua aplicação, como aumento da argila dispersa em água – ADA e
diminuição da estabilidade de agregados. O presente trabalho tem por objetivo apresentar dados da
literatura referentes ao uso de dejetos animais como fertilizante agrícola e as alterações que ocorrem nos
atributos físicos do solo decorrentes de sua aplicação.
Palavras-chave: Dejeto Suíno; Cama de Aviário; Dejeto Bovino; Argila Dispersa em Água.
Abstract
With increasing meat production in Brazil, the generated manure volume also increased and its use as soil
fertilizer became an alternative for crop fertilization. The animal manure has been applied in the field, in
order to improve the fertility of the soil and its conditioning. Much research has demonstrated the efficacy
of animal manure in improving the physical soil properties, such as reduced soil density, increased
aggregation, increased porosity, increased water retention and infiltration. However, some studies have
shown negative effects, showing the degradation of soil quality with its application, such as water
dispersible clay and decrease in aggregate stability. This study aims to present the literature on the use of
animal manure as agricultural fertilizer and the changes that occur in soil physical attributes resulting from
its application.
Keywords: pig slurry; poultry litter; cattle slurry; water dispersible clay
Resumen
Con el aumento de la producción de carne en el Brasil, el volumen de estiércol generado también aumentó
y su uso como fertilizante del suelo se convirtió en una alternativa fertilización de los cultivos. Los
residuos de origen animal se han aplicado en el campo con el fin de mejorar la fertilidad del suelo y de su
condición física. Varios estudios han demostrado la eficacia de los residuos animales en la mejora de las
propiedades físicas del suelo, tales como la reducción de la densidad del suelo, aumento de la agregación,
el aumento de la porosidad, el aumento de la retención de agua y la infiltración. Sin embargo, algunos
estudios han demostrado efectos negativos, que muestra la degradación de la calidad del suelo con su
aplicación, tales como aumento de la dispersión de arcilla en agua y la disminución de la estabilidad de los
agregados. Este estudio tiene como objetivo presentar la literatura sobre el uso de estiércol como
fertilizante agrícola y los cambios que se producen en los atributos físicos del suelo de su aplicación.
Palabras clave: Estiércol de cerdo; Gallinaza; Estiércol del ganado; Arcilla dispersa en agua.
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INTRODUÇÃO
O uso inadequado do solo com a mecanização intensa, a monocultura, o pastejo
intensivo, a destruição das áreas de preservação permanente e o elevado uso de insumos
químicos, pode comprometer a integridade ecológica do solo, alterando as características naturais
do sistema edáfico, levando à degradação e esgotamento dos solos agricultáveis.
A degradação da estrutura física do solo pode acarretar erosão e consequentemente
levar à perda de material mineral, água, matéria orgânica e nutrientes, acarretando erosão do solo
e poluição ambiental.
Existem várias pesquisas mostrando efeitos do uso de resíduos orgânicos, em
especial dos dejetos de animais, como fertilizante e condicionador do solo. Estes resíduos têm
sido aplicados nas lavouras com o objetivo de melhorar a fertilidade do solo e seu
condicionamento físico. Os dejetos constituem uma excelente fonte de nutrientes, especialmente
N, P e K e quando manejados adequadamente, podem suprir, parcial ou totalmente, o fertilizante
químico na produção de grãos e pastagens (KONZEN, 2005). Contudo, a aplicação destes
dejetos no campo não segue um padrão específico, podendo variar a composição, a dose e a
forma de aplicação. Em razão disso, o uso incorreto ou em doses excessivas pode causar
alterações químicas, físicas e biológicas que nem sempre resultam em melhorias no solo, podendo
inclusive acarretar danos ambientais.
Diversas pesquisas têm demonstrado a eficácia do dejeto animal em melhorar as
propriedades físicas do solo. Contudo, em alguns trabalhos foram observados resultados
contrários a esse, evidenciando a degradação da qualidade física do solo com a aplicação do
adubo.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar dados da literatura referentes ao uso
de dejetos animais como fertilizante agrícola e as alterações que ocorrem nos atributos físicos do
solo decorrentes de sua aplicação.
