
1 

 

 
 

Água residuária de piscicultura e desenvolvimento inicial do feijoeiro (Phaseolus 

vulgaris L.). 

Geraldo de Oliveira Lima Evangelista; Ludmila Martins Zeferino, Paulo Victor Ramalho e 

Ricardo Souza Cavalcanti.  

RESUMO: No Brasil, a água residuária de piscicultura, vem sendo utilizada para 

fertirrigação. O aproveitamento dessa água para o meio ambiente como reciclagem de 

nutrientes, diminuição da poluição, economia de água e fertilizantes demonstra grande 

potencial no uso agrícola, maximizando o aproveitamento dos dejetos produzidos pelos 

peixes, sem que se torne prejudicial ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

utilização da água residuária, proveniente de tanques para criação de peixes do Setor da 

Piscicultura da Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal, na irrigação do feijão 

comum (Phaseolus vulgaris L.) da cultivar do tipo carioca da variedade madrepérola como 

fonte de nutrientes para a germinação e desenvolvimento inicial do feijoeiro. O experimento 

foi realizado no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Viçosa - Campus 

Florestal. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, sendo 6 

tratamentos e 5 repetições. Foram utilizadas 30 unidades experimentais, a irrigação foi 

realizada com o auxílio de béquer de 100 ml, para facilitar a diluição exata. Os tratamentos 

utilizados foram: solo sem adubação e irrigação com água proveniente da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - COPASA (T1), solo com adubação e irrigação com água 

proveniente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA (T2), solo com 

adubação convencional e irrigação com 25% de água residuária (T3), solo com adubação e 

irrigação com 50% de água residuária de piscicultura (T4), solo com adubação e irrigação 

com 75% de água residuária de piscicultura (T5), solo com adubação e irrigação com 100% 

de água residuária de piscicultura (T6). Observou – se que as variáveis diâmetro do caule e 

matéria fresca da parte aérea apresentaram resultados estatisticamente significativos, As 

demais variáveis (AMP, NMFP, MFR, MSPA, MSR e MST) não mostraram resultado 

significativo segundo teste  tukey 5% de probabilidade. Conclui - se então que o experimento 

seja conduzido por todo ciclo da cultura, para ver os efeitos a longo prazo. 

Palavras Chave:  Phaseolus vulgaris L., fertirrigação, reuso, economia de água. 

 

ABSTRACT: In Brazil, the wastewater from fish farming has been used for fertirrigation, 

since this type of water has numerous environmental benefits such as nutrient recycling, 

pollution reduction and water and fertilizer savings, with great potential in agricultural usage, 

maximizing the use of fish waste, without it being harmful to the environment. The objective 

of this study was to evaluate the utilization of wastewater from tanks for fish farming in the 

Pisciculture Sector of the Federal University of Viçosa - Campus Florestal, in the irrigation of 

common bean (Phaseolus vulgaris L.) of the type was Carioca variety Mother - of - pearl as a 

source of nutrients for the germination and initial development of common bean. The 

experiment was carried out at the Agricultural Sciences Institute of the Federal University of 

Viçosa - Campus Florestal. The experimental design was a randomized block design, with 6 

treatments and 5 replicates. Thirty experimental units were used, irrigation was performed 

with the help of 100 ml beaker, to facilitate the exact dilution. The treatments used were: soil 

without fertilization and irrigation with water from the Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA (T1), soil with fertilization and irrigation with water from the Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais - COPASA (T2), soil with fertilization Conventional 

irrigation with 25% of wastewater (T3), soil with fertilization and irrigation with 50% of 

pisciculture wastewater (T4), soil with fertilization and irrigation with 75% of pisciculture 

wastewater (T5), soil with fertilization and irrigation with 100% of pisciculture wastewater 
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(T6). It was concluded that the variables stalk diameter and fresh matter of the aerial part had 

statistically significant results. The other variables (AMP, NMFP, MFR, MSPA, MSR and 

MST) did not get a significant result according to the 5% Tukey test.  

