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RESUMO 

 
O setor sucroalcooleiro vem sofrendo pressões e incentivos para o desenvolvimento de 
métodos e práticas sustentáveis que venham a diminuir seus impactos no meio ambiente. Uma 
destas práticas é a utilização da vinhaça como meio de cultivo para bactérias promotoras de 
crescimento, pois além de suprir as necessidades nutricionais da cultura, beneficia os 
produtores pela diminuição nos custos de produção. O presente estudo objetiva avaliar as 
alterações químicas ocorrem na vinhaça após a inoculação da bactéria Bacillus subtilis. A 
vinhaça utilizada será obtida de usinas da região de Maringá-PR e o delineamento 
experimental será o inteiramente casualizado com 5 tratamentos e cinco repetições, sendo os 
tratamentos constituídos de meios de cultura líquidos formulados com diferentes concentrações 
de vinhaça: T1 (caldo nutriente), T2 (100% vinhaça), T3 (75% vinhaça e 25% água), T4 (25% 
vinhaça e 75% água) e T5 (50% vinhaça e 50% água), ambos inoculados com 1 ml de meio 
líquido contendo 2,0 x 108 células bacterianas.ml-1.  Para a caracterização química da vinhaça 
antes e após a inoculação as metodologias utilizadas seguirão as propostas pelo Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater 22 ND. A primeira avaliação será 
realizada logo após a inoculação dos meios, a segunda avaliação após 24 horas e 
posteriormente a cada 48 horas, totalizando, cinco avaliações, aos 0,1, 3, 5 e 7 dias. Os 
resultados serão submetidos à análise de variância e ao teste de médias Scott-Knott a 5% de 
significância. Por meio desta pesquisa, espera-se obter dados para uma melhor compreensão 
das alterações químicas ocorrentes na vinhaça quando esta é inoculada com bactérias do 
gênero Bacillus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bactérias promotoras de crescimento; Fertirrigação; Resíduo. 
 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

O Brasil vem ao longo de 30 anos produzindo etanol em grande escala 
para combustível automotivo. Nas usinas brasileiras, para cada litro de etanol 
produzido, são gerados, em média, 13,7 litros de vinhaça (ASSAD, 2017). 
Considerando uma produção de aproximadamente 27,7 bilhões de litros de 
etanol na safra 2017/18 (CONAB, 2018), estima-se que a produção média de 
vinhaça foi de aproximadamente 379 bilhões de litros. 

O destino da vinhaça representa um dos principais ônus da indústria 
sucroalcooleira no Brasil (FUESS et al., 2018), apresentando como principais 
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características o pH ácido (4,3) e a alta demanda química de oxigênio (DQO 
23.801 mg L-1), podendo causar impacto cem vezes maior que o esgoto 
doméstico (SEIXAS et al., 2016). O potássio (k), nitrogênio (N), cálcio (Ca) e 
magnésio (Mg) são os principais componentes químicos da vinhaça, sendo K o 
elemento mineral mais importante, justificando o uso agrícola do resíduo 
(PRADO et al., 2013). 

Embora estudos tenham associado resultados benéficos à fertirrigação 
(SILVA et al., 2007; BARROS, 2012), incluindo redução de gastos com 
fertilizantes inorgânicos, a disposição da vinhaça no solo, pode gerar impactos 
negativos para o sistema solo-água-planta a longo prazo (FUESS; GARCIA, 
2014; OLIVEIRA et al., 2013). Ainda que as perspectivas econômicas apontem 
a fertirrigação como uma solução simples e de baixo custo para o descarte de 
vinhaça em abundância (PRADO et al., 2013; ORTEGÓN et al., 2016). 
Tecnologias complementares devem ser pesquisadas a fim de mitigar os 
impactos negativos da fertirrigação em longo prazo. Neste contexto, estudos 
relacionados com uso de vinhaça como meio de cultivo para microrganismos 
têm sido relatados, uma vez que alguns organismos podem produzir 
subprodutos de valor agregado e também reduzir a carga poluidora desse 
resíduo (CAZETTA; CELLIGOI, 2005). 

Uma opção de microrganismo para esta finalidade seriam as bactérias 
do gênero Bacillus. Cardozo e Araújo (2012) observaram a capacidade do 
desenvolvimento da espécie Bacillus subtilis em diversas diluições de vinhaça, 
sendo o melhor resultado na concentração de 25%. Porém, estudos adicionais 
são necessários para uma melhor compreensão das alterações químicas 
ocorrentes na vinhaça quando esta é inoculada com bactérias do gênero 
Bacillus. Assim, objetiva-se avaliar as alterações químicas ocorrem na vinhaça 
após a inoculação da bactéria Bacillus subtilis. 
 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
O experimento será realizado no Laboratório de Fitopatologia do 

Unicesumar, Maringá/PR. A vinhaça utilizada será fornecida por uma usina de 
açúcar e álcool localizada na região de Maringá-PR. As amostras de vinhaça 
serão fornecidas pela Usina localizada próxima á Maringá-PR e a bactéria 
Bacillus subtilis será fornecida pela NCH Brasil Ltda. 

O delineamento experimental a ser utilizado será o inteiramente 
casualizado (DIC) com cinco tratamentos e cinco repetições/tratamento, 
totalizando 25 unidades experimentais. Os tratamentos serão compostos por 
meios de cultura líquidos formulados com diferentes concentrações de vinhaça, 
sendo: T1 (caldo nutriente), T2 (100% vinhaça), T3 (75% vinhaça e 25% água 
destilada), T4 (25% vinhaça e 75% água destilada) e T5 (50% vinhaça e 50% 
água destilada). Os meios serão preparados para um volume final de 50 mL, 
acondicionados em erlenmeyer de 250 mL. Para a inoculação será utilizada 
uma alíquota de 1 mL (2,0 x 108 células/ml) do meio contendo as bactérias. 
Após a inoculação os recipientes serão colocados em mesa agitadora orbital 
(120 rpm) durante sete dias, em temperatura ambiente e agitação constante. 

Para a caracterização química da vinhaça antes e após a inoculação as 
metodologias utilizadas seguirão as propostas pelo Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater 22 ND (APHA, 2012). Para 



determinação de nitrogênio total será utilizado o método de Kjeldahl (método 
4500-Norg); a determinação do fósforo conforme o Método 4500-P E no 
equipamento espectrofotômetro UV visível, marca Quimis modelo U2M; o 
potássio, será avaliado por meio do fotômetro de chama, Analyser® mod. 
910M, conforme descrito no método 4500-P E. Apenas a determinação de 
Matéria Orgânica (MO), será executada segundo o método ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (1996), pela norma técnica NBR 13600.  

A primeira avaliação será realizada logo após a inoculação dos meios, a 
segunda avaliação após 24 horas e posteriormente a cada 48 horas, 
totalizando, cinco avaliações, aos 0,1, 3, 5 e 7 dias. Os resultados serão 
submetidos à análise de variância e ao teste de médias Scott-Knott a 5% de 
significância. 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se obter dados para uma melhor compreensão das alterações 
químicas ocorrentes na vinhaça quando esta é inoculada com bactérias do 
gênero Bacillus. E a partir destes resultados, novos estudos deverão ser 
realizados com a finalidade do desenvolvimento de uma metodologia para 
aplicação da vinhaça inoculada no campo em diferentes culturas agrícolas, 
visando o aumento da produtividade e a redução parcial do emprego de 
fertilizantes minerais e dos custos de produção. 
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