
DESEMPENHO AGRONÔMICO DO FEIJOEIRO-COMUM FERTIRRIGADO COM 

EFLUENTE SANITÁRIO 

 

 

E. D. ARAÚJO¹; S. R. SANTOS²; P. S. ALVES³; R. F. PEGORARO²; A. J. CARVALHO²; 

F. M. FEITOSA¹ 

¹Estudante de Agronomia, Universidade Estadual de Montes Claros; Av. Reinaldo Viana n°2630, 

CEP: 39440-000 Bairro Bico da Pedra, Janaúba, MG. Fone: (38) 9188-2709. agroeda@yahoo.com.br 

²Prof. Doutor, Departamento de Ciências Agrárias, UNIMONTES, Janaúba, MG. 

³Estudante de Doutorado, Departamento de Ciências Agrárias, UNIMONTES, Janaúba, MG. 

 

 

RESUMO: Diante da redução da disponibilidade e da qualidade da água no Brasil, sobretudo 

na região semiárida, deve-se buscar alternativas sustentáveis de produção agrícola, sendo o 

uso do efluente sanitário tratado (EST) uma delas, por fornecer nutrientes e atender parte da 

exigência hídrica das plantas. Neste sentido, objetivou-se verificar o desempenho agronômico 

do feijoeiro-comum fertirrigado com efluente sanitário tratado, no Norte de Minas Gerais. 

Para isso, foi implantado experimento de campo no delineamento em blocos casualizados, no 

esquema de parcelas subdivididas, envolvendo duas cultivares de feijoeiro (subparcela), 

quatro doses de EST (20, 40, 60 e 80 kg ha
-1

 de K2O fornecido via EST) e uma testemunha 

mineral (parcela), em quatro repetições. Determinou-se a produtividade e os componentes 

produção das cultivares de feijoeiro-comum. Mediante os resultados, concluiu-se que a 

aplicação do EST em função do K2O requerido pelo feijoeiro com complementação mineral 

permitiu um desempenho agronômico similar à adubação mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Esgoto tratado; Nutrientes; Phaseolus vulgaris. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade há uma preocupação muito grande com a disponibilidade de água no 

Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, influenciando diretamente setores da 

economia como a agricultura irrigada, que é o setor de maior demanda de fontes hídricas.  

O uso de efluente sanitário mantém ou aumenta a produtividade do feijoeiro em função 

do fornecimento de água e nutrientes. SILVA (2007) verificou que o efluente sanitário 
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contribuiu para o incremento da produção do feijão-caupi, provavelmente devido ao potencial 

nutricional dos efluentes. Diante da problemática, o trabalho teve como objetivo verificar o 

desempenho agronômico de duas cultivares de feijoeiro-comum fertirrigadas com efluente 

sanitário tratado. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido Latossolo Vermelho Eutrófico (EMBRAPA, 2013) de textura 

média, localizado próximo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da COPASA em 

Janaúba-MG, cujo clima foi classificado como Aw (tropical com inverno seco), segundo 

classificação de Köppen, com precipitação média anual de 870 mm. 

O sistema de irrigação foi por gotejamento, com espaçamento de 0,4 m entre emissores 

e 0,9 m entre linhas laterais, com eficiência de aplicação estimada em 96% e vazão média dos 

emissores igual a 5,81 L h
-1

. 

O delineamento experimental em blocos casualizados no esquema de parcelas 

subdivididas possuía parcelas principais compostas por diferentes doses de efluente sanitário 

de tratamento terciário (EST), sendo quatro doses (20; 40; 60 e 80 kg ha
-1

 do K2O demandado 

pelo feijoeiro via aplicação de EST) e uma testemunha mineral fertirrigada (40 kg ha
-1

 de 

K2O), segundo recomendações de CHAGAS et al. (1999), efetuando também a 

complementação mineral apenas para N e P, para o nível tecnológico 4. As parcelas tiveram 

irrigação complementada com água potável visando a obtenção de mesma lâmina aplicada. As 

subparcelas foram compostas pelas cultivares BRSMG Madrepérola e Ouro Negro. 

As aplicações de efluente sanitário tratado foram feitas dos 2 até os 47 dias após a 

emergência (DAE), com uma aplicação a cada 3 dias. A partir dos 8 DAE, iniciaram-se as 

adubações químicas, totalizando 5 aplicações, via fertirrigação com nitrogênio (uréia), 

potássio (KNO3) e fósforo (MAP) em cobertura na testemunha e complementação nos 

tratamentos sob aplicação do efluente (exceto a adubação potássica mineral), visando o 

fornecimento equilibrado (doses semelhantes) destes nutrientes para as plantas de todas as 

parcelas, finalizando-se as aplicações aos 47 DAE. 