2 RELAÇÃO ENTRE MATÉRIA ORGÂNICA E AS PROPRIEDADES FÍSICAS DO
SOLO
A matéria orgânica do solo consiste em uma variedade de substâncias orgânicas,
incluindo organismos vivos, restos de organismos que em algum momento ocuparam o solo e
compostos orgânicos produzidos pelo metabolismo atual e passado ocorrido no solo. No
entanto, ao longo do tempo a matéria orgânica pode ser removida do solo na forma de CO 2
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produzido pela respiração dos micro-organismos, sendo então, necessárias repetidas adições para
manter o teor de matéria orgânica no solo (BRADY & WEIL, 2013).
As principais propriedades físicas influenciadas pela matéria orgânica são: densidade
aparente, estrutura, aeração, drenagem, retenção de água e consistência (KIEHL,1985). A matéria
orgânica reduz a densidade aparente do solo diretamente pois, está se juntando ao solo com a
densidade entre 1,2 a 1,4 g/cm3 um material cuja densidade média varia de 0,2 a 0,4 g/cm3 e
indiretamente pelo seu efeito na estruturação do solo, aumentando o espaço poroso e tornandoo menos denso (KIEHL,1985).
A matéria orgânica é um componente fundamental na agregação e estabilidade de
agregados nos solos tropicais e subtropicais brasileiros. Em microagregados, a matéria orgânica
humificada atua na estabilidade, juntamente aos minerais de argila e óxidos de Fe e AL, e cátions
polivalentes. Agentes orgânicos transientes como polissacarídeos produzidos por fungos e
bactérias atuam na estabilidade de pequenos macroagregados. Por sua vez, macroagregados
grandes tem sua formação e estabilidade relacionadas com agentes orgânicos temporários, como
hifas de fungos e raízes finas que formam uma rede que entremeia e estabiliza fisicamente os
macroagregados (BRAIDA et al., 2011).
A matéria orgânica é um agente aglutinador, sendo mais eficaz em solos que contém
pequenas quantidades de argila (BAVE et al., 1973). Segundo esses autores existe uma alta
correlação entre matéria orgânica e a agregação em solos que contêm menos de 25% de argila,
enquanto para os que contêm mais de 35% a correlação é significativa, porém não é tão alta. A
argila e os coloides orgânicos causam a maior parte da agregação do solo, resultando em
complexos argilo-orgânicos quando interagem. Nos solos arenosos a matéria-orgânica promove a
aglutinação das partículas firmando a estrutura e diminuindo o tamanho dos poros e
consequentemente aumentando a capacidade de retenção de água (BERTONI & LOMBARDI
NETO, 2005).
Para Greenland et al. (apud GUERRA, 1995) solos com menos de 3,5% de matéria
orgânica possuem agregados instáveis, contudo para De Ploye (apud GUERRA, 1995) solos com
menos de 2,0% de matéria orgânica possuem baixa estabilidade de agregados. Quanto menores
os teores de matéria orgânica, menor a resistência dos agregados ao impacto das gotas de chuva,
quando estes são facilmente quebrados formando crostas na superfície, dificultando a infiltração,
aumentando o escoamento superficial e a perda de solo (BERTONI & LOMBARDI NETO,
2005).
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A aeração e a drenagem interna do solo são melhoradas com a matéria orgânica. Os
solos argilosos e de textura média são mal drenados enquanto que os arenosos, têm excessiva
aeração e drenagem. A aplicação de matéria orgânica melhora a agregação e a estruturação de
ambos os solos, corrigindo consequentemente a falta ou excesso de aeração e drenagem
(KIEHL,1985).
Dessa forma, a manutenção do teor adequado de matéria orgânica ao longo do
tempo resulta em formação de agregados estáveis, diminuição da densidade do solo, aumento do
índice de agregação e diminuição da resistência à penetração (CELIK et al., 2010). Também a
aplicação de material orgânico se reflete no aumento da fertilidade e diminuição da erodibilidade
do solo, prevenindo a perda de solo e água (BENNETT, 1955).
3 APLICAÇÃO DE DEJETOS ANIMAIS COMO FERTILIZANTES: ALTERAÇÕES
NA FÍSICA DO SOLO
Estudos têm demonstrado o efeito da aplicação de dejetos animais nas propriedades
físicas do solo, porém, nem todos obtiveram respostas semelhantes, mudando de acordo com o
dejeto utilizado, a dose e o modo de aplicação. Em geral as pesquisas com dejeto líquido suíno –
DLS apresentam resultados muito contrastantes, enquanto alguns pesquisadores encontraram
melhorias em algumas propriedades físicas do solo com sua aplicação, outros apontaram para a
degradação do solo. Já em relação à cama de aviário e dejeto bovino grande parte dos estudos
têm apontado para o efeito benéfico destes dejetos com melhorias nas propriedades físicas dos
solos.