It is then concluded that the experiment is conducted throughout the crop cycle, to see the 

long - term effects. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L., Fertigation; Reuse, Water saving 

 

INTRODUÇÃO 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma importante fonte de proteína, ferro e 

carboidratos, sendo um alimento tradicional na mesa brasileira (MESQUITA et al.,2007). 

Além da sua importância nutricional, o feijão é uma das alternativas para os pequenos 

produtores agrícolas (FUSCALDI & PRADO, 2005). O feijão possui uma ampla diversidade, 

entre países e até entre regiões, o que leva a diferenças nos hábitos alimentares. No Brasil, o 

principal tipo de feijão produzido é o carioca, mas apesar de ser preferência nacional, sendo 

pouco exportado. Isto ocorre uma vez que, quase todos os países produtores são também 

grandes consumidores, sendo assim, o excedente acaba sendo pouco para exportação 

(CONAB, 2015).  

A produção mundial gira em torno de apenas seis países, que entram na lista de 

maiores produtores: China, Estados Unidos e México, Índia e Myanmar (CONAB, 2015). O 

Brasil figura como o maior produtor e maior consumidor de feijão no mundo. A CONAB 

(2017) estima que considerando as três safras o feijão terá um incremento, sendo estimado em 

3.069 mil hectares, 8,2% maior que na safra passada. E a produção nacional de feijão deverá 

ficar em 3.390,8 mil toneladas é 34,9% maior que a última temporada. 

Para suprir as exigências hídricas do feijoeiro e de outras culturas, a irrigação, quando 

possível, é uma estratégia para aumentar a produtividade. Porém, a crise hídrica que se 

instalou no país nos últimos anos, aumentou a competição pelo uso da água e, além disso, os 

impactos ambientais causados pelo uso indiscriminado da água na irrigação vem pressionando 

o setor por alternativas para que se tenha a otimização e economia no uso da água (RAMOS et 

al.,2012). 

Atualmente, há grande preocupação na preservação e conservação do meio ambiente, 

havendo uma crescente atenção com os recursos hídricos, devido ao desperdício e ao 

consumo elevado da água por vários setores de produção, dentre eles a agricultura. E em 

razão da sua escassez, tem-se criado uma legislação mais eficiente e rigorosa, com o intuito de 
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preservar este recurso, mantendo sua qualidade e quantidade, uma vez que a água é um bem 

natural e essencial para o bem estar social e econômico. Com isso, a sociedade vem optando 

pelo aproveitamento de águas residuárias de diversas origens na produção agrícola, usando a 

tecnologia de menor custo, para minimizar os efeitos impactantes e negativos causados por 

essas atividades. (MEDEIROS et al., 2005).  

O uso de água residuárias vem apresentando uma crescente aceitação entre os 

pesquisadores, por ser uma alternativa para as necessidades hídricas e nutricionais das plantas 

(REBOUÇAS et al., 2010). Dentre as águas residuárias, o efluente produzido por uma estação 

de piscicultura é considerado uma boa fonte de nutrientes, em razão de possuir elevados 

níveis de nitrogênio e fósforo, apresentando um grande potencial para produção de plantas.  A 

água residuária apresenta menor disponibilidade  de nutrientes, em comparação com efluentes 

domésticos, o seu lançamento continuo em curso d'água, pode resultar em consequências 

negativas no ambiente aquático (HUSSAR & BASTOS, 2008). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização da água residuária, proveniente de 

tanques para criação de peixes do Setor da Piscicultura da Universidade Federal de Viçosa - 

Campus Florestal, na irrigação do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) da cultivar do tipo 

carioca  variedade Madrepérola como fonte de nutrientes para a germinação e 

desenvolvimento inicial do feijoeiro. 

DESENVOLVIMENTO 

Referencial teórico 

A cultura do Feijão  

A origem evolutiva do gênero Phaseolus e sua diversificação primária ocorreram nas 

Américas (VAVILOV,1931, citado por FREITAS, 2006), mas o local exato onde isto se deu é 

ainda motivo de controvérsia. Existem registros de espécies silvestres no Norte do México e 

no Norte da Argentina (FREITAS, 2006).  