O manejo da irrigação foi baseado na evapotranspiração diária de referência (ET0), 

calculada pelo método de Hargreaves-Samani, à partir dos dados obtidos em uma estação 

meteorológica portátil instalada na área experimental. Mediante a ET0, se estimou a 

evapotranspiração real da cultura (ETc), sendo as reposições hídricas feitas a cada dois dias. 
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Mensalmente foram coletadas amostras simples do efluente sanitário tratado (EST) e de 

posse dos resultados das análises da EST do mês anterior, foram calculadas as lâminas de 

fertirrigação com a EST nos respectivos tratamentos. 

  A colheita do feijão foi realizada aos 80 DAE, sendo avaliados o estande final de 

plantas, o rendimento de grãos e seus componentes primários (número de vagens por planta, 

número de grãos por vagem). O rendimento de grãos de feijão foi apurado pela pesagem da 

produção total da área útil da subparcela (7,2 m
2
), sendo transformado para produtividade por 

hectare (kg ha
-1

), corrigido para 13% de umidade. 

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do aplicativo SAEG 9.1, e 

quando o F foi significativo até o nível de 5%, aplicou-se o teste de Dunnett para comparação 

dos tratamentos de EST com a testemunha mineral (AM).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise de variância dos dados referentes à produtividade e seus componentes 

primários revelou que não houve interação significativa entre as diferentes doses de fontes 

potássicas e cultivares de feijoeiro (Tabela 1), para nenhuma das variáveis estudadas. O 

estande final (EF) foi influenciado pelas fontes potássicas e as cultivares utilizadas 

influenciaram o número de vagens planta
-1

 (V/P), número de grãos vagem
-1

 (G/V), EF e a 

produtividade (Prod).  

Observou-se que para todas as variáveis com exceção do estande final, não houve 

diferença entre as diferentes doses de EST e testemunha AM (Tabela 2). A diferença entre a 

dose de EST (40 kg ha
-1

 de K2O via EST) com a AM para a variável estande final pode ser 

explicada em função da salinidade, pois a AM recebeu 40 kg ha
-1

 de K2O via fonte mineral 

em cinco aplicações, já o tratamento com EST foi parcelado em quinze aplicações, podendo 

assim a maior concentração de sais próximo das sementes e/ou plântulas interferirem na 

germinação e desenvolvimento. A salinidade interfere no potencial hídrico do solo, reduzindo 

o gradiente de potencial entre o solo e a superfície da semente, restringindo a captação de 

água pela semente, e reduzindo as taxas de germinação (LOPES; MACEDO, 2008). 

A diferença observada no estande final não interferiu na produtividade. Isso pode ser 

explicado pelo fenômeno conhecido como plasticidade fenotípica que comumente ocorre nos 

feijoeiros. Esta plasticidade fenotípica é a forma com que a expressão fenotípica de um dado 

caráter é alterada por diferentes ambientes. Um genótipo ou um determinado caráter avaliado 
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em determinado genótipo tem resposta plástica quando este se flexibiliza, ou seja, varia a sua 

resposta fenotípica para ajustar-se às variações ambientais. Esse é um mecanismo adaptativo 

importante para as populações de plantas (MORAIS, 2005). 

 

TABELA 1: Resumo da análise de variância para as variáveis vagens planta
-1

 (V/P), grãos 

vagem
-1

 (G/V), estande final (EF) e Produtividade kg ha
-1

 (Prod.) de feijoeiros (Cultivar) 

fertirrigados com efluente sanitário e adubo mineral (Doses). 

Quadrados médios 

FV GL V/P G/V EF Prod 

Doses 4 1,56
 ns

 0,21
 ns

 5,30E+9
**

 27843,95
 ns

 

Bloco 3 1,10
 ns

 0,03
 ns

 8,50E+8
 ns

 60464,91
 ns

 

Erro1 12 4,56 0,44 1,70E+9 45791,89 

Cultivar 1 55,22
**

 4,97
**

 9,20E+9
**

 654576,87
**

 

Cv*Doses 4 4,43
 ns

 0,41
 ns

 7,70E+8
 ns

 460,83
 ns

 

Erro2 15 3,16 0,22 3,23E+9 51278,00 

CV1  16,97 11,20 8,58 10,61 

CV2  14,12 10,79 10,72 11,23 

Não significativo (
ns

), significativo a 1% (**) e a 5% (*) pelo teste F. 

