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RESUMO 

 

O Brasil hoje se destaca entre os maiores produtores de etanol no mundo e em conjunto com 

produção do etanol, é gerado um subproduto, conhecido como vinhaça, que segundo os 

órgãos de defesa do meio ambiente, possui um alto potencial poluidor quando descartada em 

rios ou mananciais. Uma das alternativas atuais que vêm sendo utilizadas pelas indústrias para 

descarte da vinhaça é como adubo orgânico, via fertirrigação de áreas agrícolas, visto que a 

vinhaça possui em sua composição alto teor de potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo 

e enxofre. Portanto, o presente trabalho busca analisar e comprovar o efeito da vinhaça como 

adubo orgânico para o solo e no aumento da produtividade das plantas. Para fins de testes e 

comprovação, realizou-se uma pesquisa experimental onde foram comparados os resultados 

obtidos com a cultivar Tifton 85 com solo in natura, aplicação de vinhaça e calcário. Já que 

comumente a vinhaça vem sendo utilizada e demonstra resultados satisfatórios e visíveis, o 

resultado que se espera com o trabalho é de caráter positivo. 

 

Palavras-chave: Adubo Orgânico. Plantas Forrageiras. Vinhaça. 

 
 

 

 

PRODUCTIVITY ANALYSIS: LIQUID VINASSE APPLICATION ON TIFTON 85 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, Brazil is among the largest ethanol producers in the world. Besides ethanol 

production, a byproduct known as vinasse is produced, which according to environmental 

protection agencies has a high pollutant potential when discarded in rivers or fountains. One of 

the current disposal alternatives vinasse industries have been using is as an organic fertilizer, by 

agricultural areas fertigation; since vinegar has in its composition potassium, nitrogen, calcium, 

magnesium, phosphorus and sulfur. Therefore, the aim of this research is to analyze and prove 

the vinasse effect as an organic soil fertilizer and on plant growth productivity. For testing and 

proving purposes, an experimental research was carried out comparing the results obtained with 

the cultivar Tifton 85 and in natura soil, vinasse and limestone application. Since the common 

vinasse has been used and shows satisfactory and visible results, the expected result is positive. 

 

Keywords: Fodder plants. Organic fertilizer. Vinasse. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, com cerca de 222 milhões de 

cabeças de gado registradas no ano de 2019, sendo responsável por 14,4% da produção 

mundial (PREMIX, 2019). 

Estudos indicam que o aumento na produtividade de carne por hectare (carne/ha) se 

dá pela nutrição adequada da pastagem, ou seja, solos em equilíbrio nutricional geram um 

aumento na produção das pastagens, que por sua vez fornecem nutrientes de forma completa 

aos animais. Nos últimos anos, no estado do Paraná, as indústrias sucroalcooleiras vêm 

utilizando no cultivo da cana-de-açúcar a vinhaça, com o objetivo de fornecer nutrientes ao 

solo e melhorar sua produção. 

A vinhaça é um subproduto gerado na produção do etanol que, segundo os órgãos de 

defesa do meio ambiente, não pode ser descartada em rios ou mananciais, sendo um grande 

poluidor ambiental dos ecossistemas. Desta forma, uma das alternativas que as empresas 

encontraram, em conjunto com pesquisadores, foi na utilização da vinhaça para fertirrigação 

de áreas agrícolas; visto que, conforme Seixas et al. (2016), a vinhaça possui em sua 

composição alto teor de potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. 

Dessa maneira, o propósito que se espera alcançar com o presente estudo é descobrir 

o potencial nutricional da vinhaça em solos agrícolas e seu efeito sobre a produtividade de 

plantas forrageiras. Para atingir esta finalidade, realizou-se uma pesquisa do tipo 

experimental, comparando os resultados obtidos ao se cultivar Tifton 85 com o solo in natura, 

aplicação de calcário e vinhaça. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 ANÁLISE DE SOLO 

 

A importância da análise de solos se dá através da mensuração dos atributos químicos, 

físicos e biológicos, cujos valores validam a qualidade do solo estudado (SENA et al., 1999). 

