INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE VINHAÇA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS E QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ARGISSOLO
Anderson Soares Bento1, Thais de Oliveira Iácono Ramari2, Cleiltan Novais da
Silva3, Edison Schmdit Filho4, Francielli Gasparotto5
1

Engenheiro Agrônomo/Centro Universitário Cesumar – Unicesumar, campus
Maringá – PR, Brasil.
2
Profa. Ms. do Departamento de Agronomia/ Centro Universitário Cesumar –
Unicesumar, campus Maringá – PR, Brasil.
3
Pós-doutoranda do programa de Pós-graduação em Tecnologias Limpas do Centro
Universitário de Maringá, Unicesumar – Maringá.
4
Prof. Dr. do Programa de Mestrado em Tecnologias Limpas e do Departamento de
Agronomia/ Centro Universitário Cesumar – Unicesumar, campus Maringá – PR,
Brasil. Pesquisador do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI).
5
Profa Dra do Programa de Mestrado em Tecnologias Limpas e do Departamento de
Agronomia/ Centro Universitário Cesumar – Unicesumar, campus Maringá – PR,
Brasil. Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação
(ICETI) - (francielli.gasparotto@unicesumar.edu.br)
Recebido em: 08/04/2017 – Aprovado em: 10/06/2017 – Publicado em: 20/06/2017
DOI: 10.18677/EnciBio_2017A64