 A produção do feijão no Brasil é em sua maioria explorada por produtores, que não 

detém o uso de alta tecnologia, o que contribui para a baixa produtividade, usando parte desta 

para sua subsistência e o pouco que excede é vendido. Em relação a outras culturas, o feijão 

possui pouca competitividade e acaba sendo visto como uma cultura estigmatizada 

(FERREIRA et al.,2002). Mesmo com essas dificuldades, o feijão é um dos alimentos 
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tradicionais da população Brasileira, e em função das diversas variedades encontradas no país 

e devido a condições climáticas favoráveis, o Brasil produz feijão praticamente o ano todo 

(RIOS et al., 2003). 

 O feijão é uma cultura que possui uma instabilidade em relação à área de produção e 

área colhida no Brasil. Como citado anteriormente, essa é uma cultura principalmente da 

agricultura familiar, onde os grandes produtores arriscam produzir somente nas entre safras, 

mas isso só ocorre quando o produto atinge preços elevados. O aumento da produção pode 

promover a diminuição no preço do feijão, fazendo com que sejam plantadas outras culturas 

em seu lugar. (EPAGRI, 2012). 

 Dentre os estados produtores, o Paraná possui a maior área 2.758,6 mil hectares e 

maior produção com 3.933,3 mil toneladas, somadas entre 2006/07 a 2010/11(IBGE, 2012). 

No Brasil, o maior volume produzido é de feijão-cores, enquanto 18% é de feijão-preto e 19% 

de feijão caupi. O feijão-cores tem sua colheita distribuída em 3 safras anuais e uniformes. A 

terceira safra é praticamente cultivada com irrigação e bom aporte tecnológico, o que garante 

altas produtividades.  (EPAGRI, 2012). 

 É essencialmente importante que haja o aumento de produtividade e que o feijão se 

torne uma cultura rentável para todos os níveis de produção. Para que isso ocorra, deve-se ter 

uma melhoria do nível tecnológico com melhor emprego das práticas agrícolas, utilizando-se 

variedades melhoradas, sementes de alta qualidade, adubação adequada para a cultura, análise 

e preparo do solo visando à sua conservação e proporcionando boas condições para o 

desenvolvimento da planta.  

A grande demanda da cultivar do tipo carioca, faz com que se tenha maior ênfase nos 

programas de melhoramento genético brasileiro. Na qual, alguns parâmetros são levados em 

consideração para o melhoramento do feijoeiro, sendo observado inclusive o tempo de 

cozimento, conteúdo proteico do grão que é de aproximadamente 20%, características de 

hidratação além da interação genótipo x ambiente (LEMOS et al., 2004). 

   

Água Residuária 

 A utilização de águas residuárias vem crescendo em todo o mundo. Esses resíduos que 

são qualquer tipo de água descartada pela atividade do homem, sejam elas de uso doméstico, 
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produção animal ou industrial. Estas estão sendo reaproveitadas, em razão de que a devolução 

deste tipo de água ao meio ambiente é prejudicial à saúde e bem estar da população, 

acarretando o comprometimento da flora e fauna, e proporcionando baixa qualidade da água 

que consumimos. 

 Países da Europa e os Estados Unidos utilizam técnicas de tratamento da água, tanto 

para o uso na fertilização do solo em cultivo, quanto para escoamento superficial da água. Já 

no Brasil, água residuária vem sendo utilizada para fertirrigação, principalmente em regiões 

produtoras de suínos e bovinos com sistemas de confinamento, visto que a captação da água 

desse tipo de produção animal torna seu tratamento mais eficiente (FREITAS et.al. 2004). 

A escassez de água de boa qualidade tem limitado o crescimento e desenvolvimento 

urbano, agrícola e industrial de países localizados em regiões semi áridas e áridas no mundo, 

assim como Jordânia e Arábia Saudita, que já incluíram a reutilização de água no plano 

nacional dos recursos hídricos. Países que sofrem com o desequilíbrio hídrico e crescimento 

demográfico de forma acelerada tornaram o uso das águas residuárias como a principal forma 

de sobrevivência de vários setores incluindo a agricultura, tornando a irrigação viável 

novamente. (MEDEIROS et al., 2007). O reuso de águas vem ganhando maior destaque no 

cenário brasileiro, sendo alvo de pesquisas, aumentando assim o conhecimento técnico-

científico para essa nova alternativa que apresenta vantagens de interesse econômico, 

ambiental e social.  