De acordo com Tony et al. (2015), todo material orgânico, vegetal ou animal pode ser 

definido como matéria orgânica (MO), um constituinte biológico do solo que, como apontado 

também por Sena et al. (1999), auxilia no aumento da estabilidade, conservação, prevenção de 

erosões no solo, aumento da capacidade de retenção hídrica, pH, capacidade tampão, 
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capacidade de troca catiônica (CTC), entre outros. Isso porque permite o “[...] transporte, 

biodisponibilidade e complexação de nutrientes e metais pesados no solo” (SENA et al., 

1999). 

Além disso, Brady e Ray (2013, p. 479) mencionam que a matéria orgânica exerce 

papel importante ao disponibilizar nutrientes essenciais ao solo, como o nitrogênio (N), que 

atua na maioria dos processos biológicos da planta, agindo na formação de proteínas e 

influencia diretamente na formação de caules, raízes, amadurecimento de plantas, além da 

suscetibilidade a pragas e doenças. 

Ainda, segundo os autores citados acima, o potássio (K) é responsável por agir como 

um ativador de enzimas, participando, sobretudo na fotossíntese, metabolização de açúcares e 

na capacidade de absorção de água pelas raízes das plantas, o que interfere na tolerância da 

planta a estresses hídricos e insetos. 

 

2.2 ADUBAÇÃO DO SOLO 

 

É evidente que o solo é o local de maior armazenamento de nutrientes, que se tornam 

posteriormente disponíveis para as plantas. Para Weil (2013, p. 487) quando um nutriente se 

encontra insuficiente (nível de deficiência), o crescimento da planta se torna restrito. Porém, 

assim que este nutriente é fornecido e seu nível se encontra adequado, a planta responde de 

forma positiva, aumentando seu crescimento e gerando maior produtividade. 

As adubações do tipo nitrogenada, potássica e fosfatada são frequentemente utilizadas 

em áreas onde a finalidade é a alta produtividade de matéria verde por hectare (matéria 

verde/ha); visando a reposição dos nutrientes lixiviados, perdidos por volatilização, 

imobilizados, ou que se encontram em níveis muito baixos dos que são exigidos para 

determinadas culturas (SANTOS et al., 2016 apud HERLING e LUZ, 2001). 

Apesar dos inúmeros benefícios da adubação, conforme Santos et al. (2016), quando 

realizada sem orientação pode acarretar em prejuízo ao produtor devido ao seu alto custo; 

além de causar malefícios ao solo como salinização e eutrofização dos cursos d’água. 

Uma das formas empregadas de adubação orgânica é o aproveitamento de resíduos 

agrícolas como esterco de porco, esterco de galinha e vinhaça, os quais são gerados em grande 

quantidade pelas indústrias, podendo causar danos ambientais com a destinação inadequada. 

Entretanto, se utilizados de forma racional em áreas agrícolas, podem ser benéficos ao sistema 

produtivo (SANTOS et al., 2016 apud FONSECA et al., 2011). 
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2.3 VINHAÇA 

 

De acordo com Silva et al. (2014), o setor sucroalcooleiro responsável pela produção 

de etanol e açúcar encontra-se em expansão no Brasil, e como resultado da produção de 

etanol, as empresas obtém um resíduo líquido de elevada carga tóxica conhecido como 

vinhaça. Ainda segundo os autores, a vinhaça chega a ter um teor poluente cerca de 100 vezes 

maior do que o esgoto doméstico, cuja contaminação se dá pela riqueza em matéria orgânica, 

contendo pH ácido (pH = 4,3) e possuindo um efeito corrosivo. 

Por outro lado, de acordo com Seixas et al. (2016), a vinhaça possui em sua 

composição alto teor de potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Além disso, 

também é composta por     (óxido de potássio), nutriente que participa na regulação 

osmótica da planta, abertura e fechamento estomático, que é um processo essencial para 

captação de C   (BARBOSA, 2010). Portanto, uma das estratégias que vêm sendo utilizada 

pelas usinas para desfazerem-se deste resíduo é a fertirrigação de áreas agrícolas, pois a 

mesma possui um grande potencial nutricional (SEIXAS et al., 2016). 

