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RESUMO: Neste trabalho objetivou-se analisar os efeitos do reuso de água residuária da 

suinocultura (ARS) na produção de mudas de eucalipto. Para isso, mudas de Eucalyptus 

urophylla foram cultivadas em casa de vegetação e submetidas a fertirrigação com diferentes 

doses de ARS com e sem adubação mineral complementar. Os resultados permitiram 

concluir que a aplicação de água residuária resultou em maiores crescimentos, diâmetros de 

caule, porcentagem de matéria seca no caule e melhores IQD. Considerando-se aspectos 

econômicos e ambientais, o tratamento fornecendo 200% da necessidade de nitrogênio via 

aplicação de água residuária, sem complementação da adubação, passa a ser uma 

recomendação técnica e ambientalmente adequada. 
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EFFECTS OF WASTEWATER REUSE IN EUCALYPTUS SEEDLING 
PRODUCTION 

 

ABSTRACT: In this study aimed to analyze the effects of reuse of wastewater swine (WS) 

to produce seedlings of eucalyptus. For this, Eucalyptus urophylla seedlings were grown in 

a greenhouse and subjected to fertigation of different doses of WS with and without 

additional mineral fertilizer. The results showed that the application of wastewater had 

higher growth, stem diameter, dry matter content in stem and best IQD. Considering 

economic and environmental aspects, treatment providing 200% of the need for nitrogen 

application via wastewater without completion of fertilization, becomes a technically and 

environmentally appropriate recommendation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cientes da degradação ambiental causada pelo lançamento de águas residuárias nas 

coleções de água e diante da ação fiscalizadora realizada por órgãos públicos responsáveis 

pela qualidade do meio ambiente, os suinocultores buscam soluções específicas no sentido 

de tratar, dispor ou reutilizar os resíduos (SOUZA et al., 2010).  

Uma das alternativas de reciclagem desse dejeto é seu uso como fertilizante, pois os 

nutrientes nele contidos, após mineralizados, são disponibilizados para o aproveitamento 

pelas plantas. Todavia, o uso incorreto pode trazer efeitos deletérios tanto ao solo quanto à 

cultura. A taxa de aplicação de águas residuárias agroindustriais deve estar baseada na dose 

de nutrientes recomendada para as culturas agrícolas, pois, caso esses níveis sejam 

suplantados, além de comprometer a produtividade da cultura, podem provocar poluição do 

solo e das águas superficiais e subterrâneas (SOUZA et al., 2010). 

A importância da plantações de florestas com gênero Eucalyptus é atribuída ao fato da 

existência de mais de 600 espécies, com adaptações às diversas condições climáticas, 

edáficas e fisiográficas, como também em inúmeros tipos de exploração, como produção de 

lenha e carvão, óleos essenciais, dormentes, postes, energia entre outros (CIAVATTA, 

2010). Assim, neste trabalho, objetivou-se estudar os efeitos do reuso de água residuária da 

suinocultura (ARS) na produção de mudas de eucalipto. 

 
 
METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido em uma casa de vegetação do Setor de Fruticultura 

pertencente ao Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, em Urutaí, GO. Sementes da 

variedade Eucalyptus urophylla foram colhidas em área cultivada comercialmente e 

semeadas em tubetes biodegradáveis com capacidade volumétrica de 50 cm³, sendo 

preenchidos com substrato comercial. Após germinação, foram transplantadas em vasos com 

capacidade volumétrica de 0,012 m³, preenchidos com solo franco argiloso. 

Os tratamentos foram constituídos por testemunha (T1 - irrigação e adubação mineral 

recomendada para a cultura do eucalipto) e fertirrigação com ARS fornecendo 100 e 200% 

da dose de nitrogênio recomendada para a cultura do eucalipto com adubação mineral 

complementar (T2 e T4) e sem adubação mineral complementar (T3 e T5), respectivamente, 
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sendo o experimento conduzido no delineamento inteiramente ao acaso, com cinco 

repetições. 

As fertirrigações foram realizadas com ARS proveniente do Setor de Suinocultura 

do Instituto Federal Goiano, após passagem por sistema de tratamento preliminar (grades e 

esterqueira). Na Tabela 1 estão apresentadas as características da ARS utilizada nos ensaios 

experimentais.  