Um fator que limita o uso das águas residuárias para reuso na agricultura, é a sua 

composição química, pois pode apresentar alguns componentes tóxicos, na qual a planta pode 

ser intolerante (RODRIGUES et al., 2009). 

A agricultura na maioria das vezes é apontada como a principal responsável pela crise 

hídrica que o país vem sofrendo, dado que os números de área irrigada são bem altos, sendo 

utilizada aproximadamente 70% da água que é oriunda dos recursos hídricos, para irrigar uma 

área de cerca de seis milhões de hectares. (EMBRAPA, 2015). 

A utilização da água residuária traz inúmeros benefícios para os diversos segmentos 

econômicos e ambientais, como reciclagem de nutrientes, diminuição da poluição no meio 

ambiente, economia de água e fertilizantes. Sendo assim, o uso planejado da água residual 

ajuda a minimizar o uso excessivo dos recursos hídricos na agricultura (KONIG et al.,1997). 
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Água Residuária de Piscicultura  

 A pesca é uma das atividades mais antigas exercidas pelo homem, visando suprir suas 

necessidades alimentares. Em algumas regiões o pescado é a principal fonte de alimento da 

população, por apresentar um alto valor nutritivo contendo proteína, ácidos graxos essenciais, 

vitaminas A,E e D, ômega-3, e uma gama de micronutrientes (MENEZES, 2006). 

Para se criar peixes, deve-se haver um planejamento onde requisitos básicos devem ser 

analisados, assim como: o tamanho da área; a localização; a textura do solo e os requisitos 

básicos dos recursos hídricos; como qualidade da água, quantidade de água e suas fontes 

(SEBRAE,2014).  

Nos últimos anos em todo mundo, houve um crescimento demográfico significativo, 

com isso, ocorre um aumento na demanda de alimentos e a necessidade de uma vida mais 

saudável. Com isso, produção de pescado vem sofrendo um incremento significativo 

(BRABO et al.,2016). A pesca seja ela de captura ou a aquicultura, vem desempenhando 

papel importante na vida de milhões de pessoas, desde pescadores pequenos, até grandes 

indústrias de processamento de alimentos sendo que 8% da população mundial, ou seja, 520 

milhões de pessoas dependem deste setor para sobrevivência (FAO, 2016). 

 A produção aquícola nacional apresenta números menores, em relação aos grandes 

produtores mundiais como Índia, China e Vietnã, mas dentre os países que apresentam grande 

potencial produtor, o Brasil ganha destaque por possuir características favoráveis para a 

aquicultura, como grande disponibilidade hídrica, boa aceitação no mercado, fatores 

climáticos que favorecem a produção natural das espécies e diversas modalidades de 

produção (BRABO et al.,2016). 

 A aquicultura demanda uma grande quantidade de água, o que leva os pesquisadores a 

acreditarem que esta atividade tem contribuição significativa na degradação da água e do 

meio ambiente. Águas provenientes de piscicultura são ricas em substâncias que ficam em 

suspensão ou são diluídas, vindas das excretas ou de restos de rações que possuem 

composições variadas, podendo conter farelo de milho, soja, algodão ou concentrados 

proteicos de origem vegetal, entre outros ingredientes. A ração quando não consumida, se 
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transforma em matéria orgânica e compostos como, nitrogênio amoniacal, fosfatos e dióxido 

de carbono (CASTELLANI & CAMARGO & ABIMORAD, 2009). 

 No geral, água residuária é rica em nutrientes, no caso das provenientes da 

piscicultura, possuem, mas em menor quantidade, em relação a outros setores de produção 

animal. A água apresenta bons números de componentes como fósforo e nitrogênio, o que 

apresenta grande potencial no uso agrícola, assim maximizando o aproveitamento dos desejos 

produzidos pelos peixes, tornando a produção de espécies aquáticas, sustentável e 

minimizando os impactos causados pelo uso indiscriminado dos recursos hídricos. 