Devido à vinhaça possuir um teor poluente, a CETESB (2006) determinou uma 

dosagem máxima de vinhaça que pode ser aplicada em solos agrícolas para a cultura de cana-

de-açúcar, definida pela equação (BARBOSA, 2010): 

 

            

  
 
[(           )         ]

   
 ................................................................(1) 

 

Onde: 

- CTC: Capacidade de troca de cátions (cmolc/dm³); 

-  S: Concentração de potássio no solo à profundidade de 0 a 0,80m (cmol/dm³); 

-  vi: Concentração de    na vinhaça (kg de    /m³). 

 

2.4 CULTIVAR TIFTON 85 

 

O capim Cynodon spp., também denominado Tifton 85, é uma variedade híbrida entre 

o Capim Tifton 68 e uma introdução sul-africana, sendo considerado o melhor híbrido da 

coleção, segundo Vilela et al. (2002) apud Pedreira (1996). 
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De acordo com Vilela et al. (2002) apud Hill et al. (1996), em condições favoráveis de 

clima, pluviosidade e adubação (potássio, nitrogênio e fósforo) o capim Tifton 85 tem um 

ótimo crescimento apresentando elevada taxa de matéria seca (kg de matéria seca/ha/dia), 

contribuindo como uma ótima fonte de alimento para animais. 

Pesquisas recentes demonstram que, após a água, o nitrogênio é o nutriente de maior 

impacto, sendo responsável por aumentar linearmente a produtividade da forrageira e seu teor 

médio de proteína bruta (%PB) (Rodrigues et al., 2010 apud Alvin et al., 1996). Ademais, 

segundo Carvalho et al. (2000) apud Alvin et al. (1997), a cultivar Tifton 85 apresenta alto 

teor de proteína bruta em sua composição, chegando a alcançar cerca de 15,2% em 

experimentos de corte. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

O solo utilizado neste artigo, para plantio das mudas e análise laboratorial, foi coletado 

na cidade de São Carlos do Ivaí, no estado do Paraná (no Sítio Bela Rosa). Coletou-se uma 

camada de aproximadamente 30 cm de profundidade, deixando este solo por volta de dois 

dias exposto ao sol, até a completa secagem (de acordo com a foto 1). 

 

Foto 1 - Solo coletado para plantio 

 

Fonte: Autores (2019). 

Foto 2 - Solo coletado para análise 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Ainda, para realizar a análise laboratorial do solo, foram coletadas aproximadamente 

10 amostras simples, por meio do método ziguezague, numa profundidade de até 20 cm. 

Sendo posteriormente formada uma amostra composta harmônica e heterogênea, 

representando as condições reais do terreno, deixando-a secar exposta ao sol e em seguida 

peneirando-a para retirar torrões (foto 2), onde, por fim, o solo é embalado e encaminhado 

para o laboratório. 

O resíduo da vinhaça gerado pela usina é primeiramente resfriado em um tanque (foto 

4) e, após seu resfriamento, é conduzido para áreas agrícolas próximas para sua utilização na 

fertirrigação. Para realização do experimento a vinhaça foi coletada no sítio Bela Rosa (foto 

3) em galões de 20 litros e transportadas até a área do experimento (Maringá, no estado do 

Paraná). 

 

Foto 3 – Fertirrigação de vinhaça 

 

Fonte: Autores (2019). 

Foto 4 - Resfriamento da vinhaça 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE PLANTIO E CULTIVO DAS MUDAS 

 

A coleta das mudas para plantio foi feita manualmente (foto 5). Para o experimento 

foram utilizados 15 vasos contendo aproximadamente 8 kg de solo cada (foto 6), sendo que 

foram plantadas 4 mudas de Tifton 85 por vaso. 

