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RESUMO: Objetivou-se com a realização deste trabalho, avaliar os atributos químicos de um 

Neossolo Fúlvico cultivado com Capim Mombaça decorrentes da aplicação de diferentes doses 

de Agua Residuária de Suinocultura (ARS). O experimento foi conduzido no período de maio 

de 2013 a março de 2014. O mesmo foi montado no delineamento inteiramente casualizado no 

esquema fatorial 4x4 com três repetições. Os fatores corresponderam na aplicação de quatro 

lâminas de ARS equivalentes a 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 ano-1 de potássio para o capim 

Mombaça à partir da recomendação agronômica. O outro fator foi composto por quatro 

profundidades do solo, sendo: 10, 20, 40 e 60 centímetros. Verificou-se, por meio dos resultados 

obtidos, que a aplicação da ARS proporcionou maiores teores de nutrientes nas camadas 

superficiais do solo estudado. O aumento das doses de potássio aplicadas por meio da ARS não 

refletiu em maiores teores de nutrientes no solo. 

PALAVRAS-CHAVE: Fertirrigação, efluentes na agricultura, pastagem. 

 

SUMMARY: The objective of this work was to evaluate the chemical attributes of a Fulvic 

Neossol cultivated with mombaça grass resulting from the application of different doses of 

suine wastewater. The experiment was conducted from May 2013 to March 2014. The same 

has been assembled in a completely randomized design in a factorial 4x4 with three replications. 

The factors corresponding to application of four equivalents suine wastewater blades 100, 200, 

300 and 400 kg of potassium ha-1 year-1 to Mombaça grass from the agronomic 

recommendation. The other factor is composed of four depths of soil, being 10, 20, 40 and 60 

centimeters. It was found by means of the results obtained, the application of swine wastewater 

resulted in higher levels of nutrients in the surface layers of the studied soil. Increasing 

potassium doses applied through the wastewater Swine wastewater not reflected in higher 

nutrient content in the soil. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do cenário de escassez hídrica, a utilização de águas de qualidade inferior em 

cultivos agrícolas tem se despontado com uma opção de destinação de diferentes efluentes 

oriundos de atividades agropecuárias. Neste sentido, a utilização da ARS em cultivos agrícolas 

tem sido apontada por pesquisadores como uma alternativa de fornecimento de nutrientes às 

culturas, promovendo melhorias nos atributos do solo (Freitas et al., 2009). 

No estado de Minas Gerais, Leite et al (2009) avaliaram a produtividade de cana-de-

açúcar adubada com ARS, cultivada sobre um Latossolo Vermelho Escuro distrófico e 

verificaram que a ARS proporcionou aumentos significativos na produtividade de colmos  com 

incrementos de 46,2 a 96,3% na produtividade. 

Lourenzi (2010) estudou o uso de ARS, num sistema de plantio direto com aveia 

preta/milho/nabo forrageiro, cultivado sobre um Argissolo distrófico arênico no Rio Grande do 

Sul, e verificou que aplicações sucessivas da ARS promovem incrementos de nutrientes no 

solo, e após aplicações de dejeto, para a camada de 0-10 cm, os teores de K eram considerados 

altos para fins de recomendação de adubação. 

Desta forma, levando-se em consideração o pressuposto de que a aplicação de ARS pode 

proporcionar alterações no solo, objetivou-se com a realização deste trabalho, avaliar os 

atributos químicos de um Neossolo Fúlvico cultivado com Capim Mombaça decorrentes da 

aplicação de diferentes doses de ARS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na propriedade rural Santa Maria, localizada no 

Distrito Sede do município de Jerônimo Monteiro – ES. O clima da região, segundo Köppen, 

como sendo do tipo Aw, com estação seca no inverno e verão quente e chuvoso. O experimento 

foi realizado entre maio de 2013 a março de 2014 correspondentes a 270 dias.  Dentre os 26 

piquetes existentes na propriedade foram selecionados 15 para a implantação do experimento, 

por estarem em uma área plana. O solo dos piquetes foi classificado como Neossolo Flúvico 

onde é cultivado o Capim Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça). 