Estudando a influência de alguns resíduos orgânicos (biossólidos municipais,
composto sólido de esterco suíno, cama de aviário e resíduos de alimentos produzidos
comercialmente e musgo de turfa) em algumas propriedades físicas do solo Zebarth et al. (1999)
verificaram que a adição destes compostos aumentou a concentração de matéria orgânica no solo,
reduziu a densidade do solo e aumentou a retenção de água.
Castro Filho et al. (2002) ao estudarem alterações físicas no solo em função da
aplicação de DLS constataram maiores perdas de água no tratamento sem aplicação do dejeto e
menoresperdas de água onde se aplicou a maior dose de DLS (120 m³. ha-1). As menores perdas
de solo ocorreram nos tratamentos onde foram aplicados 60, 90 e 120 m³ ha-1 não havendo
diferença entre estes. O aumento das doses de chorume contribuiu para o aumento da infiltração
da água no solo e consequentemente para redução da enxurrada. Em outro experimento Castro
Filho et al. (2003) obtiveram para um solo raso com textura argilosa (Marmeleiro – PR) melhoria
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na agregação do solo com a aplicação de doses crescentes de DLS. Em consequência houve
aumento das taxas de infiltração, redução do escoamento superficial e das perdas de solo. Em
solo profundo textura argilosa (Palotina – PR) também foi constatado aumento das taxas de
infiltração, redução do escoamento superficial e das perdas de solo com o aumento das doses de
chorume.
Resultado semelhante foi relatado por Matos et al. (2010) que ao estudarem o
armazenamento de água em um Latossolo Vermelho distrófico típico, muito argiloso, submetido
à adubação mineral e adubação mineral suplementada com dejeto de suínos (70 m³ ha-¹)
concluíram que o DLS melhorou as condições físicas do solo e incrementam seu teor de matéria
orgânica, refletindo no aumento do armazenamento de água no solo.
Do mesmo modo, Silva et al. (2011) verificaram que doses crescentes de DLS
aplicadas em Latossolos Vermelho-Amarelos-Distróficos com textura argilosa com adição de
adubo químico tendem a aumentar a estabilidade de agregados do solo. Por outro lado, o
diâmetro médio ponderado - DMP tende a aumentar quando os agregados do solo recebem a
adição de efluentes sem adubo, porém tornando-os menos estáveis. Também DORTZBACH et
al. (2008) encontraram maiores valores de DMP, diâmetro médio geométrico - DMG e índice de
estabilidade de agregados - IEA com a aplicação de cama sobreposta de suínos duas vezes maior
que o recomendado para as culturas, sendo que os menores valores ocorreram na adubação
química.
Este comportamento também foi observado por Pagliai et al. (1983) que
encontraram aumento da porosidade no solo argiloso tratado com DLS em comparação ao solo
que não recebeu o resíduo. Eles verificaram que a porosidade total aumentou 31,1% na parcela
tratada com 300m3.
Seguindo essa tendência, Mecabô Júnior (2013) analisando o efeito de três doses de
DLS, observou que o dejeto afetou positivamente as propriedades físicas do solo, com tendência
de aumento da macroporosidade, e redução da densidade do solo, bem como de manter em
níveis elevados a estabilidade de agregados.
Já Barbosa & Caviglione (2009) não encontraram alterações na densidade do solo,
porosidade total, macroporosidade e microporosidade em LVdf e PVd com a adição de doses
semestrais de DLS e cama de aviário. Essas observações corroboram as de Moraes et al. (2010)
que ao avaliarem a influência de três ciclos de aplicações de doses de DLS (25, 50, 75, e 100 m³
ha-1) e adubação mineral sobre as propriedades físicas de um Latossolo Vermelho Alumino
férrico típico não observaram interação entre doses de dejeto e profundidades para as variáveis
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analisadas, concluindo que a aplicação do dejeto não alterou as propriedades físicas do solo
analisado.
Resultados similares foram encontrados por Gubiani et al. (2007) que ao estudarem a
influência da aplicação de dejetos de suínos (0, 20, 40 e 80 m³ ha-1) em atributos físicos de um
Argissolo Vermelho distrófico arênico após oito ciclos de cultivo não verificaram diferença entre
as doses de dejeto nas variáveis: densidade do solo, porosidade total, microporosidade,
macroporosidade e condutividade hidráulica.
