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Resumo 
 
Devido ao aumento da necessidade de produção de alimentos no mundo, a criação de aves em 
galpões, tornou-se uma atividade em constante crescimento no Brasil. Isso também aumentou 
a geração de resíduos, principalmente a cama de aviário, que se manejada de forma indevida 
pode trazer problemas ambientais. Com este estudo objetivou-se pesquisar trabalhos já 
realizados sobre o uso da cama de aviário como adubo orgânico, em plantações agrícolas, 
como soja e milho. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, em periódicos da 
área, sobre os assuntos de viabilidade técnica agronômica e econômica, e os resultados 
apontaram diversos estudos que comprovam a eficiência da cama como adubo orgânico pela 
sua composição ser muito parecida com grande parte dos adubos minerais utilizados no 
mercado, e essa utilização traz também retornos econômicos maiores às propriedades rurais, 
através do ganho de produtividade, um solo com mais nutrientes e consequentemente menores 
danos ao meio ambiente, porém as análises financeiras são muito superficiais. 
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Palavras-chave: Cama de Frango. Adubo Orgânico. Viabilidade Econômica. 
 

1. Introdução 

 
O ímpeto para fazer melhor uso dos resíduos é resultante principalmente do fato de 

que, em alguns dos países industrializados, está ficando cada vez mais difícil e caro encontrar 

aterros para destinação de resíduos sólidos. Eles representam um perigo para a agricultura. 

Isto foi realçado por uma coleção de relatórios de treze países europeus para um seminário 

FAO/ECE (Food and Agriculture Organization e Economic Commission for Europe), em 

1994, sobre poluição de origens urbanas e industriais na agricultura. (IFA, 2000) 

O Brasil importa grande parte dos fertilizantes minerais. Visando diminuir essa 

dependência e otimizar a utilização de fertilizantes, o país deve atentar para alternativas de 

fertilização dos solos. Em muitas regiões existe a possibilidade de aproveitamento de 

resíduos, os quais constituem opção interessante, quando bem utilizados. O uso de estercos 

animais pode favorecer a infiltração e a absorção da água e aumentar a capacidade de troca de 

cátions dos solos (HOFFMANN et al, 2001). Entre outros atributos, ressalta-se a redução na 

capacidade máxima de adsorção de P (Fósforo). (SOUZA et al, 2006). 

Esses resíduos são ricos em nutrientes e, por estarem disponíveis a um baixo custo, 

podem ser viabilizados para a adubação das culturas (COSTA et al, 2009). Porém, apresentam 

variabilidade de acordo com o sistema de criação empregado, número de lotes criados sobre a 

cama, modo e tempo de compostagem, entre outros fatores. (SILVA et al, 2009)  

A elevação do custo dos fertilizantes comerciais, e o aumento da poluição ambiental 

fazem do uso de resíduos orgânicos na agricultura uma opção atrativa, do ponto de vista 

econômico, em razão da ciclagem de nutrientes. Esses fatos geram um aumento na demanda 

por informações com intuito de avaliar a viabilidade técnica e econômica para a disposição de 

alguns desses resíduos em solos agrícolas (SANTOS et al, 2011). 

É importante avaliar a capacidade de utilização da cama de frango na própria 

propriedade, já que as demais propriedades poderiam interessar-se ou não por esses resíduos. 

Além disso, geralmente, não estão tão comprometidos com a utilização dos resíduos como os 

próprios proprietários das granjas. Há evidências de que a capacidade de ampliação da 

produção de aves de corte está relacionada à capacidade de utilização da cama de frango. 

Além das perspectivas de ampliação da produção de frangos de corte devido ao crescimento 

progressivo da demanda internacional. Embora a utilização de cama de frango como adubo 



Análise de estudos sobre a viabilidade técnica e econômica do uso da cama de aviários como adubo orgânico 
Metzner, C.M.; Bertolini, G.R.F.; Leismann, E.L.; Schmidt, A.O. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 3 – Jul/Set - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

4

agrícola, seja algo atrativo devido ao fomento via extensão rural e pesquisas realizadas na 

região, às vezes existem dificuldades para sua comercialização em determinadas épocas do 

ano, devido ao excesso de oferta. (MENEZES, 2009) 

Segundo Correa (2010), entre as opções disponíveis para o uso dos resíduos animais a 

aplicação agrícola como fertilizante orgânico é certamente a mais interessante, em termos 

agronômicos, econômicos, ambientais e sociais, desde que respeitados os critérios técnicos 

para sua aplicação. Vale lembrar que existe o apelo da população brasileira em utilizar 

fertilizantes orgânicos de forma correta para produção de alimentos mais saudáveis, bem 

como mitigar a utilização dos fertilizantes minerais, os quais o Brasil é refém das 

importações.  