 

TABELA 2: Vagens planta
-1

 (V/P), grãos vagem
-1

 (G/V), estande final (EF) e produtividade 

(kg ha
-1

, Prod.) do feijoeiro fertirrigado com efluente sanitário tratado (EST), tendo por base o 

aporte de K na forma K2O (kg ha
-1

) comparados com fonte de adubo mineral (AM). 

Dados de produção 

EST V/P G/V EF Prod. 

20 11,83 5,76 128426 2013,74 

40 12,97 6,18 158704
*
 2088,82 

60 12,78 5,98 126389 2013,60 

80 12,59 5,81 135000 1926,13 

AM 12,73 5,89 136481 2039,08 

Médias seguidas de asterisco (*) diferem da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de significância. 

 

A similaridade nas doses de EST e AM em relação aos dados de produção demonstra a 

capacidade nutricional do EST em função dos aportes de macro e micronutrientes. 

REBOUÇAS et al. (2010) trabalharam com diferentes diluições do EST nas irrigações e 
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comparou com duas testemunhas (apenas água de abastecimento e água de abastecimento+ 

adubação mineral) e verificaram que na ausência de adubação mineral, os solos irrigados com 

EST conseguem suprir as necessidades nutricionais do feijão-caupi. 

Em relação ao número de vagens por planta, observou-se que a cv. Ouro Negro foi 

superior comparativamente a cv. BRSMG Madrepérola (Tabela 3). Esse resultado pode ter 

ocorrido, pois cada cultivar apresenta diferente capacidade de tolerar a salinidade e/ou 

diferentes demandas nutricionais. Porém, essa variável pode estar apenas relacionada ao 

potencial produtivo de cada cultivar. SANTOS et al. (2014) trabalhando com a mesma 

densidade e safra desse estudo em condições convencionais, verificaram que a cv. Ouro 

Negro foi superior para o número de vagens por planta em relação à BRSMG Madrepérola. 

 

TABELA 3: Médias de vagens planta
-1

 (V/P), grãos vagem
-1

 (G/V), estande final (EF), 

Produtividade (kg ha
-1

, Prod.), massa seca das folhas (kg ha
-1

, F) das cultivares BRSMG 

Madrepérola e Ouro Negro submetidas a doses de EST, tendo o K na forma K2O como 

referência e adubação mineral. 

Cultivar V/P G/V EF Prod 

Madrepérola 11,41b 6,28a 152148a 2144,19a 

Ouro Negro 13,46a 5,57b 121852b 1888,35b 

Médias seguidas por diferentes letras na coluna diferem entre si, pelo teste F, a 5% de significância.      

  

O número de grãos por vagem, o estande final e a produtividade (Tabela 3) foram 

superior na cv. BRSMG Madrepérola (Tabela 3). A cv. BRSMG Madrepérola, por ter 

produzido menos vagens por planta pode ter destinado seus fotoassimilados para a produção 

de grãos. Mas a salinidade pode ter propiciado a redução de grãos por vagem. O feijão 

(Phaseolus vulgaris L.) apresenta decréscimo na produção de grãos quando cultivado em solo 

com salinidade no extrato de saturação maior que 1,0 dS m
-1

 a 25 ºC (AYERS; WESTCOT, 

1991). A salinidade também pode ter influenciado o estande, já que a superioridade da 

BRSMG Madrepérola em 20% indica maior sobrevivência em relação à Ouro Negro.  

 O maior estande e número de grãos por vagem proporcionaram maior produtividade da 

cv. BRSMG Madrepérola (Tabela 3) confirmou sua melhor resposta para as condições deste 

experimento, em função da exigência nutricional e/ou salinidade proporcionada pelos 

tratamentos. 
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CONCLUSÕES  

 

As doses de efluente sanitário (com base no K2O via efluente) e adubação mineral 

apresentaram similaridade no desempenho agronômico. A dose de efluente sanitário referente 

a 40 kg ha
-1 

K2O proporcionou um maior estande final de plantas. Em função do manejo com 

doses de efluente sanitário e adubação mineral, a cv. BRSMG Madrepérola apresentou maior 

produtividade e estande final, em comparação a cv. Ouro Negro. 
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