 O Ministério do Meio Ambiente Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

disponibiliza a RESOLUÇÃO Nº54, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, na qual estabelece 

modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água, e 

da outras providências. De acordo com a resolução, considerando a diretriz adotada pelo 

Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas - ONU, segundo a qual, a 

não ser que haja grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada 

em atividades que tolerem água de qualidade inferior. Outros pontos considerados são, que a 

prática de reuso de água reduz a descarga de poluentes em corpos receptores, conservando os 

recursos hídricos para o abastecimento público e outros usos mais exigentes a qualidade. 

 O Art. 3º estabelece o reuso direto não potável de água, para efeito da Resolução, 

abrange as varias modalidades dentre elas para uso agrícola, florestal, ambientais e na 

aquicultura. 

II – Reuso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reuso para produção agrícola e 

cultivo de florestas plantadas; 

III – Reuso para fins ambientais: utilização de água de reuso para implantação de projetos de 

recuperação do meio ambiente; 

V – Reuso na aquicultura: utilização de água de reuso para a criação de animais ou cultivo de 

vegetais aquáticos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de Viçosa - Campus Florestal, localizada na coordenadas de 19º52’16,3”S e 

44º25’26,1’’W, a uma altitude de aproximadamente 750 metros. O trabalho foi desenvolvido 
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entre maio e junho de 2017, por um período de 30 dias. O trabalho foi conduzido em casa de 

vegetação, localizada no setor de Floricultura na UFV-CAF. 

 Antes do semeio foi realizado um teste de germinação no Laboratório de Sementes 

da UFV- CAF, seguindo as informações do Manual de Regras para a Análise de Sementes 

(Brasil, 2009). Foram utilizadas para o teste 100 sementes e substrato RP (rolo de papel). As 

sementes foram mantidas em incubadora, com a temperatura média de 25°C. A primeira 

contagem foi realizada no quinto dia, onde se obteve 91 sementes germinadas, e a segunda 

contagem foi ao nono dia com a germinação de mais 7 sementes, obtendo-se 98% de 

germinação. 

 O solo utilizado para o cultivo do feijão foi o Latossolo Amarelo, coletado no setor 

da Fruticultura na UFV-CAF, com características como textura, estrutura e cor uniformes, são 

solos bem drenados, que apresentam texturas argilosa ou muito argilosa e com baixa 

fertilidade natural (EMBRAPA, 2011). O solo foi peneirado e feita a análise de solo no 

Laboratório de Fertilidade do Solo da UFV-CAF, com as características químicas descritas 

(Tabela1). De acordo com a interpretação dos resultados, foi realizado o cálculo de adubação 

e calagem, seguindo como referência o livro 5ª Aproximação, para a cultura do feijão, sendo 

utilizado cloreto de potássio, super simples e sulfato de amônio, que foram misturados a 60 mᵌ 

de solo.  

Tabela 1: Análise química do solo utilizado. 

 

 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, sendo 6 tratamentos 

e 5 repetições. Foram utilizadas 30 unidades experimentais, sendo cada unidade constituída de 

vasos de 2L. Após o preparo dos vasos, foram semeadas cinco sementes do feijão comum 

(Phaseolus vulgaris L.) da cultivar Madrepérola por vaso. A emergência ocorreu entre o 

sétimo e o décimo dia, após a semeadura. Quando as plantas completaram quinze dias, foi 

realizado o desbaste, deixando-se duas plantas por vaso. 

 A irrigação foi realizada com o auxílio de béquer de 100 ml, para facilitar a diluição 

exata dos tratamentos. As irrigações foram diárias sendo aplicados 100 ml de manhã e 100 ml 

Camada pH P K Ca²+ Mg²+ Alᵌ+ H+Al SB t T V m Mat. Org. P -Rem C. Org 

M H2O mg/dmᵌ mg/dmᵌ cmol/dmᵌ % % dag/kg mg/L g/kg 

0,0 – 0,20 5,30 3,10 41,0 0,40 0,10 1,40 6,44 0,60 2,0 7,04 9,0 70 3,2 22,3 18,56 
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à tarde. Aplicando no total, 200 ml por vaso/dia. A quantidade de água utilizada, foi de acordo 

com absorção  do solo, ate umedecimento total. 