RESUMO
O cultivo da cana de açúcar no Brasil vem se destacando em função do apelo
ambiental de um de seus produtos, o etanol. Porém, durante o processo produtivo é
gerado grande quantidade de vinhaça que possui alto potencial de contaminação.
Atualmente a vinhaça vem sendo utilizada na agricultura principalmente via
fertirrigação e assim tornam-se necessários estudos que descrevam as interações
entre suas características e as características químicas e biológicas do solo. Os
objetivos deste trabalho foram avaliar a influência de diferentes doses de vinhaça de
cana de açúcar nas características químicas e biológicas de amostras incubadas de
solo que nunca havia recebido fertirrigação com vinhaça e solo que recebeu
aplicação de vinhaça por quinze anos. As amostras coletadas foram incubadas em
laboratório por um período de 120 dias com lâminas de vinhaça proporcionais a
doses de 0, 100, 200 e 300 m3.ha-1. Após o período de incubação realizou-se a
contagem da população microbiana e a análise química das amostras de solo em
cada tratamento. O delineamento experimental utilizado foi o DIC e o número de
fungos e bactérias foi determinado por meio da contagem de unidades formadoras
de colônias por grama de solo. Observou-se que a aplicação da vinhaça influenciou
positivamente na microbiota do solo, na maioria dos tratamentos, com destaque para
as doses de 200 e 300 m3.ha-1. Ocorreu um incremento nos teores de fósforo e
potássio na solução do solo, porém houve uma diminuição na concentração de
cálcio e magnésio do meio, após a aplicação do resíduo.
PALAVRAS-CHAVE: microrganismos, nutrientes, resíduo.
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INFLUENCE OF APPLICATION OF VINASSE ON THE BIOLOGICAL AND
CHEMICAL CHARACTERISTICS ARGISOL SAMPLES
ABSTRACT
The cultivation of sugar cane in Brazil has been increasing due to the environmental
appeal of one of its products, ethanol. However, during its production process is
generated lot of vinasse that due to its characteristics, has a high potential for
environmental contamination. Currently, vinasse has been used in agriculture mainly
through fertigation and thus become necessary studies describing the interactions
between the waste characteristics and chemical and biological characteristics of the
soil. The aims of this study were to evaluate the influence of different doses of sugar
cane vinasse in the chemical and biological characteristics of incubated samples of
red-yellow dystrophic Ultisol, soil that had never received fertigation with vinasse and
soil with application of vinasse for fifteen years. Samples were collected from both
soils and incubated in the laboratory over a period of 120 days with vinasse slides
proportional to the doses of 0, 100, 200 and 300 m3.ha-1. After the incubation period
was held on the microbial population counts and chemical analysis of soil samples
for each treatment. The experimental design was completely randomized and the
number of fungi and bacteria was determined by colony forming units count per gram
of soil. It was observed that the application of vinasse positively influenced the
microflora of the soil, in most treatments, especially the doses of 200 and 300 m3.ha1
. An increase in phosphorus and potassium in the soil solution, but there was a
decrease in the concentration of calcium and magnesium through, after application of
the residue.
KEYWORDS: microorganisms, nutrients, residue.
INTRODUÇÃO
O cultivo da cana de açúcar no Brasil vem tomando destaque a cada ano, pois
um de seus produtos atende a um apelo ambiental bastante atual, o biocombustível.
O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar e estima-se que para a safra
de 2016-2017 ocorra um aumento na produção de aproximadamente 4,4% em
relação à safra anterior (CONAB, 2016).
Durante o processo de beneficiamento da cana de açúcar é produzido grande
quantidade de resíduos e um dos principais é a vinhaça (vinhoto ou restilo). Estimase que para cada litro produzido de etanol são produzidos de dez a quinze litros de
vinhaça (OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2013a). Este subproduto é um resíduo
com alto potencial de contaminação ambiental, sendo um líquido de coloração
marrom-escuro com forte odor, baixo pH, alto teor de potássio, elevado conteúdo
orgânico e com alta demanda química de oxigênio (ESPAÑA-GAMBOA et al., 2011;
FUESS & GARCIA, 2013).
Estudos vêm sendo realizados no sentido de reaproveitar os resíduos das
cadeias produtivas para tornar o sistema menos poluente ao meio ambiente. Para a
vinhaça existem diversas alternativas de utilização (CHRISTOFOLETTI et al., 2013),
como a aplicação do vinhoto concentrado na linha de plantio e a fertirrigação deste
produto não concentrado. A primeira, tem a vantagem da facilidade no transporte e,
de acordo com SILVA et al. (2013a), tem a capacidade de liberar lentamente o
nitrogênio para as plantas pois no processo de concentração, ocorre a imobilização
deste nutriente. Já a fertirrigação da vinhaça na cultura da cana de açúcar é uma
prática consolidada (GASPAROTTO et al., 2014), e recentemente estudada para
outras culturas como, por exemplo, a linhaça, feijão (VIEIRA et al., 2012;
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AGOSTINHO et al., 2014) e ainda no desenvolvimento de pastagens (SILVA et al.,
2013b; OLIVEIRA et al., 2015). Esta prática mitiga os impactos ambientais causados
pela vinhaça e atua como adubo para as culturas em campo, porém o custo para o
transporte deste resíduo vem inviabilizando economicamente o uso em áreas
distantes das usinas (SILVA et al., 2013a).
Diversos autores ressaltam que o uso da vinhaça em áreas agrícolas traz
benefícios para o solo, pois contém na sua constituição um alto teor de matéria
orgânica e outros nutrientes necessários às plantas. O uso racional proporciona a
redução dos custos com adubação e reduz o impacto ambiental (SILVA et al., 2007;
GIACHINI & FERRAZ, 2009; BARROS, 2012).
Porém, sua substituição ao adubo mineral em culturas agrícolas depende da
composição química da vinhaça a ser utilizada, das exigências da cultura e do tipo
de solo em que a aplicação será feita. Aplicações sem critérios técnicos resultam na
lixiviação dos sais presentes no resíduo (RIBEIRO et al., 2014), contaminação de
lençóis freáticos, salinização do solo, entre outros impactos (FUESS & GARCIA,
2014).
O efeito do uso da vinhaça no solo sobre a população microbiana pode ser
positivo ou negativo e ainda atuar nos processos mediados por estes organismos,
conforme o critério adotado para aplicação. Segundo YANG et al., (2013) a vinhaça
utilizada na fertirrigação da cultura da cana de açúcar, em quantidade dimensionada,
pode proporcionar um ganho na composição biológica do solo em função do
aumento da matéria orgânica fornecida pelo resíduo. Assim, os microrganismos
podem atuar como bioindicadores potenciais para a avaliação da qualidade de solos
irrigados com vinhaça por serem sensíveis às mudanças no ambiente (MARTINS &
CAMPOS, 2011).
Sendo assim, torna-se necessário o estudo da dinâmica da vinhaça no
ambiente e sua influência nas propriedades químicas e biológicas do solo. Desta
forma, objetivou-se com este trabalho comparar a influência de diferentes doses de
vinhaça de cana de açúcar nas características químicas e biológicas de amostras
incubadas de Argissolo vermelho-amarelo distrófico, em que uma amostra de solo
nunca recebeu fertirrigação com vinhaça e outra recebeu aplicação de vinhaça por
quinze anos.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento consistiu na análise química e biológica de amostras de solo
incubadas com diferentes doses de vinhaça e foi conduzido no laboratório de
Microbiologia da Unicesumar, localizada no município de Maringá-PR. A vinhaça
utilizada no experimento foi coletada em uma das usinas da região da cidade de
Maringá no Estado do Paraná diretamente dos tanques de armazenamento. A
composição química da vinhaça está apresentada na Tabela 1.
TABELA 1 - Características químicas da vinhaça.
Macronutrientes
C
MO
N total CaO
MgO
K2O
P2O5
C/N
pH
Vinhaç
-1
--------------------------------------mg.L -----------------------------------a
5.454,4 9.927,0 224 731,14 468,16 798,34 473,37 24:01 3,77
Fonte: Laboratório de análises químicas da Universidade Estadual de Maringá (2014).
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p. 808