Os 15 vasos utilizados foram divididos em três tratamentos (com cinco repetições para 

cada tratamento), sendo: 
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I. Tratamento 1: solo nu + água destilada. Sendo irrigado com água destilada a 

nível de campo uma vez por semana. 

II. Tratamento 2: solo + vinhaça + água destilada. Sendo irrigado com água 

destilada a nível de campo uma vez por semana, exceto nas semanas em que 

recebeu irrigação de vinhaça (2 litros por vaso): uma na semana seguinte após 

o plantio (na data de 17 de junho de 2019) e a segunda realizada 45 dias após 

(na data de 29 de julho de 2019). 

III. Tratamento 3: solo + calcário + água destilada. Sendo irrigado com água 

destilada a nível de campo uma vez por semana e utilizando-se 

aproximadamente 5g de calcário por vaso. 

  

Foto 5 – Coleta das mudas 

 

Fonte: Autores (2019). 

Foto 6 – Plantio das mudas nos vasos 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.3 ÍNDICES ANALISADOS 

 

 Para meios de comparação da eficiência dos tratamentos utilizados nos vasos foram 

analisados os seguintes índices: análise de solo completa; peso de matéria verde e seca; peso 

de raiz verde e seca; análise de pH da água percolada nos vasos; e comprimento de raiz. 

Sendo que os índices foram avaliados antes do início do experimento, durante a irrigação dos 

vasos (análise de pH da água percolada) e após a conclusão do mesmo. Todos os resultados 

obtidos serão apresentados a seguir. 
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3.3.1 Análise de Solo 

 

 Com o intuito de comparar o valor nutricional do tratamento realizado com vinhaça ao 

solo utilizado, foram realizadas quatro análises laboratoriais completas, sendo a primeira 

análise realizada antes do plantio, ou seja, anterior ao início do experimento, e as demais após 

o término do mesmo (os resultados completos são apresentados nos apêndices A, B, C e D). 

Por meio da primeira análise de solo (apêndice A) foi possível classificar o solo coletado 

como areia franca, composto por 84,00% de areia, 3,00% de silte e 13,00% de argila. 

 Após a conclusão do experimento foi possível analisar a composição e alteração dos 

macronutrientes no solo natural em relação aos três tratamentos realizados (1 – solo nu; 2 – 

vinhaça; 3 – calcário) conforme apresentado no quadro 1. Com a observação do gráfico 1 

(elaborado com os resultados obtidos no quadro 1) é possível concluir: 

 

a) Após o experimento houve pouca variação do pH, sendo reduzido nos três tratamentos 

em relação ao resultado inicial. 

b) A composição de matéria orgânica (MO) teve maior resultado no solo que recebeu o 

tratamento 2 (vinhaça). 

c) A composição de carbono (C) teve maior concentração no solo que recebeu o 

tratamento 2 (vinhaça). 

d) A composição de fósforo (P) aumentou consideravelmente nos solos que receberam o 

tratamento 1 (solo nu) e 2 (vinhaça), ao passo que reduziu de maneira significativa no 

tratamento 3 (calcário). 

e) A composição de potássio (  ) manteve-se próxima nos três tratamentos, sendo maior 

no tratamento 2 (vinhaça). 

f) A composição de cálcio (Ca  ) manteve-se equivalente nos três tratamentos. 

g) A composição de enxofre (S) obteve maior resultado no tratamento 2 (vinhaça). 

h) A composição de magnésio (    ) obteve maior concentração no tratamento 2 

(vinhaça). 

i) A capacidade de troca (CTC) obteve maior resultado no tratamento 2 (vinhaça). 
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Quadro 1 - Resultado dos macronutrientes obtidos mediante as análises de solo 

MACRONUTRIENTE 
ANTES DOS 

TRAT. 