 Os tratamentos utilizados foram: solo não adubado e irrigação com água proveniente 

da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA (T1), solo com adubação 

convencional e irrigação com água proveniente da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA (T2), solo com adubação convencional e irrigação com 25% de água 

residuária (T3), solo com adubação convencional e irrigação com 50% de água residuária de 

piscicultura (T4), solo com adubação convencional e irrigação com 75% de água residuária de 

piscicultura (T5), solo com adubação convencional e irrigação com 100% de água residuária 

de piscicultura (T6). 

 A água residuária utilizada no experimento foi proveniente de um viveiro de cultivo 

semi-intensivo de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em fase juvenil, alimentada com 

ração peletizada. 

 A caracterização físico-química da água residuária foi realizada no Laboratório de 

Fertilidade do Solo da UFV- CAF, onde foram analisados os seguintes parâmetros: pH, 

condutividade elétrica, temperatura, teor de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, nitrogênio e 

matéria orgânica. 

Tabela 2: Análise físico-química da água da piscicultura.  

Ca²+  Mg²+ C.O. Fósforo Potássio  Nitrogênio pH Condutividade   Temperatura 

(%) (mg/L) (mg/L)   µS  C 

0,014 0,002 0,07 0,13 3,29 0,00 6,68 49,00 21,90 

  Trinta dias após a semeadura foi realizada uma avaliação do desenvolvimento inicial 

das plantas, utilizando-se as seguintes análises: matéria fresca das partes aéreas e das raízes 

(MFPA) (MFR), matéria seca das partes aéreas e das raízes (MSPA) (MSR), altura média da 

planta (AMP), diâmetro do caule (DC),número médio de folhas por planta (NMFP), e matéria 

seca total (MST).Para as avaliações de AMP, NMFP e DC foram feitas com o auxilio de trena 

e paquímetro, para MFPA e MFR a parte aérea foi separada das raízes, e assim pesada 

separadamente, para a avaliação da MSR, as raízes das plantas foram separadas do solo, e 

lavadas com água corrente. Tanto a parte aérea e as raízes foram acondicionados em sacos de 

papel e permaneceram em estufa de ventilação forçada de ar, a 60ºC por 72 horas (MELO et 

al.,2013), tempo suficiente para a desidratação dos materiais vegetais até o peso constante e 
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para determinação da sua matéria seca da parte área (MSPA) e matéria seca da raiz 

(MSR).Por meio da soma da MSPA e MSR foi obtido a matéria seca total (MST).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para altura média de planta, número médio de folhas por planta, matéria fresca da 

raiz, matéria seca da parte aérea, matéria seca da raiz, e matéria seca total não houve efeito 

significativo entre os tratamentos pelo teste tukey 5%. 

 Os tratamentos que utilizaram água residuária, com 25%, 50%,75% e 100% de 

diluição são estatisticamente iguais, mas diferem dos tratamentos que não receberam água 

residuária, quando analisado o parâmetro diâmetro do caule, em relação a média.  

 Entre os tratamentos que receberam água residuária, o que apresentou maior média 

foi o tratamento com diluição de 75%, como observado na (Tabela 3). 

 Para as variáveis matéria fresca da parte aérea o único tratamento que apresentou 

diferença estatística dos demais foi o T1, que não recebeu adubação química e nem água 

residuária. O nutriente diretamente relacionado ao aumento da biomassa vegetal é o 

nitrogênio (REBOUÇAS et al., 2010).  