Tabela 1 - Caracterização da água residuária da suinocultura (ARS) 
Características Resultado Características Resultado 

pH 7,46 Na (mg L-1) 127,25 
Turbidez (UNT) 560,00 ST (mg L-1) 6.579,00 

PT (mg L-1) 159,34 Amônio (mg L-1) 1,35 
PD (mg L-1) 30,25 NT (mg L-1) 1.002,65 
KT (mg L-1) 663,19 DQO (mg L-1) 9.996,00 

CE (μS cm-1) 6490,00   
Sendo: pH - potencial hidrogeniônico; PT -  fósforo total; PD– fósforo dissolvido; KT - potássio total; CE - 
condutividade elétrica; Na – sódio; S.T. – Sólidos Totais; NT - nitrogênio total; DQO - demanda química de 
oxigênio. 

As doses de ARS foram definidas baseando-se na concentração do nitrogênio, por 

ser o constituinte presente em maior concentração relativa no efluente. As aplicação foram 

realizadas por gotejamento, seguindo-se a exigência nutricional do eucalipto quanto à 

adubação de cobertura.  

Foram aplicados 50 g/vaso de ureia; 37,5g/vaso de super-simples e 17,5 g/cova se 

cloreto de potássio para as plantas submetidas ao Tratamento Testemunha. Já, para as plantas 

submetidas ao Tratamento 3 foram aplicados 22,6 g/vaso de super-simples e 11,8 g/cova se 

cloreto de potássio, enquanto nas plantas submetidas ao Tratamento 5, foram aplicados 

11,3g/vaso de super simples e 5,9 g/cova se cloreto de potássio. 

As mudas foram irrigadas diariamente repondo-se a demanda evapotranspirométrica, 

sendo a lâmina de irrigação diária foi parcelada em três vezes, nos horários de 7, 13 e 16 

horas, sendo aplicada por gotejadores.  

Para analisar o desenvolvimento das mudas foram determinadas a altura e diâmetro 

do caule ao longo do período experimental, sendo, no final deste período, aos 110 dias após 

transplantio, determinada a matéria seca de todas as plantas submetidas aos diferentes 

tratamentos. Para se obter o padrão de qualidade das mudas produzidas, utilizou-se o índice 

de qualidade de Dickson (IQD).  

Os dados do experimento foram submetidos à análise de variância e de regressões, 

cujos modelos foram escolhidos baseados na significância dos coeficientes de regressão 

utilizando o teste “t”, adotando-se o nível  de até 5%, no coeficiente de determinação e no 
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fator em estudo. Para comparar a média da testemunha com as demais foi utilizado o teste 

Tukey, adotando-se um nível de 5% de probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na Figura 1 estão apresentadas as curvas ajustadas da altura e diâmetro do caule das 

mudas de eucalipto ao longo do período experimental, para os diferentes tratamentos 

avaliados.  

 

Figura 1 – Altura e diâmetro do caule em função do tempo (DAT), nas mudas de eucalipto submetidas aos 
diferentes tratamentos avaliados. 

Verifica-se que as plantas submetidas aos tratamentos com aplicação de doses de 

ARS apresentaram crescimentos superiores às plantas submetidas ao tratamento testemunha 

(Tratamento 1), a exceção das plantas submetidas ao Tratamento 2 (fertirrigação com ARS 

fornecendo 100% da dose necessária de nitrogênio), cujas plantas apresentaram, a partir dos 

65 DAT, as menores alturas das plantas.  

Esse fato pode estar relacionado com a forma com que o nutriente foi disponibilizado 

às plantas, já que para o tratamento testemunha, a adubação mineral disponibiliza os 

nutrientes de forma a ser prontamente assimilados pelas plantas, enquanto aqueles 

fornecidos pela água residuária devem ser inicialmente mineralizados. Também, com o 

aumento das doses de água residuária, maiores quantidades de nutrientes estariam 

disponíveis as plantas, favorecendo o seu crescimento, quando comparada às plantas 

submetidas ao tratamento testemunha (Tratamento 1). 