2017

Os solos utilizados no experimento foram coletados na profundidade de 0-20
cm, em duas propriedades agrícolas, localizadas no município de São Tomé - PR, e
foram classificados como Argissolo vermelho-amarelo distrófico. O clima da região,
segundo classificação de Köppen é Cfa, subtropical úmido, com verões quentes e
invernos com geadas pouco frequentes (ALVARES et al., 2014). Em ambas as
propriedades cultivam-se cana de açúcar, porém o manejo da cultura é diferenciado,
uma delas nunca recebeu aplicação de vinhaça no solo via fertirrigação (SSV – solo
sem vinhaça) e a outra vem recebendo a aplicação do produto por quinze anos
(SCV – solo com vinhaça).
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com
oito tratamentos e quatro repetições. Comparando-se um solo agricultável que
nunca havia recebido a aplicação de vinhaça (SSV) e outro solo que recebeu a
aplicação de vinhaça de maneira regular por 15 anos (SCV). Os tratamentos
constituíram de aplicações de diferentes doses de vinhaça em ambos os solos.
Sendo testadas as seguintes doses: 0 (zero) para as testemunhas (SSV0 e SCV0),
100 m³.ha-1 (SSV1 e SCV1), 200 m³.ha-1 (SSV2 e SCV2) e 300 m³. ha-1 (SSV3 e
SCV3)
Cada unidade experimental foi composta por 1 Kg de solo acondicionado em
recipientes plásticos. A vinhaça foi aplicada na superfície do solo de cada tratamento
até alcançar as lâminas proporcionais às doses descritas acima e, após a aplicação
as unidades experimentais foram incubadas no escuro em temperatura ambiente
durante 120 dias.
Para avaliar o efeito do aumento das doses aplicadas de vinhaça na população
microbiana do solo foi realizada uma amostragem aos 120 dias de incubação
retirando-se uma alíquota de 10 gramas de solo de cada unidade experimental. O
número de fungos e bactérias foi determinado por meio da contagem de unidades
formadoras de colônias (UFC), utilizando-se o método de diluição em série e
inoculação em meio de cultura BDA (Batata dextrose ágar). As colônias fúngicas
foram identificadas com auxílio do microscópio óptico. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise de variância, as médias foram comparadas pelo teste de Scott
- Knott a 5% de significância utilizando-se o software estatístico SASM – Agri
(CANTERI et al., 2001).
Ao final do período experimental foi realizada uma análise química das
amostras estudadas a fim de avaliar a influência da vinhaça nos teores de nutrientes
do solo e as possíveis consequências. Para análise desses resultados foram
realizadas correlações entre as doses de vinhaça e as características químicas
avaliadas nas amostras de solo em cada tratamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na avaliação da população de fungos e bactérias do solo (UFC.g-1), após 120
dias de incubação, verificou-se que a adição de vinhaça nas amostras proporcionou
variações positivas na população dos microrganismos avaliados em comparação
com a testemunha (Tabela 2).
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TABELA 2 - População de fungos e bactérias em amostras de solos que não foram
fertirrigadas com vinhaça préviamente (SSV) e solos que receberam
aplicações de vinhaça por 15 anos (SCV).
Doses de Vinhaça (m3.ha-1)

SSV
SCV
SSV
SCV

0
100
200
300
-1
--------------------------Fungos (UFC.g de solo)-------------------4,69 b1
7,19 b
8,75 a
10,63 a
6,88 b
10 b
5,31 b
18,75 a
----------------------Bactérias (UFC.g-1 de solo)---------------------276,50 b
229,45 b
366,30 a
286,75 b
289,75 b
404,25 a
483,75 a
408,70 a

Fonte: Autores (2015)
1
Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem entre si estatísticamente pelo teste de ScottKnott (p<0,05).