O delineamento experimental adotado foi o delineamento inteiramente casualizado no 

esquema fatorial 4 x 4 com três repetições. Os fatores corresponderam a aplicação de quatro 

laminas de ARS equivalentes a 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 ano-1 de potássio para o capim 

Mombaça à partir da recomendação agronômica. O outro fator foi composto por quatro 

profundidades do solo, sendo: 10, 20, 40 e 60 centímetros. 
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Antes de cada aplicação da ARS, foi coletado um volume de um litro de ARS 

diretamente no tanque denominado esterqueira a qual foi encaminhado ao laboratório para 

caracterização química conforme apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Caracterização química ARS utilizada no experimento com capim Mombaça, 
cultivado em um Neossolo Flúvico no município de Jerônimo Monteiro – ES 

Caracterização da ARS 
Unidade 

Aplicações (dias) 
1ª (1) 2ª (120) 3ª (200) 4ª (260) 

Mês/ano de aplicação Jun/2013 Out/2013 Jan/2014 Mar/2014 
Condutividade Elétrica dS m-1 5,19 6,04 2,74 3,42 
pH - 8,1 7,9 7,4 7,5 
Razão de Adsorção de Sódio cmolc L-1 6,37 4,80 2,22 4,82 
Ferro Total mg L -1 0,60 0,57 0,49 0,48 
Fosfato (PO4

 3-) mg L -1 1,73 14,06 8,52 0,98 
Potássio mg L -1 450,0 430,0 190,0 350,0 
Cálcio mg L -1 4,05 4,74 3,73 3,85 
Magnésio mg L -1 1,28 4,64 2,76 4,08 
Boro mg L -1 0,53 1,56 1,83 0,07 
Manganês mg L -1 0,30 0,31 0,25 0,41 
Zinco mg L -1 0,19 0,27 0,25 0,24 
Cobre mg L -1 0,13 0,23 0,20 0,11 

 
De posse da caracterização química do solo e da ARS, definiram-se as lâminas a serem 

aplicadas tomando como base a recomendação agronômica do potássio por ser o nutriente em 

maior concentração na ARS. Definiu-se pela recomendação de 200 kg ha-1 ano-1 de potássio de 

para o Capim Mombaça conforme proposto por (Prezzoti, 2013) dividida em quatro aplicações. 

Conhecido volume de ARS a ser aplicada em cada piquete efetuou-se o ajuste do tempo e vazão 

do equipamento de irrigação.  

Para avaliar os atributos químicos do solo em decorrência da aplicação da ARS foram 

realizadas amostragens de solo nos 15 piquetes em estudo. As amostragens foram feitas sempre 

dez dias após cada aplicação da ARS nos piquetes. Em cada piquete foi retirada uma amostra 

composta oriunda de cinco amostras simples (diferentes pontos) com auxílio de uma sonda de 

1,30 metros e diâmetro de 50 milímetros, nas profundidades de 0–10; 10–20; 20–40 e 40–60 

cm. 

As amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de 2,0 mm as 

quais foram encaminhadas ao laboratório para determinação do pH e quantificação dos teores 

de matéria orgânica, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês 

e boro seguindo a metodologia preconizada pela Embrapa (2009). 

De posse dos resultados obtidos, foi realizada uma análise de variância a 5% de 

significância considerando o delineamento experimental proposto conforme preconizado por 

Pimentel Gomes (2009). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise de variância demonstrou que apenas houve variação com a profundidade dos 

atributos químicos do Neossolo Fúlvico cultivado com capim Mombaça do presente 

experimento. Observa-se nas Figuras 1 e 2, dentro de cada dose de potássio aplicada por meio 

da ARS, o maior teor de nutrientes encontra-se na camada superficial do solo com consequente 

diminuição com a profundidade. Este resultado demostra que a aplicação da ARS proporcionou 

um maior acúmulo de nutrientes próximo à região das raízes. Por sua vez, a diminuição da 

disponibilidade dos nutrientes com a profundidade é esperada, visto que em solos com baixa 

fertilidade, como a classe dos Neossolos (Embrapa 1999), o processo de lixiviação tem papel 

significativo na movimentação dos nutrientes no perfil do solo.  