 Segundo Hussar, et al. (2003), a água residuária de piscicultura exerce alguma 

influência nutricional nas plantas, embora bastante inferior quando comparado com adubação 

química, fator também observado neste trabalho, o que pode ter influenciado os resultados 

diretamente, uma vez que nas análises de água residuária não foi encontrado nenhum teor de 

nitrogênio, e baixos teores dos demais nutrientes.  
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Tabela 3 - Valores médios observados nas variáveis, como altura média de plantas (AMP), número médio de folhas por planta 

(NMFP), diâmetro do caule (DC), matéria fresca da parte aérea (MFPA), matéria fresca da raiz (MFR), matéria seca da parte aérea (MSPA), 

matéria seca da raiz (MSR) e matéria seca total (MST). Em função dos tratamentos solo sem adubação e irrigação com água proveniente da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA (T1),solo com adubação e irrigação com água proveniente da Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais - COPASA (T2), solo com adubação convencional e irrigação com 25% de água residuária (T3), solo com adubação e irrigação 

com 50% de água residuária de piscicultura (T4), solo com adubação e irrigação com 75% de água residuária de piscicultura (T5), solo com 

adubação e irrigação com 100% de água residuária de piscicultura (T6). 

Tratamentos AMP (cm) NMFP (cm) DC (mm) MFPA (g) MFR (g) MSPA (g) MSR (g) MST (g) 

T1 49,45 ± 8,75a 3,80 ± 0,24a 3,09 ± 0,31 c 46, 23 ± 6,21 b 3,64 ± 1,01a 0,84 ± 0,11a 0,59 ± 0,21a 1,43 ± 0,17a 

T2 54,59 ± 23,03a 4,30 ± 0,40a 3,28 ± 0,30 bc 99,73 ± 14,89 a 3,44 ± 1,13a 1,31 ± 0,25a 0,65 ± 0,26a 1,96 ± 0,36a 

T3 45,50 ± 16,22a 4,10 ± 1,11a 3,51 ± 0,41 abc 108,17 ± 45,05 a 3,80 ± 2,56a 1,09 ± 0,51a 0,70 ± 0,25a 1,79 ± 0,67a 

T4 69,05 ± 16,02a 4,60 ± 0,48a 3,65 ± 0,28 abc 95,42 ± 12,94 a 5,24 ± 2,24a 1,22 ± 0,42a 0,92 ± 0,46a 2,14 ± 0,87a 

T5 39,62 ± 10,02a 4,12 ± 0,41a 4,01 ± 0,33 a 91,46 ± 12,54 a 3,81 ± 1,31a 1,08 ± 0,39a 1,06 ± 0,25a 2,14 ± 0,64a 

T6 36, 58 ± 13,1a 4,60 ± 0,37a 3,83 ± 0,45 ab 83,98 ± 8,04 a 3,166 ± 0,60a 1,04 ± 0,37a 0,81 ± 0,22a 1,85 ± 0,57a 

Médias acompanhadas de letras minúsculas iguais são estatisticamente semelhantes entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade 
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Figura 1 : Altura Média de Plantas (AMP) após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

Figura 2: Número Médio de Folhas por Planta (NMFP) após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

Figura 3:Diâmetro do Caule (DC)após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

 

Figura 4:Matéria Fresca da Parte Aérea (MFPA) após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 
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Figura 5: Matéria Fresca da Raiz (MFR)após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

Figura 6: Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA)após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

Figura 7: Matéria Seca da Raiz (MSR)após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 

 

Figura 8: Matéria Seca Total (MST)após o seguintes tratamentos: T1,T2,T3,T4,T5 e T6. 
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 A Figura 1, demonstra que o tratamento com diluição de 50%  de água residuária 

apresentou maior média para o parâmetro (AMP), de 69,05 cm, entretanto, não difere 

estatisticamente dos demais tratamentos. Resultados semelhantes foram observados por 

Baumgartneret al. (2005) com alface, onde a aplicação da água residuária não influenciou no 

seu desenvolvimento. Também  Kalil (1992) e Junchen (2000), não encontraram diferenças 

significativas nas alturas da alface quando irrigadas com água residuária e água potável. 

 Na Figura 2 verifica-se, que a maior média obtida com aplicação de água residuária 

foi 4,60 tanto para 50% e 100% de diluição , porém estatisticamente iguais ao  tratamento não 

adubado, adubação química e água da COPASA, 25%  e 75% , demonstrando que não houve 

efeito das diluições da água de piscicultura sob o número de folha do feijão carioca. 