Os resíduos gerados pelas agroindústrias de aves, suínos e bovinos deverão retornar a 

natureza de forma racional, ou seja, sem impactar o ambiente, para isso, há a necessidade de 

proporcionar recursos tecnológicos para o reaproveitamento dos nutrientes e da água, tendo 

como critério o princípio de sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento do país. 

(CORREA et al, 2011) 

Desta forma, a pergunta da pesquisa é: qual a atual discussão científica sobre a 

viabilidade econômica e técnica do uso da cama de aviários como adubo orgânico? Para 

responder a esta pergunta, o objetivo deste artigo foi pesquisar estudos atuais sobre a 

viabilidade econômica e técnica, do uso da cama de aviários como adubo orgânico em áreas 

agrícolas. 

 

2. Metodologia 

 

 Metodologia é a maneira global de tratar o processo de pesquisa, iniciando na base 

teórica indo até a coleta e análise dos dados (COLLIS e HUSSEY, 2005). Tendo como 

objetivo a pesquisa de estudos relacionados ao tema viabilidade econômica do uso da cama de 

aviário como adubo orgânico, a metodologia adotada foi concebida como bibliográfica, de 

acordo com Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de 

documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, 

dicionários e artigos científicos. Para atingir os objetivos, os procedimentos utilizados foram:  

a) Pesquisas em sites de periódicos, buscando pelos temas selecionados, utilizando-se 

palavras chave como: viabilidade econômica; cama de aviário; viabilidade com 

adubação orgânica; inicialmente a busca nos periódicos da CAPES com o assunto 
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cama de aviário obteve 87 (oitenta e sete) artigos. Inserindo o segundo assunto 

viabilidade econômica, a busca avançada resultou em cinco artigos, porém todos 

foram descartados por não envolver o assunto viabilidade com adubação orgânica. 

Posteriormente, foram consultados sites de órgãos públicos, banco de teses e 

dissertações de programas de pós-graduação e demais periódicos nacionais e 

internacionais, desta forma a pesquisa selecionou 14 estudos, entre Teses, 

Dissertações e artigos científicos, publicados entre 2003 a 2013, com os temas de 

viabilidade econômica e técnica do uso da cama de aviários como adubo orgânico 

em plantações e pastagens. 

b) Em seguida os assuntos foram separados em ordem de assunto, após a leitura dos 

resumos, problemas, objetivos e resultados;  

c) Procurou-se elencar os estudos em ordem cronológica de publicação;  

d) Procedeu-se uma análise crítica de todos os estudos, verificando o estado da arte e a 

possibilidade de estudos futuros. 

 
3. Resultados 

3.1. Avicultura 

 

Conforme a Tabela 01 percebe-se que o ano de 2013 encerrou com uma produção de 

6.147 bilhões de cabeças de pintos de corte no Brasil, demonstrando um crescimento de 

2,33% em relação a 2012 e um aumento de 10,56% se comparado com o ano de 2009, 

significando um aumento na produção em torno de 587 milhões de cabeças de frangos. Com 

crescimentos ano a ano, isso demonstra que também se tem um aumento dos dejetos gerados 

com a criação dos frangos e por consequência uma maior necessidade de controle e manejo. 
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Tabela 01: Produção de Pintos de Corte 

 PRODUÇÃO DE PINTOS DE CORTE -   em milhões de cabeças

MÊS/ANO 2009 2010 2011 2012 2013

JAN 417,70    472,90    499,30    515,40    514,00      

FEV 406,90    448,90    473,30    469,20    477,70      

MAR 425,60    510,40    526,80    498,60    524,50      

ABR 455,70    497,60    513,00    483,60    516,40      

MAI 461,80    501,00    536,00    524,30    528,60      

JUN 482,10    500,80    514,10    514,70    492,00      

JUL 500,30    512,40    501,80    515,10    531,70      

AGO 482,70    514,80    530,40    502,60    525,50      

SET 467,90    496,90    515,70    478,30    495,70      

OUT 503,00    513,10    539,10    523,30    532,80      

NOV 462,60    511,50    544,70    483,60    482,00      

DEZ 494,00    517,80    550,20    497,70    525,80      

TOTAL 5.560,30  5.998,10  6.244,90  6.006,90  6.147,10    
Fonte: Avisite, 2014. 

