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RESUMO
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, seu cultivo se dá principalmente para alimentação humana,
devido esta planta concentrar em suas raízes, uma das principais fontes energéticas alimentares, o amido. O principal
resíduo gerado durante o processamento da mandioca para produção de fécula é a manipueira, um líquido de aspecto
leitoso e cor amarelo claro. Em função dos altos teores de cianeto a manipueira é considerada agressiva ao ambiente,
podendo  causar  degradação  do  solo  e  de  mananciais  e  também  devido  à  sua  carga  orgânica  (altas  taxas  de
concentração de Nitrogênio  (N)  e Fósforo (P)),  causa eutrofização de rios e córregos.  Nesse contexto,  o  presente
trabalho objetivou avaliar o aproveitamento sustentável da manipueira na cultura do feijão como forma de fertirrigação. O
feijoeiro foi  submetido aplicações de 250 ml de calda de manipueira diluída em água mineral,  realizados em cinco
tratamentos com dez repetições, obedecendo ao seguinte protocolo de tratamento: T1= 0% de manipueira + 100% de
água; T2 = 25% de manipueira + 75% de água; T3 = 50% de manipueira +50% de água; T4 = 75% de manipueira + 25%
de água; T5 = 100% de manipueira + 0% de água. As aplicações foram feitas com intervalos de 10 dias, durante todo o
ciclo da cultura. Constatou-se que nos primeiros estádios de crescimento do feijoeiro não houve diferenças significativas
no desenvolvimento em relação às variáveis estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Efluente industrial; Fecularia de mandioca.

1 INTRODUÇÃO

A demanda pelos produtos que compõem a cesta básica continua em ritmo acelerado, uma
vez que a população mundial já ultrapassa a 7 bilhões de pessoas. Dentro desta ótica, a cultura da
mandioca tem contribuído de forma bastante expressiva, em especial nos países mais pobres, como
na  grande  maioria  do  continente  africano.  Dados  da  Organização  das  Nações  Unidas  para  a
Agricultura e Alimentação – FAO, indicam que a produção mundial de mandioca vem registrando
crescimento médio de 13,9% nos últimos 5 anos. Segundo a FAO, a produção mundial de mandioca
atingiu 275 milhões de toneladas no ano de 2013.

A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é uma Euphorbiaceae de grande importância para a
América  Tropical,  cultivada  e  consumida  por  pequenos  produtores  rurais  em  áreas  com  solos
pobres, onde as condições climáticas são desfavoráveis à exploração de outras culturas. A raiz é o
principal  produto  obtido  com a  exploração  da  cultura,  mas  pode  contribuir  com o  aumento  na
suplementação e no fornecimento de nutrientes na ração dos ruminantes de várias maneiras, dentre
elas o aproveitamento da parte aérea (NUNES et al., 2008).

A qualidade das forrageiras do gênero Manihot evidencia-se pelo elevado teor de proteína e
maior teor de carboidratos não-fibrosos em relação às gramíneas tropicais (MODESTO et al., 2004,
AZEVEDO et al., 2006, DANTAS et al., 2008).

Esta planta concentra em suas raízes, uma das principais fontes energéticas alimentares para
a população humana, produzida por mais de cem países, dentre eles, o Brasil, que contribui com
cerca de 10% da produção total,  sendo considerado o segundo maior produtor mundial  (SEAB,
2015).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

A região Sul além de contribuir com 24% da produção nacional de raiz, vem ampliando o seu
parque  industrial,  em especial  no  setor  de  fécula.  O  estado  do  Paraná  é  o  principal  produtor,
responde em média de 70% da produção agrícola na Região Sul e contribui com cerca de 70% a
75% do volume brasileiro de fécula. Atualmente, o Paraná possui 40 fecularias e aproximadamente
70 indústrias de farinha, localizadas em sua maioria nos Núcleos Regionais de Paranavaí, Campo
Mourão, Toledo e Umuarama (SEAB, 2015).

Durante o processamento da farinha são gerados vários resíduos, dentre eles a manipueira e
a casca de mandioca, que se destacam em função da quantidade e do problema ambiental causado
pelo descarte inadequado (TEIXEIRA, 2011).