O número de unidades formadoras de colônias fúngicas nas amostras de solo
que nunca havia recebido vinhaça em campo (SSV) aumentou gradativamente de
acordo com o aumento das doses de vinhaça, sendo que a diferença entre os
tratamentos SSV tornou-se significativa a partir da dose de 200 m3.ha-1. Quanto à
população de bactérias, não houve diferença estatística entre os tratamentos SSV0,
SSV1 e SSV3, com exceção para o SSV2 onde a população foi de 366,30 UFC.g-1
de solo, diferenciando-se significativamente dos demais. É importante salientar que
na menor dose testada (SSV1) ocorreu um decréscimo populacional sem
diferenciar-se estatisticamente da testemunha (Tabela 2).
Resultados semelhantes foram obtidos por SANTOS et al., (2009) que
verificaram o aumento da população total de fungos a partir dos 60 dias de
incubação com destaque para a dose de 200 m3.ha-1. Estes mesmos autores
verificaram que a população de bactérias não foi afetada significativamente até os
90 dias de incubação, podendo observar o crescimento a partir dos 120 dias.
BORDIGNON et al. (2012) relataram também a influência positiva da aplicação da
vinhaça no aumento da população de fungos e bactérias em solo.
Nos tratamentos com solo que receberam vinhaça no campo por quinze anos
(SCV) a população de fungos pouco variou entre as doses testadas de vinhaça e a
testemunha, porém o tratamento com 300 m3.ha-1 de vinhaça se diferenciou
significativamente dos demais e da testemunha, apresentando 18,75 UFC.g-1 de
solo. Contudo, para a população de bactérias, a aplicação da vinhaça proporcionou
um aumento significativo em todos os tratamentos em comparação com a
testemunha (Tabela 2), corroborando o que foi relatado por BORDIGNON et al.
(2012), SANTOS et al. (2009) e MARTINS & CAMPOS (2011).
AGOSTINHO et al. (2014), avaliaram a influência de plantas de cobertura adubadas
com vinhaça sobre os atributos biológicos de um Argissolo cultivado com feijão e
concluíram que a adição de vinhaça não influenciou nos atributos biológicos do solo,
diferente dos resultados encontrados neste trabalho, a aplicação de vinhaça em
amostras de Argissolo incubadas por 120 dias influenciou de forma positiva a
população de fungos e bactérias.
Analisando os dois tipos de manejo (SSV e SCV), pode-se observar que
ocorreu diferença significativa entre os tratamentos (Figura 1). A dose que se
destacou em ambos foi a de 200 m3.ha-1, porém SCV2 diferiu de forma significativa
dos demais, sendo seguido pelos tratamentos SCV3, SCV1 e SSV2,
respectivamente. Sendo este último o único dos tratamentos SSV que teve diferença
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estatística quando comparado com as testemunhas. De forma geral, a aplicação de
vinhaça influenciou na população bacteriana de ambos os tipos de manejo,
entretanto esta influência foi mais acentuada nos tratamentos que já recebiam
fertirrigação com este resíduo no campo (Figura 1a).
Já para os fungos o único tratamento com diferença significativa foi o SCV3,
cuja dose foi de 300 m3.ha-1 (Figura 1b). Todavia, como ocorreu com as bactérias,
também houve influência da aplicação da vinhaça na população de fungos, sendo
positiva também nos tratamentos SCV1, SSV1, SSV2 e SSV3.