APÓS 

TRAT. 1 

APÓS 

TRAT. 2 

APÓS 

TRAT. 3 
UNIDADE 

pH em CaCl  5,90 
5,30 5,60 5,50 pH 

Matéria orgânica (MO) 11,64 12,45 14,38 11,15 g/dm³ 

Carbono (C) 6,75 7,22 8,34 6,47 g/dm³ 

Fósforo (P) 10,32 19,89 19,63 7,91 mg/L 

Potássio (  ) 0,78 0,53 0,95 0,52 cmolc/dm³ 

Cálcio (Ca  ) 1,75 1,76 1,76 1,71 cmolc/dm³ 

Enxofre (S) 5,56 3,92 5,63 4,92 mg/dm³ 

Magnésio (    ) 1,05 0,90 1,10 0,88 cmolc/dm³ 

Capacidade de troca 

(CTC) 
5,76 5,83 6,26 5,56 cmolc/dm³ 

Fonte: Autores (2019). 

 

Gráfico 1 - Comparação dos resultados dos macronutrientes mensurados através das análises 

de solo (antes e depois do experimento) 

 

Fonte: Autores (2019). 
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 Ainda, por intermédio do quadro 2 foi possível concluir que a composição de 

micronutrientes avaliados antes do experimento, bem como após a realização dos três 

tratamentos, obteve pequena variação. 

 

Quadro 2 - Resultado dos micronutrientes obtidos através das análises de solo 

MICRONUTRIENTE 
ANTES DOS 

TRAT. 

APÓS 

TRAT. 1 

APÓS 

TRAT. 2 

APÓS 

TRAT. 3 
UNIDADE 

Cobre (Cu) 
2,78 2,85 2,92 2,99 mg/dm³ 

Zinco (Zn) 5,42 5,55 5,91 6,26 mg/dm³ 

Ferro (Fe) 144,50 133,00 118,20 123,20 mg/dm³ 

Manganês (Mn) 32,94 71,37 74,77 71,77 mg/dm³ 

Sódio (Na ) 3,08 9,03 8,71 7,16 mg/dm³ 

Boro (B) 0,04 0,06 0,14 0,18 mg/dm³ 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.3.2 Peso de Matéria Verde 

 

 Para calcular o peso de matéria verde antes da aplicação dos tratamentos foram 

escolhidas aproximadamente 60 mudas, separando a parte aérea das raízes e pesando apenas a 

matéria verde em balança de precisão. Após decorridos 3 meses (90 dias) do experimento, o 

mesmo procedimento foi repetido, sendo comparados no quadro 3.  

 Ao finalizar o experimento as mudas também foram separadas por tipo de tratamento 

(solo nu, vinhaça e calcário) para comparação da discrepância do peso de matéria verde, 

resultado este apresentado no quadro 4. 

 

Quadro 3 – Comparativo dos resultados de peso de matéria verde 

PESO DE MATÉRIA VERDE (Antes) PESO DE MATÉRIA VERDE (Depois) 

30 g 270 g 

Fonte: Autores (2019). 
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Quadro 4 - Comparativo dos resultados de peso de matéria verde por tipo de tratamento 

TIPO DE TRATAMENTO PESO DE MATÉRIA VERDE (Depois) 

Tratamento 1 – Solo nu + água destilada 154 g 

Tratamento 2 – Solo + vinhaça + água 

destilada 
– 

Tratamento 3 – Solo + calcário + água 

destilada 
116 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.3.3 Peso de Matéria Seca 

 

 Para calcular o peso de matéria seca são utilizadas as mesmas mudas 

(aproximadamente 60 mudas) analisadas no índice de peso de matéria verde, ou seja, o 

material ainda verde é levado a uma estufa de secagem, permanecendo exposto a temperaturas 

de aproximadamente 65ºC por um período de tempo de 48 a 72 horas, sendo em seguida 

pesado. Após decorridos 3 meses (90 dias) do experimento, o mesmo procedimento foi 

repetido, sendo comparados no quadro 5. 

Ao finalizar o experimento as mudas também foram separadas por tipo de tratamento 

(solo nu, vinhaça e calcário) para comparação da discrepância do peso de matéria seca, 

resultado este, apresentado no quadro 6. 