 

Atualmente, cerca de 40% da carne exportada no mundo tem origem no Brasil. Em 

2018/2019 as exportações de carne de frango deverão representar 90% do comércio mundial 

de carnes, o que indica que o Brasil continuará a manter sua posição de primeiro exportador 

mundial de carne de frango. (MAPA, 2014). 

A USDA United States Department of Agriculture, (2014), gerou a Tabela 02 que 

demonstra a evolução, o incremento e a previsão para 2014 da produção mundial dos três 

tipos de carnes mais comercializados, suínos, bovinos e aves. E verificou-se, que há uma 

expectativa de aumento no consumo, exportação e produção maior, da carne de aves do que 

dos demais tipos de carnes. 
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Tabela 02: Comparação Kg de Cama X Kg de Fertilizantes 

 Tipo de 
carne 2012 2013 2014

de 2012 
para 2013

de 2013 
para 2014

Bovina 57.558        58.485        58.625          1,61% 0,24%

Suína 105.651      107.514      108.924        1,76% 1,31%

Avícola 88.684        90.057        92.489          1,55% 2,70%

TOTAL 251.893      256.056      260.038        1,65% 1,56%

Bovina 56.017        56.820        56.961          1,43% 0,25%

Suína 105.118      107.242      108.671        2,02% 1,33%

Avícola 86.758        88.129        90.289          1,58% 2,45%

TOTAL 247.893      252.191      255.921        1,73% 1,48%

Bovina 6.626          7.175           7.487             8,29% 4,35%

Suína 6.919          6.810           6.913             -1,58% 1,51%

Avícola 9.000          9.085           9.260             0,94% 1,93%

TOTAL 22.545        23.070        23.660          2,33% 2,56%

Bovina 8.146          8.903           9.202             9,29% 3,36%

Suína 7.254          7.058           7.243             -2,70% 2,62%

Avícola 10.790        11.073        11.456          2,62% 3,46%

TOTAL 26.190        27.034        27.901          3,22% 3,21%

PRODUÇÃO

CONSUMO

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

 

Fonte: USDA, 2014. 

 
Observa-se desta forma, que em produção, consumo e exportações a carne de frango é 

a que se apresenta com o incremento previsto mais otimista para 2014, impulsionado 

principalmente pelas exportações que preveem um aumento de 3,46 pontos percentuais, o que 

representa em torno de 400 mil kg. 

Conforme a Ubabef (2012), os dados levantados mostram que as exportações do setor 

avícola brasileiro totalizaram 3 milhões de toneladas, como carne de frango, ovos, ovos 

férteis, carne de peru, representando uma queda de 2,6% em relação ao mesmo período do 

ano de 2012, mas em receita, houve um aumento de 5,5%, com U$$ 6,4 bilhões.  

O rebanho aviário gera 7,8 milhões de toneladas de cama. Esses resíduos somados 

contêm cerca de 680.000 toneladas (t) de N, 660.000 t de P2O5 e 440.000 t de K2O, o que 

representam aproximadamente 27%, 21% e 12% do total anual consumido de N, P e K pela 

agricultura brasileira, respectivamente (BENITES, 2011). 
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3.2. Camas de Frango 

 
A cama de frango é caracterizada como todo material distribuído sobre o piso de 

galpões para servir de leito às aves, sendo muito importante na epidemiologia das doenças, 

pois a cama recebe todas as excreções das aves, possuindo, alta carga microbiana e 

parasitária, como vírus e fungos (PAGANINI, 2004).  

Segundo Konzen (2003), a cama de frangos de corte pode constituir fertilizante 

eficiente e seguro na produção de grãos e de pastagem, desde que recendidos dos ativos 

ambientais que assegurem a proteção do meio ambiente, antes de sua reciclagem. “Na 

agricultura brasileira, o uso de adubos orgânicos como cama de aves, tem se tornado uma 

alternativa interessante, devido ao aumento da oferta”. (COSTA et al, p. 17, 2009). 

O material normalmente utilizado na criação intensiva de frangos de corte é a 

maravalha.  No entanto, periodicamente, tem-se observado a escassez do produto no mercado 

e consequente aumento nos preços praticados, trazendo dificuldades aos produtores de muitas 

regiões do Brasil. A reutilização das camas, desde que adequadamente manejadas, tem 

contribuído para reduzir o custo e minimizar a falta de maravalha (MARÍN, 2011). 

