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RESUMO 

A crescente demanda global por carne e seus derivados estimulou a expansão 
da atividade de produção de aves no Brasil, aumentando o número de 
agroindústrias neste setor. O Brasil é considerado o maior exportador e o 
terceiro maior produtor mundial de carne de frango, ficando atrás somente dos 
Estados Unidos e da China. Em relação às atividades agroindustriais a 
avicultura se destaca pela grande quantidade de água residuária gerada durante 
o processamento do produto, podendo causar impactos negativos ao ambiente 
caso não tenha tratamento e disposição final adequados. Quando tratada a água 
residuária de abatedouros de aves (ARAA) possui potencial para uso agrícola. 
Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de 
ARAA na produção do capim mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça). O 
experimento foi conduzido em ambiente protegido no Campus do Arenito, em 
Cidade Gaúcha – PR, sendo composto por cinco tratamentos com quatro 
repetições, em delineamento inteiramente casualizado, os tratamentos 
constituíram de doses crescentes de ARAA (0, 150, 300, 600 e 900 m3 ha-1). 
Foram avaliadas a massa de matéria seca (MSPA) e fresca (MFPA) da parte 
aérea e também a massa de matéria seca (MSR) e fresca (MFR) das raízes. A 
aplicação de ARAA, nas doses avaliadas, influenciou positivamente a produção 
de MSPA, MFPA, MSR e MFR. Novos estudos devem ser conduzidos utilizando 
doses maiores de ARAA e avaliando seus efeitos no solo e na planta, por 
maiores períodos de tempo. 
PALAVRAS-CHAVE : Fertirrigação, Gramínea forrageira, Latossolo, Reuso 
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RESPONSE OF MOMBAÇA GRASS ( Panicum maximum cv. Mombaça) 
SUBMETTED TO WASTEWATER APPLICATION POULTRY SLAUGHT ERHOUSE 

 
ABSTRACT 

The growing global demand for meat and meat products has stimulated the 
expansion of poultry production activities in Brazil, increasing the number of agro-
industries in this sector. Brazil is considered the largest exporter and the third largest 
producer of chicken meat, behind only the USA and China. In relation to agro-
industries activities aviculture stands out for the large amount of wastewater 
generated during product processing, may cause negative impacts on the 
environment if no suitable treatment and final disposal. When the treated wastewater 
from poultry slaughterhouses (ARAA) has potential for agricultural use. Thus, this 
study aimed to evaluate the effect of wastewater application of poultry 
slaughterhouse in the production of Mombaça grass (Panicum maximum cv. 
Mombaça). The experiment was conducted in a protected environment on the 
Arenito campus in Cidade Gaúcha - PR and consisted of five treatments, with four 
replications, in a randomized design. The treatments constituted up the wastewater 
doses of poultry slaughterhouse (0; 150; 300; 600 e 900 m3 ha-1). The dry matter 
were evaluated (MSPA) and fresh (MFPA) of shoots and also the dry matter (MSR) 
and fresh (MFR) of the roots. The application of wastewater poultry slaughterhouse 
in the evaluated doses, significantly and positively influenced the production of dry 
mass and fresh weight of shoot, root dry mass and fresh root mass. Further studies 
should be conducted using higher doses of wastewater poultry slaughterhouse and 
evaluating their effects on soil and plant, for longer periods of time. 
KEYWORDS:  Fertigation, Forage grassy, Oxisol, Reuse 
 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil é considerado o maior exportador e o terceiro maior produtor mundial 

de carne de frango, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China 
(UBABEF, 2014). Diante da expansão do abate de animais em nosso país um 
problema encontrado é quanto ao tratamento adequado e ao destino de resíduos, 
resultantes do abate e processamento de carnes, pois possuem um alto poder 
poluente, que quando mal manejados e posteriormente lançados nos corpos d’água 
podem causar grandes impactos ambientais (VIEIRA JOSÉ et al., 2009). 

Uma medida de controle ambiental que vem sendo utilizada na atualidade para 
o tratamento de resíduos das atividades agroindustriais é à disposição de águas 
residuárias no solo por intermédio da fertirrigação. Sendo aplicada em diversos 
países, inclusive no Brasil, trazendo como benefício o aproveitamento, por parte da 
cultura, dos nutrientes presentes no efluente, bem como a preservação dos cursos 
d’água que deixam de receber essas cargas poluentes (MATOS et al., 2014). 