A manipueira é um líquido de aspecto leitoso, de cor amarelo-clara, oriunda das raízes da
mandioca por ocasião da prensagem após a ralação, para obter a fécula ou farinha que, fisicamente,
se apresenta na forma de suspensão aquosa e, quimicamente, como miscelânea de compostos,
entre  eles:  goma,  açúcares,  proteínas,  linamarina,  derivados  cianogênicos,  substâncias  e  sais
minerais diversos (TEIXEIRA, 2001).

Em função dos altos teores de cianeto é considerada agressiva ao ambiente, podendo causar
degradação  do  solo  e  de  mananciais  e  também devido  à  sua  carga  orgânica  (altas  taxas  de
concentração de Nitrogênio (N) e Fósforo (P)), causa eutrofização de rios e córregos (CASSONI
2008).  Além  disso,  possui  odor  desagradável,  produzido  por  microrganismos  no  processo  de
fermentação do resíduo (CEREDA, 2001). 

Normalmente o local escolhido como destinação final para este resíduo são as lagoas de
estabilização, sem haver qualquer tratamento, com isto, os resíduos tendem a percolar, penetrando
nos lençóis freáticos e contaminando também os aquíferos (CASSONI, 2008).

Foi escolhida a planta de feijoeiro para aplicação da manipueira tendo em vista o fato de que
o feijão é um dos produtos básicos na mesa do brasileiro, sendo nutricionalmente importante, por
possuir proteínas, vitaminas, fibras e carboidratos (SOARES, 1996). Além do que o feijoeiro permite
o cultivo durante todos os períodos do ano,  graças a sua elevada adaptabilidade as condições
ambientais as quais é exposto (EMBRAPA, 2005).

O  feijão  tem  ainda  alta  relevância  social,  devido  à  elevada  quantidade  de  mão-de-obra
empregada para realização dos tratos culturais (EMBRAPA, 2005).

No sentido de aperfeiçoar este processo industrial, tornando-o mais sustentável do ponto de
vista agrícola, econômico e social, objetivou-se testar na cultura do feijão a eficiência da manipueira
como fertilizante.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado durante o período de 1 ano, sendo 7 meses para conduzi-lo no
campo e 5 meses para concluir as informações dos dados obtidos, no município de Doutor Camargo
- PR (latitude 23° 33’ 21’’ sul, longitude 52° 13’ 21’’ oeste) à uma altitude 381 m, que de acordo com
a  classificação  de  Köppen  e  Geiger  (1936),  apresenta  um  clima  quente  a  temperado,  com
pluviosidade significativa, com média anual de 1.348 mm e temperatura média de 20,6° C. 

Para tal experimentação escolheu-se a cultura do feijão, devido apresentar um ciclo rápido, a
não necessidade de condições elaboradas para a produção e também sua importância econômica e
social em nosso cotidiano. 

O feijão foi cultivado em embalagens plásticas para mudas de plantas com capacidade de 11
litros de solo enriquecido com substrato  composto por  casca de pinus,  vermiculita,  corretivo de
acidez e fertilizantes minerais, o qual foi misturado ao solo na proporção de duas medidas de solo
para uma medida de condicionador. 
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Em  cada  uma  destas  parcelas  foram  semeadas  3  sementes  da  cultivar  de  feijão
‘’Carioquinha’’ e 10 dias após a germinação ocorreu o desbaste, deixando somente uma planta por
embalagem. 

As plantas foram então submetidas à fertirrigação de 250 ml de calda de manipueira diluída
em água mineral, realizados em cinco tratamentos com dez repetições, obedecendo ao seguinte
protocolo: T1= 0% de manipueira + 100% de água; T2 = 25% de manipueira + 75% de água; T3 =
50% de manipueira  +50% de água;  T4 =  75% de manipueira  +  25% de água;  T5 = 100% de
manipueira + 0% de água. As aplicações foram feitas com intervalos de 10 dias, durante todo o ciclo
da cultura. 

