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CARACTERISTICAS DA ÁGUA RESIDUÁRIA DA SUINOCULTURA UTILIZADA NA CAFEICULTURA
IRRIGADA DAS REGIÕES DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – MG
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Tradicionais na exploração da cultura do café, as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba vêm se
destacando na cafeicultura irrigada desde a década de 90, possuindo elevada produtividade, com café de
excelente qualidade. A região também destaca-se na produção da carne suína, onde, segundo a ASTAP
(Associação dos Suinocultores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), existem cadastrados 75
suinocultores, dos quais 25 a 30% também são cafeicultores. O crescimento da agricultura e da pecuária,
pelo aumento da demanda, e, em particular, da exploração animal em grande escala, tem gerado uma
série de danos ao meio ambiente, relacionados à disposição final dos dejetos produzidos. Dentre as
atividades agroindustriais, a suinocultura destaca-se na sua forma de produção, e em conseqüência há
uma grande produção de dejetos concentrados em pequenas áreas. Uma granja com 300 matrizes, em
ciclo completo, produz diariamente um volume de 60 m3 de águas residuárias, que contém uma tonelada
de sólidos. A qualidade da água residuária é um parâmetro de suma importância quanto às suas
características fertilizantes. No entanto, deve-se adequar essas características às necessidades da cultura
do cafeeiro, com base em um tratamento preliminar destes dejetos e análises dos mesmos. Tendo em
vista a ocorrência de problemas ambientais advindos do manejo inadequado de dejetos de suínos, aliados à
escassez e baixa qualidade de água, tornou-se objetivo deste trabalho uma avaliação representativa da qualidade
de águas residuárias da suinocultura que são aplicadas no cafeeiro irrigado em propriedades situadas nas
regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Pode se concluir que, de uma maneira geral, existe manejo
inadequado dos dejetos de suínos aplicados na cultura do cafeeiro e grande variabilidade em suas características.
Pelo baixo ou nenhum grau de tratamento destes dejetos, a qualidade da água no que diz respeito às suas
características fertilizantes, pode ficar comprometida. As águas residuárias utilizadas no sistema de irrigação
localizada por gotejamento foram as que apresentaram os menores teores dos elementos analisados, pois
passam por todo um processo de tratamento até chegar ao sistema. Desta maneira, não causam problemas à
cultura, ao solo e nem ao equipamento de irrigação.
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