Dortzbach (2009) avaliando a influência da aplicação de DLS, cama sobreposta e
uréia, em lavoura manejada no sistema plantio direto sobre atributos físicos de um Argissolo
Vermelho-Amarelo típico concluiu que após cinco anos da implantação do experimento não
foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos no que se refere à densidade do
solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade e retenção de água. Esses resultados
estão de acordo com os obtidos por Veiga et al. (2009) que após nove anos de aplicações de 5 m³
/ ha / ano de cama de aviário, 40 m³ / ha / ano de DLS e 60 m³ / ha / ano de dejeto líquido de
bovinos num solo muito argiloso, não encontraram diferenças na densidade e na porosidade do
solo, nem na estabilidade de agregados em água.
De forma similar Veiga et al. (2012) ao estudarem alterações em atributos físicos do
solo em diferentes períodos de aplicação de dejeto líquido de suíno em áreas de pastagem e de
lavoura não encontraram alteração na maioria dos atributos físicos estudados com o tempo de
aplicação do DLS.
Barbosa et al. (2008) avaliando as propriedades físicas do solo após a aplicação de
DLS em solo arenoso no município de Umuarama – PR verificaram que os tratamentos com o
dejeto não provocaram alterações significativas na densidade do solo e na porosidade total. No
entanto, encontraram alterações na microporosidade e macroporosidade, na profundidade de 0–
10 cm, sendo que a testemunha apresentou maior microporosidade em relação aos demais
tratamentos.
Já Oliveira & Parizotto (1994) obtiveram redução da infiltração da água em função
do uso de DLS, devido a possível presença de compostos orgânicos hidrofóbicos. Também
BERTOL et al. (2007) verificaram que as perdas de solo e água nas duas primeiras chuvas foram
maiores no solo adubado com DLS do que no adubado com adubo mineral. A altura da lâmina
de enxurrada no tratamento com DLS foi aproximadamente duas vezes maior do que nos outros
dois. Este resultado foi atribuído à obstrução de poros do solo pelos compostos orgânicos
sólidos presentes no dejeto e pelo efeito hidrofóbico deste, que alterou o comportamento da
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hidrologia de superfície neste tratamento. Esse fenômeno promove a repelência da água,
dificultando, portanto, a infiltração desta no solo. Peles (2007) também observou aumento nas
perdas de água e solo via escoamento superficial com a aplicação de DLS.
Arruda et al. (2010) observaram redução da estabilidade de agregados do solo nas
doses de 50 e 100 m³ ha-1 com a aplicação de DLS em relação ao tratamento testemunha sem
adubação. Também Barbosa et al. (2011) encontraram maiores perdas de sólidos nas parcelas que
receberam as maiores doses de DLS e cama de aviário em um experimento realizado em um
Latossolo Vermelho Eutroférrico.
Costa et al. (2009) avaliaram a influência da aplicação de cama de frango na
recuperação física de um Latossolo Vermelho com textura média sob pastagem degradada e
observaram redução nos teores de argila dispersas em água - ADA com o aumento das doses de
cama de frango aplicadas, bem como aumento do grau de floculação e redução da densidade do
solo. Estes resultados concordam com os resultados apresentados por Andreola et al. (2000) que
avaliaram a influência da cobertura vegetal de inverno e das adubações orgânica (cama de aviário)
e mineral sobre as propriedades físicas de uma Terra Roxa Estruturada e concluíram que o adubo
orgânico aumentou os macroporos e diminuiu a densidade do solo na camada de 0-10cm.
Lunardi Neto et al. (2008) encontraram melhorias das propriedades físicas dos solos
reconstruídos devido à adubação com cama de aviário e a semeadura de Brachiaria brizantha,
recuperando a estabilidade de agregados com aumento do DMP em relação aos outros
tratamentos.
Lima (2007) avaliaram atributos físicos de um Latossolo Vermelho com textura
média, degradado submetido ao uso de pastagem Brachiaria Decumbens, sob diferentes níveis de
adubação com DLS e cama de aviário. A camada de 0-20 cm apresentou os melhores resultados
na maioria dos atributos físicos estudados com aplicação de cama de aviário.
