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A aplicação de dejetos suínos no solo é justificável em virtude dos efeitos proporcionados pela matéria orgânica.
Esses efeitos se dividem em efeitos físicos, caracterizados pelas modificações na estrutura do solo, pela
redução da plasticidade e da coesão, pelo aumento da capacidade de retenção de água e pela manutenção de
temperaturas mais uniformes; efeitos químicos, caracterizados pelo aumento da capacidade de troca catiônica,
pelo aumento do poder-tampão, pela formação de compostos orgânicos como quelatos e, evidentemente,
como fontes de nutrientes; e efeito biológico, responsável pela intensificação das atividades microbianas e
enzimática dos solos. Na aplicação de água residuária no solo devem ser considerados dois aspectos importantes,
associados ao aumento da concentração de sólidos: o aumento dos riscos de salinização do solo e as alterações
de suas características físico-hídricas. Considerando o grande número de produtores de suínos e café da
região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – MG, associado à problemática ambiental advinda do manejo e
disposição inadequado dos dejetos ao solo, tornou-se importante um diagnóstico mais detalhado junto aos
produtores, através de um questionário pré- formulado, onde foram obtidas informações sobre a propriedade
e o sistema de produção, incluindo: número de animais, plano de produção, utilização de dejetos, doses de
dejetos aplicadas, freqüência e sistema de irrigação utilizado para aplicação, características do mesmo, tempo
de utilização, problemas e dificuldades encontradas no manejo do sistema de aplicação, idade da cultura,
condições climáticas, manejo adotado na suinocultura e produtividade da cultura. O trabalho foi realizado em
11 propriedades, abrangendo as cidades de Monte Carmelo, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Uberaba, Varjão
de Minas e Patos de Minas. As propriedades foram selecionadas de acordo com o seguinte critério: todas
deveriam aplicar suas águas residuárias em área de cafeicultura e cada uma deveria conter um sistema de
irrigação diferente: gotejamento, “tripa”, aspersão convencional, pivô central e aspersão em malha. Esta
seleção foi feita através da ASTAP (Associação dos suinocultores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), da
AST (Associação dos suinocultores do Triângulo Mineiro) e de indicações entre os próprios suinocultores.
Pode-se verificar que a maioria dos suinocultores que plantam café, utiliza a chorumeira como principal sistema
para aplicação dos dejetos. Notou-se por grande parte dos proprietários, interesse em adotar outros sistemas
de aplicação, via irrigação, como aspersão, tripa, pivô central e gotejamento. Alguns já tiveram experiências
mal sucedidas com a “tripa” e canhão.
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