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INOCULAÇÃO DE BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS VIA VINHAÇA NO CULTIVO 

DE ALFACE (Lactuca sativa L.)   

 

 

Amanda Eustachio Pereira 

 Osvaldo Leite da Silva Junior 

 Francielli Gasparotto  

 

RESUMO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, anual e exigente em nutrientes ao 

longo do seu ciclo, como o nitrogênio. Porém, esse não se encontra facilmente disponível no 

solo e uma alternativa para minimizar o uso de adubos minerais é utilizar a vinhaça em 

associação com bactérias diazotróficas. Assim, objetivou-se avaliar o efeito do uso da vinhaça 

em combinação com as bactérias Bacillus subtilis e Azospirillum brasilense no cultivo de 

alface crespa antes do transplante (AT) e após transplante de muda (AT). O experimento foi 

realizado em canteiros com delineamento inteiramente casualizado, com 15 tratamentos e 4 

repetições/tratamento, sendo eles: T1-Vinhaça concentrada, antes do transplante (AT); T2-

Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T3-Vinhaça concentrada + Bacillus 

subtilis (AT); T4-Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); 

T5-Azospirillum brasilense (AT); T6-Bacillus subtilis (AT); T7-Azospirillum brasilense + 

Bacillus subtilis (AT); T8-Vinhaça concentrada, após transplante de muda (PT); T9-Vinhaça 

concentrada + Azospirillum brasilense (PT); T10-Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis 

(PT); T11-Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT); T12-

Azospirillum brasilense (PT); T13-Bacillus subtilis (PT); T14-Azospirillum brasilense + 

Bacillus subtilis (PT); T15-testemunha. As médias foram comparadas pelo teste de Scott-

Knott a 5% de significância. O tratamento com vinhaça concentrada e 

Azospirillum brasiliense aplicados antes do transplantio de muda obteve melhores médias em 

todas as variavéis analisadas. A utilização da bactéria Azospirillum brasiliense e Bacillus 

subtilis inoculada ou não à vinhaça contribui diretamente ao desenvolvimento da alface. A 

aplicação de vinhaça antes do transplantio de mudas de alface é mais eficiente do que aplicada 

após.  



 

Palavras-chave: Hortaliça. Resíduo. Subproduto. Sustentabilidade.  

 

INOCULATION OF DIAZOTHROPHIC BACTERIA FROM STTILAGE IN 

LETTUCE CULTIVATION (Lactuca sativa L.) 

 

ABSTRACT 

 

The Lettuce (Lactuca sativa L.) is an annual herbaceous plant, demanding nutrients 

throughout its cycle, as an example, the nitrogen. However, it is not easily available in the soil 

and an alternative to minimize the use of mineral fertilizers is using the vinasse in association 

with diazotrophic bacteria. The objective of this work was to evaluate the effect of using 

vinasse in combination with the bacteria Bacillus subtilis and Azospirillum brasilense in the 

cultivation of curly lettuce before transplantation (AT) and after seedling transplant (PT). The 

experiment was carried outline in beds with a completely randomized design, with 15 

treatments and 4 repetitions / treatment. These being T1-vinasse concentrated before 

transplantation (AT); T2-Concentrated vinasse + Azospirillum brasilense(AT); T3-

Concentrated vinasse + Bacillus subtilis (AT); T4-Concentrated vinasse + Azospirillum 

brasilense + Bacillus subtilis (AT); T5-Azospirillum brasilense (AT); T6-Bacillus subtilis 

(AT); T7-Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T8-Concentrated vinasse, after 

seedling transplant (PT); T9-Concentrated vinasse + Azospirillum brasilense (PT); T10-

Concentrated vinasse + Bacillus subtilis (PT); T11-Concentrated vinasse + Azospirillum 

brasilense + Bacillus subtilis (PT); T12-Azospirillum brasilense (PT); T13-Bacillus subtilis 

(PT); T14-Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT); T15-witness. The averages were 

compared by the Scott-Knott test at 5% significance. 

The treatment with concentrated vinasse and Azospirillum brasiliense applied before the 

seedling transplantation obtained better averages in all analyzed variables. The use of the 

bacteria Azospirillum brasiliense and Bacillus subtilis inoculated or not the vinasse 

contributes directly to the development of the lettuce. The application of vinasse before the 

transplantation of lettuce seedlings is more efficient than after the transplantation of seedlings.  

 

Keywords: By-product. Residue. Sustainability. Vegetable. 

 

 



 
 

1- INTRODUÇÃO  

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, anual, pertencente à família 

Asteraceae (ALBUQUERQUE JUNIOR et al., 2016). Ainda, segundo os autores, a cultura 

possui melhor desenvolvimento em regiões de clima temperado, visto que as temperaturas 

amenas favorecem o crescimento vegetativo. Além disso, ela se adapta em solos de textura 

média com boa capacidade de retenção de água e pH entre 6,0 a 6,8. 

