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 A produção brasileira de suínos e aves tem gerado acúmulo de dejetos nas propriedades, o 

que tem gerado preocupação dos órgãos ambientais, pois tais dejetos podem causar sérios danos 

ambientais, principalmente aos recursos hídricos. Com isso, busca-se alternativas que possibilitem a 

utilização mais eficiente do resíduo, como a adubação orgânica de hortaliças. A utilização de 

composto orgânico de origem de suínos e aves pode proporcionar incrementos significativos no 

diâmetro, comprimento e produção de raízes de cenoura. O trabalho teve como objetivo determinar 

o efeito de doses do composto orgânico no diâmetro, comprimento e na produtividade de raízes de 

cenoura. Para isso, foi instalado um experimento no Instituto Federal de Brasília num Latossolo 

Vermelho, sob condições de Cerrado. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 

quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses do composto orgânico, sendo 0, 

5, 10, 15 e 20 Mg ha-1. A semeadura da cenoura, cultivar Brasília, foi realizada no espaçamento de 

25 cm entrelinhas, no dia 21/10/2015, sendo realizado o desbaste 10 dias após, de modo a deixar o 

espaçamento de 10 cm entre plantas. Uma semana antes da semeadura da cenoura foi feita uma 

aplicação à lanço de 200 gramas m-2 do adubo mineral formulado 4-14-8, mais o composto 

orgânico, de acordo com o tratamento. Logo em seguida, fez-se a incorporação dos fertilizantes 

com o uso de enxada rotativa. A colheita do experimento foi realizada no dia 27/01/2016, 

coletando-se 40 plantas por parcela. Avaliou-se o diâmetro, comprimento e a produção de massa 

fresca das raízes da cenoura. A utilização de doses crescentes de adubo orgânico proporcionou 

incrementos significativos no diâmetro médio das raízes (25,48 + 0,317x – 0,003x2, R2 = 0,69*), 

comprimento de raízes (13,73 + 0,289x – 0,013x2, R2 = 0,80*), e massa fresca de raízes (19,08 + 

1,17x – 0,045x2, R2 = 0,71*) da cenoura. Assim, a dose de 20 Mg ha-1 proporcionou o maior 

diâmetro de raízes (30,8 mm). No comprimento de raízes, a dose de 10 Mg ha-1 proporcionou o 

maior valor (15,4 cm). Com relação a produção de massa fresca de raízes, a dose de 13,7 Mg ha-1, 

proporcionou a produtividade de 26,2 Mg ha-1 de cenoura. Pelos dados obtidos, verifica-se que a 

tecnologia de se utilizar o composto orgânico de origem de dejetos de suínos e aves pode ser viável, 

pois proporcionou aumentos significativos no diâmetro e comprimento médio e na produção de 

massa fresca da cenoura.  
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