Durante o ciclo completo da cultura, que é respectivamente 4 meses, foram avaliadas as
seguintes variáveis: altura de planta; desenvolvimento de caule; percentual de folhas com injúrias.

Com o teor  de umidade em cerca de 15% e a taxa de desfolha correspondente a 90%,
realizou-se a colheita, definindo assim a duração total do ciclo de cada um dos tratamentos. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e posteriormente aplicou-se a
análise  de  regressão  em  nível  de  5%  de  probabilidade,  utilizando  o  aplicativo  computacional
SISVAR, desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras (FERREIRA, 2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No  processo  experimental,  foram  avaliadas  possíveis  alterações  na  altura  das  plantas,
desenvolvimento de caule e percentual de folhas com injúrias.

A colheita foi realizada 83 dias após a emergência das plântulas para os tratamentos T2, T3,
T4 e T5. Já a produção das plantas referentes ao tratamento T1, ocorreu com ciclo de 88 dias.  

Nos primeiros estádios de crescimento do feijoeiro não houve diferenças significativas no seu
desenvolvimento em relação às variáveis acima citadas, ou seja, a emissão de folhas, abertura de
folhas  primárias  e  subsequente  desdobramento  da  terceira  folha  trifoliada  nos  5  tratamentos
testados, sendo assim, observou-se que a testemunha T1, e os tratamentos T2, T3,T4 e T5 tiveram
o mesmo desenvolvimento em relação ao porte,  com grande número de ramificações,  hastes e
ramos laterais terminando em inflorescências, mantendo portanto as características intrínsecas da
variedade de feijão testada. 

Já no início da fase reprodutiva com o advento da floração, foi observado que as plantas de
todos  os  tratamentos  apresentaram  grande  número  de  flores,  porém,  com  o  avanço  do
desenvolvimento da cultura, nos tratamentos T2, T3, T4 e T5 apresentaram acentuada queda destas
flores, fato não ocorrido na testemunha. 

Esta resposta negativa se dá pelo alto grau de susceptibilidade das flores desta cultura à
estresses abióticos, danificações mecânicas, e também ao efeito abortivo de produtos químicos de
natureza diversa, (alguns fertilizantes e defensivos, principalmente aqueles à base de K, S, N, Cu e
Sn). Deste modo, a ação da manipueira pode ser um indicativo de dano no vegetal, em função de
sua alta toxicidade (FRANCELLI; DOURADO 1997). 

De acordo com Bernardo (1996) o feijão é considerado uma cultura pouco tolerante a água de
fertirrigação, podendo haver redução de até 50 % na produção da cultura quando irrigada utilizando
água com valores acima de 2,4 dS m ¹ de condutividade elétrica, como é o caso das soluções de⁻
manipueira, que conforme já relatado, apresentam elevada concentração de nutrientes.

No final do ciclo pode-se perceber a influência da aplicação da manipueira, pois o processo
de pigmentação das sementes, amarelecimento, e queda das folhas inferiores da planta foi mais
intenso nos tratamentos T2, T3, T4 e T5 em relação à testemunha. Com o feijoeiro no estádio de
maturação pode-se dizer que ocorreu uma aceleração no processo de amarelecimento e de queda
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das folhas, principalmente as mais velhas, nos tratamentos que receberam a manipueira, com maior
ênfase nos tratamentos T4 e T5, que adiantaram seu ciclo em 5 dias.

Nesta fase a testemunha T1, apresentou evolução normal, com esta etapa durando 15 dias
até a seca total da planta. As vagens secas ficaram despigmentadas, com cor palha e as sementes
adquiriram cor e brilho finais esperados. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da manipueira no feijoeiro favoreceu a redução do seu ciclo produtivo, porém não
apresentou aumento significativo na altura das plantas e no desenvolvimento do caule. 

Destaca-se ainda que conforme aumentou a concentração da manipueira na planta de feijão,
aumentou também o número de injúrias presentes nas folhas, portanto, é inviável produtivamente a
utilização da manipueira como fertirrigação na cultura do feijoeiro.
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