Pelo fato do elevado custo dos adubos minerais para fertilização ou reposição 
de nutrientes em pastagens, estudos sobre fontes alternativas de nutrientes são de 
suma importância. Nesse cenário de constantes mudanças e da busca cada vez 
maior por produtos de qualidade, permite-se o uso de tecnologias, sendo uma 
destas a aplicação de resíduos provenientes das atividades agroindustriais, visando 
o fornecimento de nutrientes e material orgânico ao solo (MELO et al. 2011). 
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Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de água residuária 
proveniente de abatedouro de aves na produção do capim mombaça (Panicum 
maximum cv. Mombaça). 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O solo utilizado no experimento foi classificado como Latossolo Vermelho 

Distrófico (EMBRAPA, 2013), e foi retirado de uma única trincheira até a 
profundidade de 0,50 m. A coleta de solo foi realizada separadamente, nas camadas 
de 0,00-0,25 m e de 0,25-0,50 m de profundidade. Posteriormente, foram secas por 
aproximadamente 60 horas ao ar livre e depois peneirado utilizando peneira de 
malha 2 mm. 

A análise textural do solo apontou granulometria de 88% de areia, 1% de silte e 
11% de argila, na camada de 0,00-0,25 m, e de 79% de areia, 2% de silte e 19% de 
argila, na camada de 0,25-0,50 m de profundidade (PANINI et al., 2015). 

Para fins de caracterização, frações de solo coletadas em cada uma das duas 
profundidades avaliadas, foram encaminhadas para o laboratório de solos da 
Universidade Estadual de Maringá - UEM. A Tabela 1 apresenta a caracterização de 
alguns parâmetros do solo, por camada, analisados logo após a coleta e secagem 
do mesmo, todas os parâmetros analisados seguiram metodologias descritas em 
EMBRAPA (2009). 

 
TABELA 1 Caracterização de alguns parâmetros do solo. 

  CAMADAS 

PARÂMETROS UNIDADES 0,00-0,25m 0,25-0,50m 

pH - 5,62 5,85 

CE µs.cm-1 31,41 16,22 

N mg.dm-3 36,75 26,25 

Ca mg.dm-3 1,12 0,91 

Mg mg.dm-3 0,42 0,64 
K mg.dm-3 0,18 0,07 
P mg.dm-3 4,03 2,91 

pH em CaCl2; CE (condutividade elétrica): medida com condutivímetro de bancada; N: método semi-
micro Kjeldahl; Ca, Mg, K e P: Mehlich. 

 
A água residuária de abatedouro de aves (ARAA) utilizada na fertirrigação do 

capim mombaça foi proveniente de um abatedouro de aves, no qual ocorre o 
processamento de 35.000 aves dia-1, localizado na região noroeste do Paraná. A 
ARAA foi coletada no sistema de tratamento da indústria, na terceira lagoa de 
estabilização (lagoa facultativa). 

Para a análise em laboratório a água residuária de abatedouro de aves foi 
coletada seguindo o método estabelecido na norma NBR 10.007 (ABNT, 2004). Em 
seguida, encaminhadas para a determinação do nitrogênio total kjeldalh (NTK), 
fósforo, potássio, dureza (Ca e Mg), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST) e sódio segundo a 
metodologia AWWA, APHA e WEF (1998) e o pH e a condutividade elétrica foram 
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determinados por meio de leitura direta. A Tabela 2 apresenta a caracterização da 
ARAA. 

 

TABELA 2 Características da água residuária do abatedouro de aves. 
PARÂMETRO UNIDADE VALOR 

NTK* mgL-1 26,25 
P mg L-1 0,80 
K mg L-1 45,90 

Ca mg L-1 2,00 
Mg mg L-1 1,20 

DBO mg L-1 170,00 
DQO mg L-1 291,00 
pH - 8,18 
CE µscm-1 845,90 
ST mg L-1 704,43 
Na mg L-1 49,50 

* Nitrogênio pelo método NTK 
 

Para o preparo das colunas de solo, utilizou-se vinte tubos de PVC com 
diâmetro de 0,10 m e 0,60 m de altura (volume total de 0,0047m3), preenchidos com 
solo até a altura de 0,50 m na mesma ordem seqüencial dos horizontes. 

Em casa de vegetação, estas colunas foram dispostas verticalmente sobre 
lajotas a uma altura de 0,20 m do solo, espaçadas a 0,45 m entre elas. Os tubos 
foram lixados internamente de forma a promover ranhuras para aumentar a 
aderência do solo à parede do tubo e consequentemente evitar a formação de 
caminhos preferenciais da água (VIEIRA JOSE et al. 2009). Colocou-se na 
extremidade inferior do tubo uma camada de sombrite, papel filtro e um recipiente 
plástico perfurado para evitar o extravasamento do material. 