Para demonstrar o impacto positivo na produtividade e lucratividade do produtor com 

o uso da cama de aviário como adubo orgânico, na cultura do milho, cita-se como exemplo o 

experimento feito por pesquisadores da Embrapa, no município de Concórdia SC, onde foram 

utilizados 70 kg e 140 kg de nitrogênio do adubo orgânico da cama de aviário e de um adubo 

mineral comercial (CORREA, 2010).  

Os resultados exemplificaram o benefício da técnica. Na aplicação de 70 kg de 

nitrogênio por hectare, a produção com a adubação orgânica foi de 7.729 kg, enquanto a 

plantação que foi adubada com 70 kg de fertilizante mineral teve produtividade de apenas 

6.459 kg/há. A lucratividade gerada com o uso da cama de aviário foi de R$ 1.043,00 por 

hectare contra R$ 454,00 com fertilizante mineral. 

No segundo experimento com 140 kg de nitrogênio por hectare a produtividade com o 

uso da cama de aviário foi de 9.164 kg contra 8.822 kg com o fertilizante mineral. 

Novamente, a lucratividade com o adubo orgânico superou o fertilizante mineral, foram R$ 

1.415,00 contra R$ 747,00 (CORREA, 2010). A Figura 01 demonstra este estudo. 
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Figura 01: Produtividade de Grãos do Milho (kg/ha), segundo o tipo de fertilizante e a 
aplicação de N, Santa Catarina, safra 2009/2010. 

Fonte: Corrêa; Miele, 2011 

 
Além do aumento da receita em função da maior produtividade, conforme 

demonstrado na Figura 01, segundo os autores, ainda obteve-se uma redução de custos de 

14% a 23% com a substituição dos fertilizantes minerais pela cama de aves, dependendo da 

aplicação de N (140 ou 70 kg de N/ha). 

 

3.3. Reutilização da Cama de Aviário 

 

Devido ao grande aumento no custo dos produtores, estes optam por reutilizar a cama, sendo 

que há uma variação de reutilização de oito a doze ciclos de cria das aves, obtendo-se, ao 

final, grande quantidade de cama de frango, tornando-se um problema seu destino final. Até o 

ano 2000, este resíduo era utilizado como fonte de alimento para o gado bovino de corte, 

sendo, até então, uma prática muito difundida e incentivada no país.  

Porém, esta prática foi proibida em 2001, pela Instrução Normativa número 15, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), como uma das medidas preventivas para 

se evitar no país os riscos potenciais da Encefalopatia Espongiforme Bovina ou “doença da 

vaca louca” (SAGULA, 2012). 

Fukayama (2008), ao avaliar a produção e a composição química das camas reutilizadas de 

quatro lotes de criações de frangos de corte, chegou à conclusão de que a prática da 
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reutilização da cama de frango é uma forma de igualar ou diminuir os custos com a aquisição 

da nova cama, aumentar a quantidade de nutrientes na cama para ser utilizada como 

biofertilizante na agricultura e estabilizar ou diminuir o impacto ambiental com a produção de 

cama por ave produzida. 

A reutilização da cama é uma alternativa utilizada para diminuir o impacto ambiental 

provindo do acúmulo deste resíduo, além de favorecer regiões em que há escassez do material 

base, como a maravalha ou casca de arroz. 

Outras razões para a reutilização da cama são: custo para aquisição do material; mão-de-obra 

para retirar a cama do galpão, aliada à tentativa de diminuir o tempo ocioso das instalações; 

diminuição da atividade madeireira, tornando escassa a oferta de maravalha e adaptação às 

épocas do ano para disponibilidade dos materiais (PAGANINI, 2004).   

  No Brasil, a reutilização de cama é praticada por aproximadamente quatro criadas; E 

nos Estados Unidos da América do Norte, entre 15 a 30, (CUMBA, 2010), embora em 

algumas regiões daquele país, como no estado de Kentucky, o tipo de cama mais usado é o de 

casca de arroz, que é reutilizado por até seis vezes, tornando ainda mais importante o seu 

manejo. 

 

3.4. Compostagem 

 
Assim, a finalidade da cama é de proporcionar um ambiente sanitariamente seguro ao 

plantel, onde este não tenha contato com umidade e microrganismos que possam 

comprometer sua saúde. O objetivo do uso da cama de aviário é evitar o contato direto da ave 

com o piso, servir de substrato para absorção de água e urina, incorporação das fezes e penas 

e contribuir para redução das oscilações de temperatura no galpão, considerando essas 

características, a cama deve ser ainda de fácil disponibilidade, ser composta por um material 

não tóxico aos animais e com baixo custo (COSTA, 2012). 