Estes dados estão condizentes com os observados por Weil & Kroontje (1979) que
estudando a aplicação de cama de aviário no solo argiloso, em parcela com milho verificaram
influencia significativa deste resíduo na estrutura do solo da camada arável depois de cinco anos,
com diminuição da densidade do solo, aumento dos agregados estáveis em água e do total de
agregados e maior retenção de água. Do mesmo modo, ADELI et al. (2007) observaram aumento
da estabilidade de agregados em área que recebeu cama de aviário comparado com áreas que
receberam somente fertilizante químico, porém a densidade do solo não foi afetada pela aplicação
do resíduo.
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Tejada & Gonzalez (2008) encontram diminuição da densidade do solo com a
aplicação de composto de algodão e esterco de aves em comparação com a parcela sem
tratamento. De forma, semelhante Obi & Ebo (1995) pesquisando sobre o efeito da adubação
orgânica com cama de aviário, mineral e um composto orgânico-mineral encontraram melhoras
na física do solo com a aplicação do dejeto de aves, como menor densidade do solo, redução na
resistência do solo à penetração e maior porosidade total para as áreas que receberam cama de
frango.
Pesquisando o uso de cama de peru Costa et al. (2004) observaram que este resíduo
promoveu maior agregação das partículas, diminuição no teor de ADA e aumento no grau de
floculação das argilas em relação à testemunha sem aplicação do resíduo. Já Costa et al. (2008)
não verificaram efeito das doses do mesmo resíduo na agregação de um Latossolo Vermelho
Distrófico típico e nem nos teores de matéria orgânica do solo. Resultado semelhante foi obtido
por Pinto et al. (2012) que observaram que o aumento das doses de cama de peru não influenciou
no estado de agregação do solo, independentemente da camada avaliada.
Pelá (2005) ao avaliar o efeito de compotos orgânicos provenientes de dejetos de
bovino em um Latossolo Vermelho Distrófico com textura média observou que sua aplicação
diminuiu o DMP dos agregados em todas as camadas, somente na primeira safra; aumentou a
ADA na camada de 0,0-0,10m na primeira safra, e na de 0,20-0,30 m na segunda; apresentou
melhores valores de porosidade total e microporosidade na primeira safra, na camada de 0,100,20m, e a macroporosidade nesta mesma camada, na segunda safra. Da mesma forma Mellek
(2009) encontrou melhorias na qualidade estrutural do solo, através da alteração de atributos
físicos como densidade do solo, macroporosidade e DMP com a aplicação de dejeto líquido
bovino por dois anos. Já Gomes et al. (2005) não encontraram modificação da densidade do solo
e de partículas e na porosidade total do solo com a utilização do dejeto bovino.
Estudando a influência do composto orgânico (resíduos de poda + esterco de
currais) sobre a formação de crostas estruturais e degradação das camadas superficiais do solo em
um Nitossolo Vermelho Distroférrico de textura muito argilosa, TOMA (2008) verificou
aumento na porosidade, redução na formação vesículas nas crostas superficiais e maior retenção
de água com a aplicação do composto.
Hafez (1974) estudou alterações das propriedades físicas do solo com a aplicação de
resíduos de animais (aves, gado, porco, cavalo, peru, ovelha) e verificou diminuição da densidade
do solo, aumento da retenção de água e aumento na agregação de partículas do solo maiores que
0,5mm.
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Pagliai & Antisari (1993) avaliaram as mudanças na micro e macroporosidade do solo
como resultado do uso de resíduos orgânicos tais como resíduos de animais, lodo de esgoto e
compostos e concluíram que a adição de resíduos orgânicos no solo pode melhorar as condições
estruturais deste. A adição superficial de grande quantidade de DLS (300m t ha) melhorou
significativamente a micro e macroporosidade do solo siltoso e consequentemente reforçou a
estrutura do solo.
Bandyopadhyay et al. (2010) estudaram o efeito de fertilizantes minerais isoladamente
ou em combinação com estrume na física do solo de um Vertissolo na Índia Central e
observaram um melhoramento significativo dos atributos físicos avaliadas com o uso integrado
de fertilizante mineral e estrume tais como: diminuição da densidade do solo, aumento da
condutividade hidráulica e da porcentagem de macroagregados estáveis em água (>250 mm) e
diminuição dos microagregados (<250 mm).