(a)

(b)

FIGURA 1 - População de bactérias (1a) e fungos (1b) em
amostras de solo sob diferentes tipos de manejo
incubadas com diferentes doses de vinhaça.
Fonte: Autores (2015)

Nos tratamentos foram identificados seis gêneros de fungos. O gênero de
maior ocorrência foi o Aspergillus, seguido por Penicillium, Rhizopus, Phoma,
Trichoderma e Monilinia (Tabela 3). BARROS et al., (2012) encontraram maior
ocorrência do gênero Aspergillus em áreas fertirrigadas com vinhaça e também
observou a ocorrência dos gêneros Fusarium, Penicillium e Phytophthora. Todos os
gêneros identificados são habitantes comuns do solo tanto de áreas cultivadas como
também de campos, florestas e solos arenosos (DOMSCH et al., 1993; MOREIRA &
SIQUEIRA, 2006).
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TABELA 3 - Gêneros de fungos encontrados nas amostras de solo que não haviam
recebido aplicação de vinhaça em campo (SSV) e solos que receberam
aplicação constante de vinhaça em campo por 15 anos (SCV) nas
diferentes dosagens experimentais.
Gêneros de Fungos SSV0 SSV1 SSV2 SSV3 SCV0 SCV1 SCV2 SCV3
Aspergillus
X
X
X
X
X
X
X
X
Monilinia
X
Penicillium
X
X
X
X
X
X
Phoma
X
X
Rhizopus
X
X
X
X
X
Trichoderma
X
X
Total
4
3
4
5
5
3
3
5
Fonte: Autores (2015)

O teor de matéria orgânica nas amostras de solo do tratamento SSV (Figuras
2a e 2b) aumentou de acordo com o aumento das doses aplicadas de vinhaça.
Neste tipo de manejo a população de fungos aumentou concomitante à elevação
dos teores de matéria orgânica das amostras avaliadas, padrão este não
apresentado pela população bacteriana. Segundo MARTINS & CAMPOS (2011) os
microrganismos são sensíveis às mudanças no ambiente, respondendo rápido às
alterações químicas e físicas no solo, causadas pela aplicação do vinhoto. Estas
modificações no habitat podem explicar esse comportamento da população
bacteriana em um momento inicial do uso da vinhaça por meio de fertirrigação.

(a)

(b)

FIGURA 2 - Comparação entre as populações de fungos (2a), bactérias

(2b) e teor de matéria orgânica nas amostras de solo que
não receberam aplicação de vinhaça no campo (SSV) de
acordo com diferentes doses de vinhaça.

Fonte: Autores (2015)
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Essa redução no conteúdo de MO observados nos tratamentos SCV pode ser
justificada pelo efeito priming (TERRY et al., 1979), que consiste no aumento da
atividade microbiana do solo em decorrência da incorporação de nutrientes e,
consequentemente, na taxa de degradação da matéria orgânica já existente no solo.
Este mesmo comportamento foi observado por PAULA et al. (2013) na incubação de
diferentes resíduos orgânicos em Latossolo vermelho-amarelo distrófico (lavd).
BARROS et al. (2010) observaram, estudando a utilização de vinhaça durante
10 anos, que ocorreu uma melhoria na disponibilidade de nutrientes e matéria
orgânica. Assim, após a mudança inicial estes microrganismos se adaptaram ao
novo ambiente e com o tempo este habitat se tornou favorável ao desenvolvimento.
Para as amostras de solos do manejo SCV (Figuras 3a e 3b) ocorreu um
aumento nos teores de matéria orgânica até a dose de 200m3.ha-1 (SCV2) e em
SCV3, observou-se uma redução acentudada para este parâmetro. Neste caso, a
influência na população fúngica foi pouco efetiva e na população bactériana ocorreu
um aumento populacional de acordo com o aumento nos teores de matéria orgânica
(MO) até a dose de 200m3.ha-1.

(a)

(b)

FIGURA 3 - Comparação entre as populações de fungos (3a),
bactérias (3b) e teor de matéria orgânica nas
amostras de solo que receberam aplicação de
vinhaça durante 15 anos, no campo (SCV) de
acordo com diferentes doses de vinhaça.
Fonte: Autores (2015)