Uma das formas de contribuir com as variáveis expostas, ambientais e financeiras, 

pode ser a compostagem. Para se fazer a compostagem, o primeiro passo consiste em escolher 

adequadamente o material que será utilizado para a formação de cama. Se o objetivo é o 

aproveitamento agrícola desse material, então se deve procurar um material que apresente 

fácil biodegradação e seja isento de contaminantes. Entre as camas mais utilizadas na região 

de Rio Verde (GO), a palhada de braquiária e o bagacilho de cana de açúcar são as que 

apresentam os melhores resultados na compostagem. Por outro lado, camas compostas por 
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serragem, maravalha e casca de arroz não resultam em composta de boa qualidade em função 

da alta recalcitrância desses materiais, ou seja, de difícil degradação (BENITES, 2013) 

À medida que aumenta a produção nacional de frangos, maiores quantidades de cama 

são geradas, sendo notória a necessidade eminente de serem pensadas, as possibilidades de 

manejo e de destino deste resíduo a fim de minimizar os impactos por ele causados, 

principalmente pelas elevadas concentrações de nitrogênio e carbono orgânico presente no 

material (AIRES, 2009).  

Uma vez terminado o último lote de aves, a cama deve ser recolhida e empilhada em 

um local plano de piso impermeável, formando uma leira de dois metros de altura por três 

metros de base e comprimento variável. Ao escolher o local para a compostagem deve-se 

considerar que no caso de excesso de umidade, o composto produz um liquido escuro, rico em 

matéria orgânica, chamado chorume, que se for drenado para um lago ou para um curso d ' 

água pode causar problemas ambientais. Logo, o pátio de compostagem deve ser cercado por 

uma vala de drenagem que permita a captação e armazenamento do chorume em um pequeno 

reservatório. Esse líquido por sua vez poderá ser utilizado na própria compostagem como 

apresentado adiante. (BENITES, 2013) 

Uma vez montada a pilha, essa deve ser constantemente revirada com o auxilio de um 

trator com lâmina frontal, que fará a inversão do material, jogando para baixo a parte externa 

do composto e cobrindo-a com a porção interna, já em decomposição. Esse reviramento pode 

ser de dois em dois dias no início do processo, mas se puder ser diário, o processo será 

acelerado. Para uma pilha de 80 toneladas o tempo médio de revolvimento é de 40 minutos 

(BENITES, 2013). 

Segundo Benites, (2013), a umidade do composto deve ser sempre avaliada e quando 

o composto apresentar baixa umidade, este deverá ser irrigado no momento do revolvimento. 

Para a irrigação do composto pode-se utilizar o próprio chorume armazenado na caixa de 

coleta. Isso garante uma constante reinoculação das leiras e acelera o processo. Quando o 

composto apresenta baixa umidade o processo para, o que pode ser percebido pela rápida 

redução na temperatura Interna. 

 

3.5. Fertilizantes 

 
Pesquisas realizadas, segundo a EMATER-MG (2011), dizem que os componentes 

principais da cama de aviário, o nitrogênio (N), fósforo (P), e o potássio (K), são também os 
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principais componentes dos adubos minerais, produzidos em escala industrial, sendo que mais 

de 60% são importados, aumentando os seus custos de aquisição. A Figura 02 demonstra a 

comparação dos nutrientes da cama de aviário com os fertilizantes minerais 

 

 

Figura 02: Comparação Kg de Cama X Kg de Fertilizantes 

Fonte: Embrapa, 2008 
 

 
Pode-se perceber que como a cama de frango possui uma quantidade maior de NPK, é 

necessária uma quantidade em kg menor de aplicação de adubo ao solo por ano, enquanto que 

do fertilizante químico seria necessários 8.090 kg de ureia, de N, que é o equivalente a ureia 

na cama, precisa-se apenas 3.640 kg ao ano, de cama de aviário, diminuindo assim, os custos. 

3.6. Viabilidade Econômica e Custos 

 
A cama de frango utilizada como fertilizante orgânico proporciona resultados positivos na 

produção de milho para silagem e, dependendo do custo e da disponibilidade regional do 

produto, pode substituir com vantagens a adubação química (NOCE, 2014). 

A melhoria na qualidade nutricional das rações atrelada ao manejo adequado propicia um 

ganho de peso mais eficiente, colocando o produto final com mais rapidez no mercado. 