 

Quadro 5 – Comparativo dos resultados de peso de matéria seca 

PESO DE MATÉRIA SECA (Antes) PESO DE MATÉRIA SECA (Depois) 

11,5 g 93,95 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

Quadro 6 - Comparativo dos resultados de peso de matéria seca por tipo de tratamento 

TIPO DE TRATAMENTO PESO DE MATÉRIA SECA (Depois) 

Tratamento 1 – Solo nu + água destilada 51,90 g 

Tratamento 2 – Solo + vinhaça + água 

destilada 
– 

Tratamento 3 – Solo + calcário + água 

destilada 
42,05 g 

Fonte: Autores (2019). 
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3.3.4 Peso de Raiz Verde 

 

 O cálculo do peso de raiz verde foi realizado semelhante ao cálculo de matéria verde, 

porém, desta vez, são pesadas as raízes em balança de precisão. Estes mesmos cálculos são 

repetidos depois de decorridos 3 meses (90 dias) do experimento, comparando-se os 

resultados no do quadro 7. 

Ao finalizar o experimento as mudas foram separadas por tipo de tratamento (solo nu, 

vinhaça e calcário), para comparação da discrepância do peso de raiz verde, resultado este 

apresentado no quadro 8. 

 

Quadro 7 – Comparativo dos resultados de peso de raiz verde 

PESO DE RAIZ VERDE (Antes) PESO DE RAIZ VERDE (Depois) 

12 g 164 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

Quadro 8 - Comparativo dos resultados de peso de raiz verde por tipo de tratamento 

TIPO DE TRATAMENTO PESO DE RAIZ VERDE (Depois) 

Tratamento 1 – Solo nu + água destilada 96 g 

Tratamento 2 – Solo + vinhaça + água 

destilada 
– 

Tratamento 3 – Solo + calcário + água 

destilada 
68 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.3.5 Peso de Raiz Seca 

 

 O cálculo do peso de raiz seca foi realizado semelhante ao cálculo de matéria seca, 

porém, desta vez, são pesadas as raízes em balança de precisão. Estes cálculos são repetidos 

depois de decorridos 3 meses (90 dias) do experimento, comparando-se os resultados no do 

quadro 9. 

Ao finalizar o experimento as mudas também foram separadas por tipo de tratamento 

(solo nu, vinhaça e calcário), para comparação da discrepância do peso de raiz seca, resultado 

este, apresentado no quadro 10.  
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Quadro 9 – Comparativo dos resultados de peso de raiz seca 

PESO DE RAIZ SECA (Antes) PESO DE RAIZ SECA (Depois) 

4,33 g 53,94 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

Quadro 10 - Comparativo dos resultados de peso de raiz seca por tipo de tratamento 

TIPO DE TRATAMENTO PESO DE RAIZ SECA (Depois) 

Tratamento 1 – Solo nu + água destilada 34,30 g 

Tratamento 2 – Solo + vinhaça + água 

destilada 
– 

Tratamento 3 – Solo + calcário + água 

destilada 
19,64 g 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.3.6 Análises de pH da Água Percolada nos Vasos 

 

 Durante a execução do experimento foram feitas coletas semanais de todo o líquido 

percolado nos 15 vasos, provenientes da irrigação com água destilada ou vinhaça (no caso do 

tratamento 2, que foram irrigados com vinhaça somente nos dias 17 de junho e 29 de julho de 

2019).  

Os recipientes para armazenagem do líquido percolado foram identificados de acordo 

com os tratamentos (tratamento 1, 2 ou 3) e repetições (5 vasos por tratamento), realizando a 

medição do pH de cada recipiente e anotado para fins de comparação, sendo os resultados 

apresentados no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Média de pH da água percolada em relação ao tempo de aplicação dos  tratamento 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Para comparação dos resultados obtidos na análise de pH da água percolada nos três 

tratamentos, foi elaborado o gráfico 2 de acordo com os dados da última coluna de cada 

quadro (11, 12 e 13); ou seja, a partir da média de pH da água para os cinco vasos em cada 

análise realizada. Com base no Teste de Tukey, analise de variância (ANOVA), tendo 

significância 0.05, o tempo 10 foi relativamente maior sobre os outros; enquanto o tempo 2, 

foi de menor significância.  