Em relação ao diâmetro de caule, verifica-se que as plantas submetidas ao Tratamento 

Testemunha (Tratamento 1) apresentaram menor desenvolvimento inicial do diâmetro do 

caule, igualando-se, estatisticamente, às plantas submetidas aos Tratamentos T2 e T3, que 

receberam 100% da dose de nitrogênio. Assim como observado no crescimento das plantas, 

as plantas submetidas aos Tratamentos T4 e T5 (200% de N) apresentaram os melhores 

desempenhos.  
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Dessa forma, verifica-se que o fornecimento de nutrientes por meio de água residuária 

devido a necessidade de mineralização, disponibiliza por maior intervalo de tempo os 

nutrientes as plantas, quando comparado ao tratamento testemunha e, que maiores doses de 

água residuária proporcionaram maiores diâmetros de caule.  

BATISTA (2010) estudando a aplicação de ARS na produção de mudas de eucaliptos 

também observaram efeito positivo da aplicação de água residuária, sendo que as plantas 

submetidas aos tratamentos com água residuárias apresentaram crescimento superiores e 

maiores diâmetros de caule quando comparadas às plantas submetidas ao tratamento 

testemunha.  

SOUZA et al. (2010), também obtiveram maior crescimento de tomateiros quando 

utilizaram diferentes tratamentos com água residuária na produção de tomateiros, e a dose 

de água residuária da suinocultura fornecendo 200% de nitrogênio da dose recomendada 

complementando quimicamente a adubação foi a que apresentou maior crescimento. Estes 

autores obtiveram variações nos diâmetros do caule dos tomateiros apenas no início do 

período experimental, justificado como adaptação das mudas às novas condições do solo 

após transplantio, estando, portanto, em desacordo com os resultados encontrados. 

A porcentagem de matéria seca nas diferentes partes da planta, em relação ao total, 

bem como o índice de qualidade de Dickson (IQD) estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios de matéria seca e Índice de qualidade de Dickson (IQD) das 
mudas submetidas aos diferentes tratamentos 
 

Tratamentos 
Umidade em Base Seca IQD 

Raiz (%) Folha (%) Caule (%) 
T1 23,59 B 44,78 C 31,61 D 5,3098 C 

T2 25,33 A 45,05 E 31,94 C 4,5088 E 

T3 23,23 B 43,28 D 33,48 B 4,8512 D 

T4 20,47 D 43,89 B 35,62 A 7,8310 A 

T5 21,73 C 47,66 A 30,59 E 7,1307 B 

;*Médias seguidas por pelo menos uma mesma letra maiúscula nas colunas indicam que, os tratamentos no tempo avaliado, 
não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.  

Verifca-se, na Tabela 2, que as plantas submetidas ao tratamentos com maiores doses 

de água residuária apresentaram maiores porcentagem de matéria seca na folha, favorecendo 

o acúmulo de fotoassintados, e por consequência, proporcionaram maiores crescimentos e 

diâmetros de caule.  

Pode-se observar, ainda, que as plantas submetidas aos diferentes tratamentos com 

água residuária apresentaram maior porcentagem de matéria seca na parte comercial do 
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eucalipto (caule), quando comparada com o Tratamento Testemunha e, que maiores doses 

de água residuária resultaram em incrementos na porcentagem de matéria seca no caule. Já 

em relação aos tratamentos com água residuária, o Tratamento 4 foi o que apresentou maior 

porcentagem de matéria seca no caule. SOUZA et al. (2010), estudando a aplicação de água 

residuária como fonte de nitrogênio não observaram relação direta da matéria seca com 

incrementos das doses de água residuária. 

Ainda, de acordo com a Tabela 2, verifica-se que as plantas submetidas aos diferentes 

tratamentos com água residuária apresentaram IQD superiores às plantas submetidas ao 

Tratamento Testemunha, indicando que estas plantas apresentaram melhores padrões de 

qualidade. Observa-se, ainda, que incrementos de doses de água residuária resultaram em 

maiores valores de IQD e, que as plantas submetidas ao Tratamento 4 apresentaram os 

maiores valores do IQD. 

 

CONCLUSÕES 
 

De acordo com os parâmetros analisados, conclui-se que a aplicação de água residuária 

apresentou maiores crescimentos, diâmetros de caule, porcentagem de matéria seca no caule 

e melhores IQD, quando comparadas com as plantas submetidas ao Tratamento Testemunha. 

Considerando-se aspectos econômicos e ambientais, o tratamento fornecendo 200% da 

necessidade de nitrogênio via aplicação de água residuária, sem complementação da 

adubação, passa a ser uma recomendação técnica e ambientalmente adequada. 
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