Atualmente no Brasil a população de um aviário padrão está entre 8 e 10 aves/m2 , densidade 

que garante rentabilidade e certa segurança no quesito baixa mortalidade, no entanto 

pesquisas apontam para a possibilidade de até 22 cabeças/m2 , trazendo um resultado 

econômico muito bom (ARIKI, 2014). 

Nesse sentido, o uso da cama de frango como fertilizante na produção do milho para silagem 

pode ser uma boa alternativa para reduzir os custos de produção e ainda proporcionar destino 

adequado para este resíduo da produção de aves, inclusive dentro da mesma propriedade, pois 

é comum a exploração das duas atividades pelo mesmo produtor (NOCE, 2014). 

A fertilidade do solo não pode ser limitante quando se trabalha com investimento 

pesado nos demais fatores de produção. O custo associado aos sistemas de alta produtividade 
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de grãos é sempre elevado, composto majoritariamente pelos gastos com fertilizantes. Desse 

modo, ganhos de eficiência na adubação podem representar um aumento substancial de 

receita, tanto maior quanto mais extensa a área da lavoura (RESENDE et al., 2012). 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que há efeito residual 

da cama de aviário aplicada na pastagem durante o inverno sobre a cultura do milho em 

sucessão no verão. A adubação com cama de aviário no milho apresenta viabilidade técnica 

por proporcionar aumento na produtividade da cultura, logo, a cama de aviário pode ser uma 

alternativa de adubação orgânica para a cultura do milho em sistema de integração lavoura-

pecuária (NOVAKOWISKI et al., 2013). 

Em um estudo realizado no departamento de Ciências do Solo da UFLA (Universidade 

Federal de Lavras), chegou-se à conclusão de que “O aumento do custo dos fertilizantes 

comerciais e a crescente poluição ambiental fazem do uso de resíduos orgânicos na 

agricultura uma opção atrativa do ponto de vista econômico, em razão da ciclagem de C e 

nutrientes. Isso gera aumento na demanda por pesquisas para avaliar a viabilidade técnica e 

econômica dessa utilização” (MELO et al., 2008). 

Dal Magro (2013) afirma que com as exigências que o mercado consumidor impõe, é 

necessário que o empresário rural tenha conhecimento da real situação da sua propriedade e 

dos resultados obtidos com as atividades nela desenvolvidas, concluindo que a apuração dos 

resultados de cada atividade exercida pela propriedade rural pode ser importante, para auxiliar 

o gestor desta na definição de investimentos futuros. 

A análise de sistemas produtivos através da mensuração de indicadores de viabilidade 

é cada vez mais utilizada na avaliação de inúmeras culturas, com a determinação de Valor 

Presente Líquido (VPL); TIR (Taxa Interna de Retorno) e Payback (Tempo de Retorno do 

investimento), segundo Barbosa (2015). 

 

4. Discussão e Análise dos Resultados 
 

No Quadro 01, percebem-se alguns estudos realizados no Brasil, sobre a viabilidade de 

utilização da Cama de frango como adubo orgânico, principalmente considerando a sua 

composição de N, P, K, nutrientes necessários para uma boa adubação do solo, principalmente 

na cultura do milho. 
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Quadro 01: Relação de Estudos sobre o Tema 
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Fonte: Pesquisa, 2014. 

 
Observa-se que as questões agronômicas estão sendo pesquisadas e os resultados, 

apresentam-se positivos para o uso da cama de aves, porém existem poucas publicações 

correlacionando-as com as questões financeiras de viabilidade, e mesmo em trabalhos que 
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constam no título viabilidade econômica, as análises se limitam à comparação das receitas e 

custos. Como em Sbardelotto et al. (2009) faz-se uma análise do desempenho da cultura do 

milho com uso da cama de aviário como adubo, concluindo que as plantas ficam mais altas e 

pesam mais, principalmente aplicando doses de 5 a 7t, que é possível reduzir a utilização de 

outros tipos de adubos químicos. Mas não cita que tipo de cama de frango foi utilizado, sendo 

feita na cidade de Dois Vizinhos - PR, e não menciona nenhum resultado econômico, apesar 

de usar a citação de Meneses (2002) dizendo que a aplicação da cama reduz os custos e traz 

maior retorno econômico à atividade. 