Empregou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo o 
experimento composto por cinco tratamentos formado por doses de água residuária 
de abatedouro de aves (0, 150, 300, 600 e 900 m³ ha-1) com quatro repetições. As 
dosagens de ARAA foram aplicadas a partir do 22° di a após a semeadura do capim. 

A testemunha recebeu apenas água destilada ao longo do desenvolvimento da 
cultura. O tratamento 150 m3 ha-1 de ARAA foi aplicado em uma única vez. Porém, 
para os demais tratamentos as doses foram fracionadas e ministradas em intervalos 
regulares de três dias (Tabela 3). 
 
TABELA 3. Quantidade de ARAA aplicada por tratamento. 
Aplicação Doses aplicadas (m³ ha -1) 

 Testemunha  Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 
Aplicação 1 - 150 150 150 150 
Aplicação 2 - - 150 150 150 
Aplicação 3 - - - 150 150 
Aplicação 4 - - - 150 150 
Aplicação 5 - - - - 150 
Aplicação 6 - - - - 150 
Total 0 150 300 600 900 
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Além das aplicações das diferentes doses de ARAA, quando necessário, houve 
a aplicação de 125 ml de água destilada visando atender a demanda da planta e 
com isto evitar estresse hídrico. 

A colheita da parte aérea das plantas foi realizada 45 dias após a emergência 
das plantas, cortando-se o capim rente ao solo. O material vegetal foi acondicionado 
em sacos de papel colocados em estufa de circulação forçada de ar em temperatura 
de 65°C, até peso constante, para a obtenção da mas sa de matéria seca 
(BATISTELLA FILHO et al., 2013). 

As raízes foram desagregadas do solo, lavando-as e separando-as dos colmos, 
sendo posteriormente acondicionadas em sacos de papel e colocadas para secar 
até massa constante, em estufa com circulação forçada de ar a 65 °C, com posterior 
pesagem. 

Os resultados obtidos na produção do capim mombaça foram submetidos à 
regressão na análise de variância (ANOVA) considerando as doses de água 
residuária de abatedouro de aves como fonte de variação e como variáveis resposta 
a massa de matéria seca e fresca, da parte aérea e de raízes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Massa de Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA) 

 
Pela análise de variância, o valor de F foi significativo para a variável massa de 

matéria seca da parte aérea da planta (p<0,05). O comportamento da MSPA em 
função das doses de ARAA é apresentado na Figura 1. 

Observa-se o aumento da concentração de massa de matéria seca da parte 
aérea do capim mombaça pela função quadrática, com aplicação crescente das 
doses de água residuária de abatedouro de aves, fato que, possivelmente foi 
ocasionado pela maior disponibilidade de nutrientes oriundos da ARAA. 

 

Doses (m3ha-1)

0 200 400 600 800 1000

M
S

P
A

 (
g)

0

1

2

3

4

5

 
 
FIGURA 1 - Valores médios de MSPA em função das doses aplicadas. 

Y=2E-06x2+0,002x+0,351 
R2=0,979 
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O maior valor médio de MSPA ocorreu nas plantas que receberam 900 m3 ha-1 

de efluente. A variação da dosagem da água residuária de abatedouro de aves 
interferiu na produção de massa de matéria seca da parte aérea do capim 
mombaça. Destaca-se que o aumento na dosagem de 150 m3 ha-1 para 600 m3 ha-1 
proporcionou variação na matéria seca de 0,8405 para 3,8955 gramas. 

SERAFIM & GAIBIATTI (2012), ao avaliar a produção e composição química 
da Brachiaria brizantha cv Marandu, adubada com água residuária de suinocultura, 
observou que as doses de 300 e 600 m3 ha-1 apresentaram maiores valores de 
produção de massa de matéria seca, diferindo-se das doses inferiores.  

SILVA NETO et al. (2010) também observaram aumento na produção de 
massa de matéria seca total na Brachiaria brizantha cv. Marandu em função de 
doses crescentes de água residuária de frigorífico de bovinos, porém em proporções 
menores do que as encontradas no presente estudo. 
 
Massa de Matéria Fresca da Parte Aérea (MFPA) 
 

A utilização de doses de ARAA promoveu incremento (p<0,05) na produção de 
massa de matéria fresca da parte aérea do capim mombaça. O comportamento da 
MFPA em função das doses de ARAA é apresentado na Figura 2. 

Verificou-se aumento da concentração de MFPA do capim mombaça, pela 
função quadrática, com aplicação crescente das doses de água residuária de 
abatedouro de aves. 
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FIGURA 2 - Valores médios de MFPA em função das doses  aplicadas. 
 

A variação da dosagem da ARAA interferiu na produção MFPA do capim 
mombaça, atingindo 14,4385 g de massa de matéria fresca no tratamento que 
recebeu 900 m3 ha-1, o que representa um aumento de 510% em relação à 
testemunha (dose zero), a qual apresentou 2,8270 g de massa de matéria fresca da 
parte aérea. 