Rica em vitaminas e sais minerais, a alface é uma das hortaliças mais populares no 

mundo e no Brasil (SANTOS et al., 2019). Ela pode ser cultivada de forma hidropônica, 

convencional ou orgânica, em campo ou sistema protegido e é consumida in natura. Os 

autores ainda destacam que, geralmente, essa hortaliça é produzida em pequenas propriedades 

através da agricultura familiar, que buscam a otimização do alimento, um menor custo de 

produção, a melhoria das características do solo e o aumento da qualidade dos produtos 

oferecidos. 

Essa hortaliça possui grande necessidade de suprimento de alguns nutrientes ao longo 

do seu ciclo, como o nitrogênio. Porém, esse não se encontra facilmente disponível no solo. 

Para suprir essa necessidade, muitos agricultores utilizam adubos químicos que aumentam o 

custo de produção e os impactos ambientais (MENEZES, 2019). 

Existem, ainda, agricultores que optam pela agricultura orgânica para a produção desta 

hortaliça, que consiste na produção de alimentos sem a utilização de defensivos agrícolas e 

adubos minerais, definida, também, como agricultura sustentável. Esse tipo de agricultura 

busca a produção de alimentos com sabores e características originais com base em processos 

tecnológicos que envolvem a planta, o solo e as condições climáticas (DARLI et al., 2014). 

Na busca pela produção sustentável de alimentos, a utilização de microrganismos 

diazotróficos associativos na produção de hortaliças tem sido considerada uma importante 

alternativa ao uso de defensivos e fertilizantes (MENEZES, 2019). Esses microrganismos 

desempenham um papel importante na ciclagem de nutrientes e, principalmente, na fixação 

biológica de nitrogênio. 

Dentre estes organismos, as bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum e Bacillus 

são classificadas como RPCP (rizobactérias promotoras do crescimento de plantas), pois, 

além de fixarem nitrogênio atmosférico, também promovem o crescimento vegetativo das 
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plantas, o que resulta em benefícios ao solo e ao meio ambiente. Essas podem ser encontradas 

na rizosfera e na superfície das raízes, sendo utilizadas em tratamentos de sementes, explantes 

de culturas in vitro e mudas micropropagadas, incorporadas ao substrato de plantio, em 

tratamento de estacas, tubérculos e raízes, pulverizações na parte aérea e inoculadas junto à 

fertirrigação. Muitos são os produtos biológicos a base de bactérias promotoras do 

crescimento de plantas comercializados mundialmente (BERNARD, 2017). 

Uma alternativa para a aplicação desses microrganismos é seu emprego junto à 

fertirrigação das culturas agrícolas. Um resíduo que, há muitos anos, vem sendo empregado 

para fertirrigar a cultura da cana-de-açúcar e que, hoje, vem sendo avaliado em outras culturas 

é a vinhaça. Essa é rica em matéria orgânica, cálcio, fósforo e nitrogênio, o que a torna um 

excelente fertilizante orgânico (ZANAROLLI; SAVI, 2018). A vinhaça é um resíduo líquido 

orgânico resultante da produção de álcool pelo setor sucroalcooleiro a partir da cana-de-

açúcar (MARQUES; PINTO, 2013). 

A vinhaça representa um grande problema ambiental para o setor sucroenergético 

devido ao grande volume produzido e o seu alto teor poluente (SILVA, 2018). Porém, essa 

pode substituir a adubação normal de plantio em doses adequadas, pois a utilização de 

quantidades acima do potencial do solo ou das necessidades das culturas, segundo Bernardino 

et al. (2018), pode causar problemas ambientais associados à perda de nitrogênio, ao aumento 

de patógenos e metais pesados, à acidificação ou salinização do solo. 

O emprego da vinhaça na adubação de culturas agrícolas é uma forma sustentável para 

sua correta destinação, estima-se que seu uso possa acarretar um aumento de produtividade se 

utilizada em doses adequadas e, ainda, na redução da adubação mineral, diminuindo custos de 

produção (VAZQUEZ et al, 2015). E a inoculação desse resíduo com bactérias diazotróficas, 

como a Azospirillum brasilense e Bacillus subtilis, pode aumentar a disponibilidade de 

nutrientes para a cultura da alface, tornando ainda mais eficiente seu processo produtivo. A 

reutilização de um resíduo industrial juntamente com materiais biológicos é uma fonte 

alternativa e sustentável para a produção de alimento. Entretanto, ainda são escassos os 

trabalhos com a aplicação conjunta de vinhaça e bactérias diazotróficas em hortaliças, como a 

alface. Assim, objetivou-se, com este trabalho, avaliar o uso de vinhaça em combinação com 

as bactérias Bacillus subtilis e Azospirillum brasilense no cultivo de alface crespa. 
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2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1- Local do experimento  

O experimento foi realizado em uma propriedade localizado no Distrito de Iguatemi, 

Maringá- PR, (Latitude 23.380899S e Longitude 52.065525 W) e no laboratório de 

Fitopatologia da Universidade Cesumar (Unicesumar), na cidade de Maringá-PR.  

 

2.2- Delineamento Experimental  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC), em 

canteiros, com 15 tratamentos (Tabela 1) e 4 repetições/tratamento, totalizando 60 unidades 

experimentais.  