De acordo com os resultados encontrados neste estudo foi observado que a
aplicação da vinhaça em amostras de solo incubadas em laboratório teve influencia
na população de fungos e bactérias. Neste sentido torna-se necessário a validação
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desses resultados em campo, pois é sabido que no meio ambiente ocorre interação
de diversos fatores que não podem ser controlados e isolados. Muitos estudos vêm
sendo realizados no sentido de utilizar os microrganismos do solo como
bioindicadores de qualidade. MIRANDA et al. (2012), em estudo que identificou e
quantificou a nematofauna de solos adubados com vinhaça, constataram uma baixa
variabilidade de espécies e a abundância de nematoides parasitos de plantas. Os
mesmos autores ainda afirmaram que este fato traduz o baixo equilíbrio das
comunidades de microrganismos que tem ação direta na mineralização de
nutrientes, e como consequência na qualidade do solo.
As características químicas e agronômicas do solo podem ser observadas nas
tabelas 4 e 5. Os valores demonstrados na tabela 5 de soma de bases (SB),
capacidade de troca catiônica (CTC), a saturação de bases (V%) e o índice de
saturação de potássio (ISK) foram calculados a partir dos resultados obtidos na
análise do solo.
TABELA 4 - Análise química do solo que nunca recebeu aplicação de vinhaça (SSV)
e solo que recebeu aplicação de vinhaça por 15 anos (SCV). Em que:
SSV0, SSV1, SSV2, SSV3 e SCV0, SCV1, SCV2, SCV3 representam as
diferentes dosagens experimentais após 120 dias de incubação.
Macronutrientes
pH
pH
Solo H++Al3+ Al3+ Ca2+ Mg2+
K+
P
C
MO
H2O CaCl2
-------------------cmolc.dm-3-------------mg.dm-3 -----g.dm-3----SV0
2,03
0,05
1,6 1,54
0,47
1,70
3,5
6,38 5,84 5,09
SV1
2,07
0
1,56 1,37
0,36
1,71
5,06
9,2 6,08 5,98
0,49
1,86
5,06
9,2 6,11 5,98
SV2
2
0
1,41 1,27
SV3
2,13
0
1,29 1,74
0,65
1,74
5,84
10,6 6,02 5,91
CV0
2,26
0,1
0,72 0,77
1,1
1,68
3,8
6,92 6,06 5,21
CV1
2,12
0,05 0,75 0,94
1,31
1,52
4,28
7,78 6,03 5,26
CV2
2,07
0
0,92 1,24
1,35
1,86
5,45 10,08 7
6,02
CV3
1,94
0
0,9
1,5
1,92
2,19
3,12
5,68 7,02 6,05
Fonte: Laboratório de análises químicas da Universidade Estadual de Maringá (2014).

Os teores dos macronutrientes Ca 2+ e Mg 2+ dos solos que não haviam
recebido fertirrigação com vinhaça, referentes aos tratamentos SSV0-3, com exceção
do potássio, estão mais elevados que nos solos que receberam vinhaça por 15 anos
(tratamentos SCV0-3). Este fato pode ser atribuído ao índice de saturação de
potássio (ISK – tabela 5) dos tratamentos. Este índice representa a taxa com que os
sítios de troca catiônica do solo são ocupados pelo potássio. Neste sentido observase que para todos os tratamentos, os valores foram superiores aos 5% de cada CTC
potencial (CTC pH 7,0) do solo (Tabela 5), limite recomendável para fertilidade de
solos produtivos e equilibrados (TEIXEIRA et al., 2014). Porém é importante
salientar que para ambos os tipos de manejo (SSV e SCV) os teores de potássio na
solução do solo das testemunhas já estavam elucidados como alto e muito alto
segundo RAIJ et al., (1996).
Os valores crescentes de ISK encontrados nos tratamentos podem estar
correlacionados com a redução nos teores de Cálcio e Magnésio trocáveis
observados na tabela 4, para os tratamentos com solo que não havia recebido
vinhaça previamente no campo. Este fato pode ser explicado pela ocupação dos
sítios pelo potássio excedente. De acordo com GARIGLIO et al. (2014), um acúmulo
de potássio no solo, ocupando mais de 5% dos sítios de troca, propicia condições
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para o deslocamento do cátion no mesmo, bem como proporciona o deslocamento
de cálcio e magnésio, com consequente lixiviação para camadas mais profundas do
solo, podendo causar o empobrecimento dos solos e a salinização das águas
subterrâneas. Os efeitos dos resultados encontrados para o ISK neste trabalho
também ficam evidenciados pela suave redução nos valores das variáveis soma de
bases, CTC e V%, dos tratamentos analisados para o solo sem aplicação prévia de
vinhaça no campo, conforme observado na tabela 5.
TABELA 5 - Condições químicas de um solo que nunca recebeu aplicação de vinhaça
(SSV) e solo que recebeu aplicação de vinhaça por 15 anos (SCV). Em que:
SSV0, SSV1, SSV2, SSV3 e SCV0, SCV1, SCV2 e SCV3 representam as
diferentes dosagens experimentais após 120 dias de incubação.