Correa e Miele (2010) apresentaram em um seminário da Embrapa, um estudo muito 

completo sobre o uso da cama de frango como adubo, envolvendo as questões ambientais, 

econômicas e agronômicas da cama. Os resultados apontam para ganhos de produtividade, 

como nos demais, porém principalmente a recomendação de uso da cama como adubo em 

propriedades que possuam áreas agricultáveis, sugerindo que os benefícios econômicos 

seriam oriundos da redução nos gastos com fertilizantes minerais, deduzida, é claro a receita 

da possível venda cama. Os resultados nos cultivo do milho com uso da cama foram 83% 

superiores, grande parte em função da redução dos gastos com fertilizantes. Ele sugere ainda 

no estudo, realizado em Concórdia SC, que como os ganhos dos avicultores são limitados à 

renda paga pelo Integrador, um avicultor que possui um galpão de 1.200 m² pode incrementar 

a sua receita bruta de 8% a 47%, dentro da propriedade dependendo da forma como utiliza 

este subproduto, seja vendendo a terceiros, que produz um incremento de 8% a 19% 

dependendo do preço de mercado, ou ainda incrementos de 42% a 47%, com aplicações de 

70kg ou 140kg de N, em lavoura de milho.  

Já os estudos de Figueiredo et al. (2006), utiliza-se de ferramentas de viabilidade como 

VPL, TIR, TMA, separam os custos em fixos e variáveis e analisam o risco da atividade 

avícola, concluindo que o retorno é baixo, apenas R$ 1,30 por frango, e deve ficar atento aos 

custos, analisa os riscos da atividade, os quais estão relacionados ao índice de eficiência, que 

pode alterar os preços recebidos da Integradora.  

O estudo de Felini (2011) também corrobora com os demais que ao utilizar a cama de 

frango como adubo nas culturas de soja e milho, percebe um aumento na produtividade, 

quando aplicadas doses de até 8t por há, e ainda tece comentários sobre ganhos na 

sustentabilidade. 

No trabalho de Lourenço et al. (2011) chamou-se o estudo de viabilidade econômica, 

porém comparou-se a adubação no plantio de milho baseado no preço de venda em 2011, na 
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cidade de Leme SP, utilizando cama de aviário, esterco de bovinos, ajifer (resíduo da 

Indústria alimentícia), dejetos de suínos e adubo mineral. Mas não estabeleceu uma análise de 

sensibilidade, correlação, TIR, e inclusive verificando se a produção da cama na propriedade 

não traria ainda mais reduções de custos, já que nas suas conclusões a cama de frango resultou 

em maior produtividade, elevando-se assim os ganhos financeiros. 

Richetti et al. (2012) o interessante neste estudo é que os autores utilizaram-se de 

conceitos como análise de sensibilidade para verificar quais os efeitos da variação do preço do 

milho sobre a produção da propriedade em questão, e considerou os custos, taxa de retorno, 

índice de lucratividade e ponto de equilíbrio, construindo uma tabela com índices de 

eficiência econômica. 

Bulegon et al. (2011) fizeram um estudo na região de Marechal Cândido Rondon, 

Oeste do Paraná, num experimento adubando o solo com cama de aviário e adubo mineral e 

para a análise econômica utilizou os preços de venda dos produtos agrícolas e também do 

adubo mineral, uréia. Os resultados demonstraram que houve um efeito significativo sobre a 

produtividade no solo tratado com cama de aviário, demonstrando aumento de renda líquida e 

renda bruta. A maior rentabilidade onde se fez aplicação da cama de aviário traz mais lucros 

ao produtor, diz o autor, pois reduzem os custos de produção, esta redução já havia sido 

observada no estudo de Lourenço (2011), com um maior custo na adubação mineral e uma 

redução com uso da cama de aviário.  

Também faz menção ao aumento da produtividade que ficou inclusive acima da média 

do Estado do Paraná e do Brasil, conforme dados do DERAL (Departamento de Economia 

Rural) do Estado do Paraná.  Afirma ainda que a administração de custos na propriedade rural 

é de suma importância, e como a adubação através de fertilizantes químicos, mineral, provém, 

em grande parte, das exportações, representam altos custos para a atividade agrícola, fator que 

pode ser reduzido com o uso da cama de aviário, como apresentado neste estudo. 

No estudo de Toledo et al. (2011) os dados se atentam mais às questões bibliográficas, 

trazendo neste sentido, muitas pesquisas já realizadas, porém como foco nos resultados 

ambientais e de manejo, que a cama produz.  