 

3.3.7 Comprimento de Raiz e Parte Aérea 

 

 Para fins de comparação do crescimento de parte aérea e raízes, foram medidos de 

forma aleatória, o comprimento dos índices em 7 mudas no início do experimento antes de ser 

realizado o plantio nos vasos, sendo que os resultados são apresentados no quadro 14. 
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Quadro 11 - Comprimento de parte aérea e raízes antes do experimento 

MUDA 
COMPRIMENTO 

PARTE AÉREA 

COMPRIMENTO 

DE RAIZ 

01 25 cm 14 cm 

02 50 cm 9 cm 

03 57 cm 18 cm 

04 34 cm 18 cm 

05 46 cm  21 cm 

06 50 cm 20 cm 

07 52 cm  12 cm 

MÉDIA 44,86 cm 16,00 cm 

Fonte: Autores (2019). 

 

Após a conclusão do experimento, as medições foram repetidas de maneira aleatória, 

ou seja, foram colhidas 7 mudas para cada tipo de tratamento (conforme as fotos 7 e 8), 

medindo-se o comprimento da parte aérea e raízes de cada uma destas, sendo que os 

resultados são apresentados nos quadros 15 e 16. Porém, não foi possível realizar a medição 

nas mudas que receberam o tratamento 2 (com vinhaça), já que as mudas morreram. 
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Foto 7 - Mudas que receberam o  

tratamento 1 

 

Fonte: Autores (2019). 

Foto 8 - Mudas que receberam o  

tratamento 3 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Quadro 12 - Comprimento de parte aérea e raízes após o experimento (recebendo o 

tratamento 1 – solo nu) 

MUDA 
COMPRIMENTO  

PARTE AÉREA 

COMPRIMENTO  

DE RAÍZ 

08 84 cm 32 cm 

09 94 cm 32 cm 

10 90 cm 40 cm 

11 84 cm 38 cm 

12 115 cm 69 cm 

13 90 cm 44 cm 

14 100 cm 41 cm 

MÉDIA 94,00 cm 42,00 cm 

Fonte: Autores (2019). 
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Quadro 13 - Comprimento de parte aérea e raízes após o experimento (recebendo o 

tratamento 3 – calcário) 

MUDA 
COMPRIMENTO  

PARTE AÉREA 

COMPRIMENTO  

DE RAÍZ 

15 122 cm 40 cm 

16 92 cm 44 cm 

17 78 cm 27 cm 

18 91 cm 38 cm 

19 110 cm 38 cm 

20 95 cm 36 cm 

21 86 cm 41 cm 

MÉDIA 96,00 cm 38,00 cm 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O pH do solo acidificou apenas na primeira semana após a fertirrigação com vinhaça, 

voltando a se neutralizar nas semanas seguintes. 

O teor de Potássio (K) sofreu elevada mudança com a aplicação de vinhaça ao final do 

experimento, comparado com a primeira analise. 

            Com as duas aplicações de vinhaça durante o experimento, o teor de Matéria Orgânica 

aumentou sobre os demais tratamentos. 

            Sugere-se para trabalhos futuros analisar o comportamento do solo e das mudas 

plantadas com a aplicação de diferentes dosagens de vinhaça e, ainda, aplicar o experimento 

com diversas volumetrias de vasos para verificar a influência do mesmo em solos confinados. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE DE SOLO ANTES DO INÍCIO DO EXPERIMENTO 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DE SOLO APÓS O EXPERIMENTO (TRATAMENTO 1 – 

SOLO NU) 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C – ANÁLISE DE SOLO APÓS O EXPERIMENTO (TRATAMENTO 2 – 

VINHAÇA) 

 

 



 
 

APÊNDICE D – ANÁLISE DE SOLO APÓS O EXPERIMENTO (TRATAMENTO 3 – 

CALCÁRIO) 

 

 