Y=6E-06x2+0,006x+3,186 
R2=0,980 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                 2015 
 

3802 

 
Massa de Matéria Seca de Raízes (MSR) 
 

Os valores de massa de matéria seca de raízes apresentaram diferença 
(p<0,05) com a aplicação dos tratamentos. 

Na Figura 3 observa-se o aumento da MSR do capim mombaça, pela função 
linear, ou seja, a aplicação de doses crescentes de água residuária de abatedouro 
de aves proporcionou maior disponibilidade de nutrientes. 
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FIGURA 3 - Valores médios de MSR em função das doses aplicadas. 
 

A massa de matéria seca de raízes atingiu 1,3240; 1,5367; 2,4602 e 3,3630 g 
com a aplicação das doses de 150, 300, 600 e 900 m3 ha-1, respectivamente, 
resultando em acréscimo de 245, 285, 456, 624% em relação à testemunha. 

Este comportamento de massa de matéria seca de raízes seguiu a tendência 
de comportamento verificada na massa de matéria seca da parte área, ou seja, os 
incrementos nas doses de ARAA proprocionaram incrementos na massa de matéria 
seca de raízes. No entanto, é possível que doses mais elevadas de ARAA, do que a 
dose máxima avaliada neste estudo, possam proporcionar comportamento contrário. 
CIDRINI et al. (2015), trabalhando com água residuária de suinocultura verificaram 
decréscimo na produção de massa de matéria seca da forrageira Pennisetum 
purpureum cv. BRS Kurumi (capim elefante), nas doses acima de 300 m3 ha-1 ano-1. 
 
Massa de Matéria Fresca de Raízes (MFR)  
 

A massa de matéria fresca de raízes foi influenciada pela aplicação de ARAA. 
Na Figura 4 observa-se o aumento da MFR do capim mombaça, pela função linear, 
com aplicação crescente das doses de água residuária de abatedouro de aves. 

 

Y=0,003x+0,675 
R2=0,987 
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FIGURA 4 - Valores médios de MFR em função das doses aplicadas. 

 
Os valores da MFR atingiram 11,5350; 20,8985; 26,6140 e 33,3890 g com as 

doses de 150, 300, 600 e 900 m3 ha-1, respectivamente, resultando em incremento 
de 101, 183, 234, 293% quando comparados as plantas que não receberam a água 
residuária de abatedouro de aves. A massa das raízes é um indicador na eficiência 
de absorção de água e nutrientes. 

Em síntese, os resultados mostraram que as avaliações de massa de matéria 
fresca e seca, da parte aérea e de raízes (Figuras 1; 2; 3 e 4) apresentaram 
diferenças em função das doses de ARAA (R2 > 0,95). Estes resultados indicam 
que, para esta classe de solo, gramínea e doses avaliadas, a ARAA mostrou-se 
eficiente em promover acréscimos significativos na produção. Esse comportamento 
deve-se, provavelmente, aos nutrientes presentes na ARAA (Tabela 2). 

No entanto, deve-se salientar que, apesar dos efeitos positivos, outros 
experimentos devem ser conduzidos, visando avaliar quais os impactos ambientais 
(para o solo e planta) da utilização de doses maiores do que as aqui testadas. Estes 
argumentos somam-se ao fato de que, mesmo mostrando-se eficiente o uso da 
ARAA para fertirrigação de pastagens, não deve ser realizada de maneira 
indiscriminada, utilizando volumes elevados de maneira aleatória. Pois, por se tratar 
de resíduo de origem animal, seu potencial para promover contaminação química e 
por patógenos também deve ser considerado. 

SANTOS et al. (2014), trabalhando com água residuária de laticínio aplicada 
em capim Mombaça (Panicum maximum), cultivado em solo arenoso, concluíram 
que o resíduo líquido de laticínio apresenta-se como potencial fornecedor de 
nutrientes à pastagens, porém, são necessárias mais observações ao longo do 
tempo. 

 
 
 
 

Y=0,025x+10,64 
R2=0,956 
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CONCLUSÃO 
A aplicação de água residuária de abatedouro de aves (dosagem de  900 m3 

ha-1) proporciona incrementos na produção de MSPA, MFPA, MSR e MFR do capim 
mombaça. 

A fertirrigação de pastagens com ARAA é uma opção viável. Porém, 
recomenda-se que novos estudos devem ser conduzidos utilizando doses maiores 
de ARAA e avaliando seus efeitos no solo e na planta, por maiores períodos de 
tempo. 
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