Konzen (2003) pesquisou sobre o uso da cama de aviário como adubo orgânico em 

plantações de soja e milho e concluiu que de modo geral este modo de adubação fica entre 

18% a 32% mais econômica do que a adubação química, mas também não faz referência ao 

tipo de cama usada, e também não há nenhuma análise econômica a partir deste aumento na 

produtividade.  
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Para Fukayama (2008), foram realizados testes sobre as diversas reutilizações da cama 

de aviário, concluindo que quanto maior o número de reutilizações, melhor a qualidade 

nutricional da cama para adubo orgânico e produção de biogás, porém o estudo não percebeu 

grandes variações agronômicas do milho e propriedades químicas do solo, após a aplicação da 

cama de aviário. 

Correa et al. (2011) em seu estudo alertam para o fato de se conhecer bem o solo que 

será aplicado o adubo orgânico, bem como a composição da cama, pois o seu uso ou 

aplicação de forma inadequada e sem orientação, podem causar danos ambientais. Também 

faz referência ao crescimento do volume de dejetos de animais gerados em 2010, em torno de 

3,64% ao ano, e cita dado da FAO, que prevê um aumento de até 49% na geração de resíduos 

de animais no mundo até 2020, tornando-se de suma importância o surgimento de novas 

tecnologias sobre a utilização e o reaproveitamento destas matérias primas na cadeia 

produtiva. Coloca que o aumento da produtividade não deve ser o único elemento a ser 

considerado, já que cresce a procura por alimentos mais saudáveis, por parte da população, e 

mitigar o uso de fertilizantes minerais, grande parte importados, também devem ser 

considerados.  

Zhang et al. (2011) realizaram testes muito parecidos com os feitos no Brasil por 

Correa, no Estado de Oklahoma, EUA, chegando a resultados semelhantes, quanto à 

qualidade da cama de aviário como forma de adubo orgânico, também quanto à preservação 

ambiental, e faz alerta que o uso em excesso pode causar danos à água. 

Marín (2011) faz um estudo sobre o potencial fertilizante da cama de aviário após 

diversos reusos, e sugere ao final, que os melhores resultados na adubação com camas de 

aviários de maravalha e casca de café, foram conseguidos com mais de 4 lotes, e ainda coloca 

como sugestão de trabalhos futuros, a pesquisa em uma quantidade maior de lotes, para que 

permitam identificar novos resultados.  

Quando Hanisch et al. (2012) em seu estudo faz uma comparação entre ureia bovina, 

ureia natura e cama de aviário na produção de milho, e concluiu que usando a cama de 

aviário, a produtividade é de 9.000 kg por há, a mais que nos outros tipos de utilização. 

5. Considerações Finais 

  
Com os estudos apontados neste artigo, percebe-se que há muitos anos diversos 

pesquisadores têm procurando demonstrar a viabilidade técnica em utilizar resíduos, tanto de 
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suínos como de aves na adubação do solo, para o plantio de várias culturas. Estes estudos 

apontam, em síntese, para ganhos ambientais e financeiros.  

 Verifica-se que o uso da cama como fertilizante é viável agronomicamente  

com algumas vantagens sobre o fertilizante mineral; e a viabilidade econômica do uso da 

cama, bem como a contribuição da receita da cama na viabilidade econômica do aviário, é 

fator de decisão. 

 Porém, chama atenção, na leitura dos estudos, o fato da simplicidade no 

tratamento dos dados quanto aos aspectos financeiros e econômicos, pois quando estudos 

existem, que são poucos, estes não fazem um aprofundamento sobre o tema, buscando gerar 

maiores informações sobre, por exemplo, porque os agricultores não optam por instalar 

aviários em suas propriedades para gerar a cama e usar como adubo.  Bem como produzir 

informações adicionais sobre a viabilidade de instalar um aviário, quando o avicultor possuir 

terras agricultáveis para utilização da cama de aviário, e a possibilidade de incrementar a 

receita bruta da propriedade. 

Enfim, a partir destes estudos já realizados percebe-se a necessidade de estabelecer 

parâmetros de análise econômica e incrementos nos resultados, utilizando-se a cama como 

adubo orgânico no solo, gerando-os na própria propriedade, ou ainda adquirindo de terceiros, 

com a cama de maravalha, considerando custos e receitas, bem como fazendo projeções 

futuras de investimentos no setor. 

Dado a importância da cadeia produtiva dentro do agronegócio brasileiro, esta 

pesquisa traz contribuições, no sentido de fomentar a necessidade de discussão sobre o 

aumento de pesquisas que envolvam a análise da viabilidade econômica do uso da cama de 

frangos como adubo orgânico, vinculada ao desenvolvimento sustentável de alimentos e da 

atividade, o que trará também redução de passivos ambientais e de custos, otimizando e 

trazendo maior eficiência e competividade ao pequeno avicultor e agricultor. 
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