 Rebouças et al.(2010), observou respostas significativas para a variável número de 

folhas utilizando água residuária proveniente de esgoto doméstico no feijão-caupi.  

 Segundo Freitas et al. (2012),o diâmetro médio do caule irrigando com água 

residuária foi maior do que utilizando água de poço. Como observado na Figura 3, onde os 

tratamentos que não receberam água residuária diferiram estatisticamente dos demais 

tratamentos que receberam o efluente da piscicultura, dentre estes tratamentos o que 

apresentou maior média foi a diluição de 75% (4,01 mm), o tratamento isento de água 

residuária e de adubação apresentou o menor valor médio de diâmetro do caule (3,09) entre os 

tratamentos que não foram utilizados água residual. 

 O atributo que contribuiu para a diferença estatística dos dados pode ter sido a 

presença da água residuária uma vez que os tratamentos que receberam essa água 

diferenciaram dos que não receberam, assim como visto por Duarte (2006), que o diâmetro do 

caule foi maior utilizando água residuária do que água potável. As plantas estão sujeitas a 

força da gravidade e do vento forçando então seus ramos para baixo, desta maneira uma 

fração da biomassa e destinada para a sustentação, a medida que a planta cresce, o diâmetro 

do caule tende a aumentar proporcionalmente mais rápido que sua altura, ou seja o caule tem 

grande influência na sustentação da planta (CRISTIANINI et al., 2014). 

 O parâmetro MFPA, apresentou diferença estatística entre os tratamentos, sendo que 

a sem adubação e água da COPASA difere dos demais apresentando menor média (46, 23g) 

como apresentado da Figura 4. A discrepância dos dados estatísticos entre ele em relação aos 

demais foi o fator adubação, uma vez que para a produção de biomassa a planta necessita da 
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disponibilidade de nutrientes, além deste tratamento não receber adubação química, o 

latossolo amarelo por característica apresenta baixa fertilidade natural. Esses fatores 

intensificaram o efeito dos tratamentos que receberam adubação química e irrigação com água 

residuária. Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira (2012) na cultura do 

girassol. 

 Observa-se na Figura 5, que não houve diferenças significativas entre os tratamentos, 

no qual a diluição de 50% apresentou maior média (5,24 g) dentre os tratamentos, e a menor 

média foi obtida por 100% de diluição (3,16 g).  Discordando com que Rebouças et 

al.(2010),verificou que o aumento da concentração de efluente  para a fertirrigação das  

plantas  induziu  o  incremento  na  produção   de matéria fresca da raiz. 

 Pelas Figuras 6, 7 e 8 concluímos que para as variáveis MSPA, MSR e MST não 

houveram diferença estatística entre os tratamentos. Discordando dos resultados encontrados 

por Rebouças et al.(2010), no feijão - caupi onde a capacidade do efluente em conter 

nutrientes especialmente nitrogênio, pode interferir no aumento da produção de matéria seca 

total. Tais divergências de resultados podem ser justificados pela ausência ou baixo teor de 

nutrientes encontrados na água residuária de piscicultura. 

 Para a característica diâmetro do caule os tratamentos que não receberam água 

residuária (T1 e T2) apresentaram menores médias. Já a matéria fresca da parte aérea, o 

tratamento que obteve menor média foi T1 onde não foi utilizado adubo químico. Os demais 

parâmetros (AMP, NMFP, MFR, MSPA, MSR e MST) não obtiveram resultado significativo.  

 CONCLUSÃO  

 A água residuária utilizada, da piscicultura do Campus de Florestal, tem baixa 

concentração de nutrientes e utilizada como irrigação não promoveu, de maneira geral, 

melhor crescimento inicial da planta de feijão, entretanto foi observado maior diâmetro do 

caule, matéria fresca da parte aérea, nos tratamentos que receberam a irrigação da água 

residuária. Sugere-se conduzir esse experimento por todo o ciclo da cultura, para ver os 

efeitos a longo prazo.  
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