  

  

Figura 1 – Teores médios de fósforo (A), enxofre (B), potássio (C), cálcio (D), magnésio (E) 
e valores do pH (F) no solo em estudo nas profundidades de 10, 20 40 e 60 cm nas diferentes 
doses de K2O aplicadas por meio da ARS ao longo do período experimental. 

  

  
Figura 2 – Teores médios de ferro (A), zinco (B), cobre (C), manganês (D), boro (E) e valores 
de matéria orgânica (F) no solo em estudo nas profundidades de 10, 20 40 e 60 cm nas 
diferentes doses de K2O aplicadas por meio da ARS ao longo do período experimental. 
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A textura do solo estudado foi o fator fundamental para a observação da lixiviação de 

nutrientes no presente estudo, uma vez que a baixa capacidade de troca de cátions presentes em 

solos formados por sedimentos aluviais e a presença significativa de areia em todo perfil 

resultaram na menor interação dos nutrientes com o solo. Logo, todo nutriente presente no solo 

e que não esteja ligado aos elementos que compõe o complexo de troca pode ser transportado 

para as camadas mais profundas pela água (Prevedello, 1996). 

Observa-se nas Figuras 1 e 2 a ausência de influência das diferentes doses de potássio 

aplicadas por meio da ARS nos atributos químicos do solo estudado. Esse aspecto é decorrente 

da própria formação dos solos classificados como Neossolos Flúvicos, ou seja, sem relações 

pedogenéticas entre os horizontes, camadas com espessura e granulometria bastante 

diversificadas, refletindo assim na variação nos teores dos atributos químicos observados. 

Analisando os teores de fósforo (Figura 1 A) nota-se que os valores obtidos apontam 

como sendo a ARS uma boa fonte de incorporação deste nutriente ao solo. No entanto, Tomé 

Junior (1997) relata que em solo que receberam aplicações de resíduos orgânicos, quando 

analisados pelo extrator Mehlich podem apresentar resultados falsamente elevados de fósforo, 

pois estes resíduos possuem formas de fósforo que são poucos solúveis em água. Este fato 

demostra que nem todo fósforo esteja disponível para as plantas, mas a acidez do extrator pode 

dissolver tais formas de fósforo. 

A ARS, nas diferentes doses aplicadas, não proporcionou aumentos significativos dos 

teores de enxofre (Figura 1B), Potássio (Figura 1C), Cálcio (Figura 1D) e Magnésio (Figura 

1E) na camada superficial do solo (0-10 cm). De acordo com classe de interpretação da 

fertilidade do solo para o Estado do Espírito Santo apresentada por Prezotti (2014) os teores 

destes nutrientes variam de médio abaixo na camada de 0-10 e 10-20 cm, enquanto que nas 

camadas de 20-40 e 40-60 cm os valores são considerados baixos para todos os nutrientes acima 

citados. 

Exceto para o boro (Figura 2D) a aplicação da ARS resultou no incremento significativos 

de ferro (Figura 2A), zinco (Figura 2B), cobre (Figura 2C) e manganês (Figura 2E) em todas as 

camadas do perfil do solo estudado. Tal fato demonstra o risco de contaminação do lençol 

freático por estes nutrientes em decorrência da aplicação da ARS. No entanto, torna-se 

necessário a realização de avaliações da composição química da água subterrânea para 

confirmar uma possível contaminação. 
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 A aplicação da ARS proporcionou maiores teores de nutrientes nas camadas superficiais 

do solo estudado; 

 O aumento das doses de potássio aplicadas por meio da ARS não refletiu em maiores 

teores de macronutrientes no solo, e; 

 Verificou-se o risco de contaminação do lençol freático por micronutrientes em 

decorrência da aplicação das diferentes doses de ARS. 
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