Solo

SB
CTC efet.
CTC pH 7.0
----------------------cmolc.dm-3---------------------3,6
3,66
5,64
3,3
3,29
5,36
3,2
3,17
5,17
3,7
3,68
5,81
2,6
2,69
4,85
3
3,05
5,12
3,5
3,51
5,58
4,3
4,32
6,26

SSV0
SSV1
SSV2
SSV3
SCV0
SCV1
SCV2
SCV3

V%

ISK

64
61
61
63
53
59
63
69

8,3
6,7
9,5
11,2
22,7
25,6
24,2
30,7

Fonte: Autores (2015).

Ocorreu aumento nos teores de Fósforo e Potássio concomitante à elevação
das doses de vinhaça, de acordo com os tratamentos (Figuras 4a e 4b). Também foi
observada elevação dos teores desses nutrientes quando comparados os solos sem
e com aplicação prévia da vinhaça no campo. Desempenho semelhante para estes
mesmos nutrientes foram encontrados por GARIGLIO et al., (2014).
(a)

(b)

FIGURA 4 - Teores de Potássio (4a) e Fósforo (4b) de acordo com as diferentes doses de
vinhaças aplicadas, em solos que não receberam vinhaça previamente (SSV)
e nos solos que receberam vinhaça durante 15 anos (SCV)

Fonte: Autores (2015).
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De acordo com OLIVEIRA et al. (2007) a vinhaça pode ser utilizada para suprir
toda necessidade de Potássio para a cultura de cana de açúcar. Neste sentido,
torna-se evidente o potencial da vinhaça para a fertirrigação de diversas culturas,
porém deve-se atentar para os critérios adotados na quantidade do resíduo a ser
aplicado em função do potencial salinizador do solo.
O pH dos tratamentos sofreu leve alteração em função do aumento nas doses
de vinhaça (Figura 5). Nas amostras do solo que não recebeu aplicação prévia do
resíduo, o pH levemente ácido foi mantido, porém ocorreu um aumento no pH a
partir da dose de 200 m3.ha-1, tendendo à neutralidade da solução do solo. Em
estudos de incubação de solos com vinhaça concentrada e não concentrada SILVA
et al. (2013a) observaram uma leve acidificação do meio em ambos os tratamentos
avaliados, resultados contrários aos encontrados neste estudo.

FIGURA 5 – pH dos tratamentos em relação às doses aplicadas de vinhaça nas
amostras do solo que não recebeu aplicação prévia de vinhaça (SSV)
e do solo que foi fertirrigado com a mesma por um período de 15 anos
(SCV).
Fonte: Autores (2015)

CONCLUSÃO
- Para a população de fungos no solo que havia recebido vinhaça por 15 anos,
somente tiveram diferenças estatísticas significativas, com aumento de unidades
formadoras de colônias para a dose de 300 m3.ha-1. E para o solo que não havia
recebido aplicações prévias de vinhaça houve um aumento no número de unidades
formadoras de colônias, nas doses de 200 e 300 m3.ha-1.
- Para a população de bactérias no solo que foi fertirrigado com vinhaça por 15
anos, houve aumento significativo em todos os tratamentos em comparação com a
testemunha. Já nos solos que não receberam aplicação anterior deste resíduo
somente houve aumento populacional para a dose de 200 m3.ha-1.
- Quanto à matéria orgânica, ocorreu incremento nos teores de acordo com o
aumento das doses aplicadas de vinhaça para ambos os tipos de manejos. Porém
nos solos fertirrigados previamente com vinhaça, após a dose de 200m3.ha-1 foi
observado uma redução acentuada para este parâmetro.
- Com relação às características químicas, para o solo que recebeu aplicação
de vinhaça por muito tempo no campo, os teores de cálcio e magnésio encontrados
na solução foram menores dos que os encontrados no solo que não recebia
fertirrigação e os teores de potássio e fósforo maiores.
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- Os valores de pH sofreram leve aumento no solo que recebeu aplicações
sucessivas de vinhaça por 15 anos a partir da dose de 200m3.ha-1.
- Quanto ao ISK este ficou acima de 5% em todos os tratamentos.
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