Aoyama et al. (1999) analisaram a aplicação de dejeto de gado e fertilizante NPK por
dezoito anos em um Gleissolo e verificaram que a aplicação de esterco bovino a longo prazo
resultou num aumento tanto da matéria orgânica particulada como da associada aos minerais do
solo dentro de agregados estáveis em água com diâmetro > 53 milímetros. Ao mesmo tempo, a
aplicação do dejeto melhorou a formação de macroagregados estáveis em água e a matéria
orgânica derivada de esterco acumulado preferencialmente nestes macroagregados, especialmente
nos entre 250-1000 mm.
Após vinte anos de aplicação de fertilizante orgânicos e inorgânicos em solo de
textura grosseira Benbi et al. (1998) observaram que nas parcelas com estrume a condutividade
hidráulica saturada aumentou nas profundidades de 0-15 e 15-30 cm, ocorrendo aumento do total
de agregados estáveis em água e maior retenção de água.
Bhattacharyya et al. (2007) avaliaram o efeito da adubação mineral e orgânica
(esterco) e encontraram menor densidade do solo, aumento da porcentagem de macroagregados,
diminuição dos microagregados, aumento do DMP em todas as profundidades e aumento da taxa
de infiltração de água com a aplicação de esterco.
Wortmann & Shapiro (2007) determinaram como a agregação do solo é afetada pela
incorporação ou aplicação superficial de esterco bruto ou composto (esterco de confinamento,
dejeto líquido suíno e composto de esterco), observando grande aumento de agregados com
diâmetro > 2mm com alta concentração de matéria orgânica.
Jiao et al. (2006) encontraram efeito benéfico da adição de composto bovino na
agregação do solo, concluindo que a adoção do sistema plantio direto e a aplicação de 30 Mg ha-1
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ano de composto bovino em solo franco arenoso aumentou a proporção de agregados estáveis
em água (>2mm) no período de quatro anos. Avaliando o mesmo dejeto, HURISSO et al. (2012)
também obtiveram efeito significativo na agregação do solo na profundidade de 5-15cm,
observando uma proporção mais elevada de macroagregados (>250 μm) e valores de DMP para
as maiores doses do dejeto.
Hati et al. (2007) pesquisando mudanças nas propriedades físicas do solo através de
adubação mineral e adubação mineral+estrume, verificaram que as parcelas que receberam 100%
de NPK + estrume apresentaram menor densidade do solo e maior DMP, agregados estáveis em
água, retenção de água, porosidade total e microporosidade
Embora um número grande de trabalhos publicados aponte para melhorias na
agregação do solo com aplicação de dejetos animais, alguns pesquisadores têm observado efeito
dispersivo do dejeto, levando a um aumento da dispersão da argila, maior desagregação do solo e
maiores perdas de solo por erosão.
Erthal et al. (2010) observaram tendência de aumento do percentual de ADA na
camada superficial com a aplicação de água residuária de bovinocultura, ponderando que esse
aumento foi devido ao efeito cumulativo de sódio e potássio nessa camada, favorecendo a
dispersão.
Pesquisado o uso da água residuária da suinocultura, Condé et al. (2013) verificaram
tendência de aumento do percentual de ADA na camada mais profunda. Também Homem et al.
(2014) tiveram aumento da porcentagem de ADA com a aplicação deste dejeto. Os autores
atribuíram o aumento da ADA ao acúmulo de sódio (Na+) na solução do solo com a aplicação
do resíduo, causando o fenômeno de dispersão de argila.
A presença de alguns constituintes nos dejetos, como o Na+ em grande
concentração é indesejável. O teor de sódio em solos agrícolas pode aumentar com a adição de
efluente, alterando certas características físicas do solo, devido à dispersão de argilas. A solução
do solo, quando excessivamente sódica, promove a desagregação e dispersão dos minerais de
argila em partículas muito pequenas, que obstruem os poros do solo, promovendo a formação de
uma camada superficial selada e consequentemente, reduzindo a infiltração no solo e aumentando
os riscos de erosão do solo (CONDÉ et al., 2012).
CONCLUSÃO
A aplicação de dejetos de animais no solo pode promover melhorias nos atributos
físicos do solo como redução da densidade do solo e aumento da agregação, porosidade, retenção
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de água e infiltração. Contudo, alguns estudos têm encontrado resultados contrários com
aumento da argila dispersa em água e diminuição da estabilidade de agregados.
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