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RESUMO
O trabalho teve como objetivo geral avaliar o crescimento do capim Mombaça (panicum maximum cv. Mombaça) após
aplicação da água residuária oriunda da fecularia, utilizando colunas de solo com textura arenosa. Os experimentos
foram conduzidos em ambiente protegido no campus do Arenito/UEM. A água residuária foi coletada em uma fecularia
localizada na região noroeste do Estado do Paraná. Para a execução dos ensaios foram utilizadas colunas de PVC com
secção transversal de 0,10 m de diâmetro e 0,60 m de altura, sendo preenchidas com solo em camadas semelhantes
aos horizontes até 0,50 m. O experimento foi composto por cinco tratamentos com quatro repetições, em delineamento
inteiramente casualizado, com aplicações de doses crescentes do efluente equivalentes a 0, 45, 90, 135 e 180 kg.ha -

1.Foram avaliadas a massa seca e fresca da parte aérea. A aplicação do efluente coletado na segunda lagoa do sistema
de tratamento da fecularia como fonte de nitrogênio, ocasionou um expressivo crescimento do capim mombaça, sendo o
tratamento que recebeu a maior dose (180 Kg.ha-1) o que mais apresentou massa da parte aérea.

PALAVRAS-CHAVE: Efluente; Fertirrigação; Nitrogênio.

1 INTRODUÇÃO

O  Estado  do  Paraná  aparece  na  primeira  colocação  em  processamento  de  fécula  de
mandioca,  atingindo  a  quantidade  de  374,3  mil toneladas  no  ano  de  2012,  ou  seja,  72%  do
produzido em todo o país (CEPEA-ESALQ/USP, 2013). Em média, são gerados mais de 600 L de
água  residuária  (manipueira)  por  tonelada  de  raízes  processadas  para  a  produção  de  fécula
(MATOS, 2011). 

A composição química da manipueira varia em função da forma de processamento, a maneira
como a matéria-prima foi armazenada, a idade da planta, as condições edáficas do local e tempo de
armazenamento (FIORETTO, 1994). Esse efluente apresenta alto poder corrosivo, devido ao fato de
apresentar, geralmente, pH abaixo de 4,0, além de alto poder poluente, por apresentar elevadas
DBO e DQO (MATOS, 2011).  Por outro lado,  a manipueira apresenta elevada concentração de
nutrientes, como potássio (K),  nitrogênio (N),  fósforo (P),  cálcio (Ca) e enxofre (S) (CARDOSO,
2005).

A  fertirrigação  com  água  residuária  oriunda  de  algumas  agroindústrias  resulta  no
aproveitamento  dos  nutrientes  presentes  nos  efluentes,  para  substituição  parcial  da  adubação
química em áreas agrícolas cultivadas (SILVA, 2008).  Além disso, essa técnica contribui para a
preservação dos cursos d’água que deixaram de receber cargas poluentes (OLIVEIRA, 2010).

Devido ao alto volume de manipueira gerado, que quando lançado ao corpo hídrico pode
causar sérios problemas ambientais, o trabalho teve por objetivo utilizar esse efluente para avaliar o
crescimento do capim Mombaça em solo de textura arenosa.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido em ambiente protegido, utilizando colunas de PVC com secção
transversal de 0,10 m de diâmetro e 0,60 m de altura, sendo preenchidas com solo em camadas
semelhantes aos horizontes até 0,50 m. As colunas foram instaladas verticalmente, a uma altura de
0,20 m do solo. Na base das colunas foram adaptadas telas de nylon, de malha de 1 mm e papel
filtro afim de evitar extravasamento de material. As colunas foram preenchidas com solo de modo a
reproduzir semelhantemente a mesma ordem sequencial dos horizontes na condição ambiente (0,00
–  0,25  m e  0,25  –  0,50  m).  O  solo  utilizado  nos  experimentos  é  classificado  como  Latossolo
Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006).

As colunas com solo foram acondicionadas em casa de vegetação por 10 dias e irrigadas com
água  destilada  periodicamente  para  estabilização  da  estrutura  do  solo.  Após  esse  período  foi
semeado o capim. Decorrido o período de 21 dias após a semeadura da gramínea foi realizado um
desbaste, deixando apenas três plantas em cada coluna de solo.

A  água  residuária  utilizada  foi  coletada  na  segunda  lagoa  do  sistema  de  tratamento  de
esgotos em uma fecularia localizada na região noroeste do Estado do Paraná. Uma amostra dessa
água foi levada para laboratório para determinar o teor total de nitrogênio, afim de definir o volume a
ser aplicado. A determinação de nitrogênio total foi realizada por meio do método ‘‘nitrogênio total
kjeldalh’’  descrito  pela  metolodologia  APHA  (1998).  O  experimento  foi  composto  por  cinco
tratamentos com quatro repetições em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os tratamentos
eram constituídos por T0 (testemunha), o qual recebeu somente água destilada, e T1, T2, T3 e T4,
equivalentes a doses crescentes de nitrogênio total  45,  90, 135 e 180 kg ha -1 respectivamente,
sendo aplicadas após  22 dias  da  semeadura  da gramínea.  A  aplicação do  efluente  ocorria  no
intervalo de dois dias.

A colheita  da parte  aérea das plantas  foi  realizada 48 dias após a primeira aplicação do
efluente.  O  material  vegetal  fresco  foi  acondicionado  em  sacos  de  papel,  pesados  e
sequencialmente colocado em estufa de circulação forçada de ar em temperatura de 65°C, até peso
constante, para a obtenção da matéria seca.

Os resultados foram submetidos à regressão na análise de variância (ANOVA), sendo 
considerado como fonte de variação a dose de manipueira e como variáveis resposta as matérias 
fresca e úmida. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância realizada no resultado de crescimento da parte aérea do capim indicou
diferença significativa pelo teste F ao nível de 5%.

A Figura 1 representa o comportamento da produção da parte aérea do capim mombaça em
função das doses de NTK. Observa-se que o aumento das doses da manipueira  acarretou um
acréscimo significativo na massa úmida e massa seca da parte aérea da gramínea. 

Assim como a massa úmida, a massa seca da parte aérea também cresceu linearmente com
o aumento das doses de NTK, sendo a dose maior (180 kg ha -1)  o tratamento que teve maior
produção, com um aumento de 84% quando comparado com a testemunha.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

 
Figura 1: Massa úmida e seca da parte aérea do capim panicum maximum cv. Mombaça em função das

doses de nitrogênio aplicadas.
Fonte: Dados experimentais.

A maior produção de biomassa ocorreu nos tratamentos que receberam a dosagem maior
(180 kg.ha-1), representando um acréscimo de aproximadamente 86% na massa úmida, podendo
assim afirmar que a variação da dosagem da manipueira interferiu significativamente na produção de
massa úmida da gramínea. (Figura 2).

Figura 2: Produção de biomassa da parte aérea do capim panicum maximum cv. Mombaça para os
diferentes tratamentos.

Fonte: Resultados experimentais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  aplicação  do  efluente  oriundo  da  fecularia  como  fonte  de  nitrogênio,  ocasionou  um
expressivo crescimento na parte aérea da gramínea estudada, sendo o tratamento que recebeu a
maior dose de nitrogênio por hectare (180 Kg ha-1) o que mais produziu biomassa.

REFERÊNCIAS

APHA. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water and
wastewater. American Public Health Association, 1998, 1600 p. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

T1 T2 T3 T4T0



ISBN 978-85-459-0773-2

CARDOSO, E. Uso de manipueira como biofertilizante no cultivo do milho: avaliação do efeito
no solo, nas águas subterrâneas e na produtividade do milho. 2005. 67f. Dissertação (Mestrado) –
Programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, UNESC, 2005. 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA DA ESCOLA SUPERIOR DE
AGRICULTURA “LUIZ  DE QUEIROZ -CEPEA/ESALQ”.  Produção de Fécula  fica  estagnada e
margem diminui em 2012. Piracicaba, 25 de abril de 2013.

EMBRAPA  -  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA.  Centro  Nacional  de
Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa
Solos, 2006, 306p.

FIORETTO, R.A. Uso direto da manipueira na fertirrigação. In: CEREDA et al., Industrialização da
mandioca. São Paulo: Ed. Paulicéia. p. 174, 1994. 

MATOS, A. T. Poluição Ambiental: impactos no meio físico. [s.l.]: Ed. da UFV, 2011. 206p.

OLIVEIRA, P.R.  Aplicação de crômio via água residuária de curtume em solo cultivado com
capim  mombaça  (panicummaximum CV.).  2010.  76f.  Dissertação  (Mestrado  em  Engenharia
Agrícola) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2010.

SILVA G.B. Efeito da aplicação de água residuária de café sobre as propriedades químicas do
solo  e  do  efluente.  2008.  49f.  Dissertação  (Mestrado)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em
Engenharia Agrícola, UFRPE, Recife, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