 

Tabela 1- Tratamentos avaliados na cultura da alface com aplicação antes do tranplantio de 

mudas (AT) e depois do transplantio de mudas (DT), contendo vinhaça concentrada, 

Azospirillum brasilense e Bacillus subtilis.   

 Tratamentos 

T1 Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT) 

T2 Azospirillum brasilense (AT) 

T3 Bacillus subtilis (AT) 

T4 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT) 

T5 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT) 

T6 Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis (AT) 

T7 Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT) 

T8 Vinhaça concentrada, após transplante de muda (PT) 

T9 Azospirillum brasilense (PT) 

T10 Bacillus subtilis (PT) 

T11 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT) 

T12 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (PT) 

T13 Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis (PT) 

T14 Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT) 

T15 Testemunha 
*AT: antes do transplante; PT: pós-transplante.  

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Os tratamentos AT (Tabela 1) foram aplicados no solo dos canteiros 10 dias antes do 

transplante das mudas de alface, e os tratamentos PT (pós-transplante) receberam os 

tratamentos no solo dos canteiros 10 dias após o transplante (PT) das mudas.  

As espécies bacterianas utilizadas foram obtidas comercialmente e aplicadas em doses 

indicadas, segundo SILVA (2018), de 2 mL (4,0 x 108 células.ml-1) da 
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bactéria Azospirillum brasiliense na inoculação em vinhaça, e a mesma quantidade foi 

utilizada para Bacillus subtilis.  

A dose utilizada de vinhaça no experimento foi equivalente a 3m³.ha-1 (DARLI et al., 

2014), que resultou em uma melhor produção de massa seca na cultura de alface em relação 

às outras doses testadas pelos autores. 

 

2.3- Condução do Experimento 

 

A área em que foi realizado o cultivo da alface possui histórico recente de cultivo de 

milho, apresentando, ainda, restos culturais e algumas plantas daninhas. Primeiramente, foi 

realizado o levantamento dos canteiros utilizando um encanteirador de hortaliças, isso foi 

eficaz no controle físico de plantas daninhas e ainda para incorporação da palhada de milho 

no solo, não necessitando do uso de agroquímicos. Foram feitos 3 canteiros com 10 metros de 

comprimento e outros 3 com 30 metros de comprimento. Excluindo a camada superior, foi 

coletada uma amostra de solo na profundidade de 0-20 cm, que foi levada para análise 

(Tabela 2).  

O manejo da cultura foi realizado de acordo com Filgueira (2008). O espaçamento 

empregado foi de 30 centímetros entre plantas e entre fileiras. A irrigação foi realizada por 

aspersores distribuídos a cada 12 metros, com turno de rega de 1 hora a cada dia, entretanto, 

em dias chuvosos a irrigação foi suspensa. O controle das plantas daninhas durante o ciclo da 

cultura foi realizado manualmente. 

 

Tabela 2- Análise de solo da área antes do transplante de mudas 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Na tabela 3, verifica-se a análise química da vinhaça que apresenta pH baixo (ácido), o 

que pode ser prejudicial às plantas. O nitrogênio, o potássio, o cálcio e o magnésio foram 

encontrados em altas concentrações na solução da vinhaça. 

Amostra 

(cm) 

pH 

(CaCl2) 

M. O. S H+ 

Al 

K Ca Mg SB V% CTC 

  (g cm -3) (mg dm-3) mmolC dm-3 

0 – 20 7,0 31,01 3,0 1,82 1,31 7,95 1,68 10,94 85,73 10,94 
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Tabela 3- Análise química da vinhaça antes da aplicação e inoculação de bactérias 

pH 
N P K Ca Mg 

mg dm-3 

4,73 191 37,2 2880 385 389 

Fonte: Elaboração dos autores. 

As inoculações foram realizadas na proporção de 2 mL da suspensão bacteriana para 

cada 0,5 litro de vinhaça concentrada ou água destilada (SILVA, 2018), 20 dias antes da 

aplicação dos tratamentos.  Após esse período, os tratamentos foram aplicados nos canteiros 

AT (antes do transplante), e, depois de 10 dias, realizou-se o transplante das mudas em todos 

os tratamentos.  

As mudas foram adquiridas comercialmente e transplantadas em canteiros contendo 10 

plantas cada unidade experimental. Após 10 dias de transplante, foi realizada a aplicação dos 

tratamentos PT (após o transplante). A colheita e a avaliação final foram realizadas após 54 

dias de cultivo.  

 

2.4. Avaliação  

 

Durante o período experimental, o desenvolvimento das plantas foi determinado por 

meio dos parametros diâmetro e altura com o auxilio de uma fita métrica de acordo com 

Borges (2019). A primeira avaliação foi executada no 10º dia após o transplante das mudas, e, 

em seguida, a aferição desses parâmetros passou a ser realizada a cada 7 dias. A altura foi 

determinada colocando a fita métrica perpendicular ao solo e medindo o ponto mais alto da 

planta. Já para o diâmetro, tendo o solo como referência, a fita métrica foi colocada 

horizontalmente nos dois pontos extremos distantes da planta, obtendo, então, o valor em 

centímetros. 

O desempenho agronômico da cultura foi avaliado pela aferição da massa fresca da 

parte aérea (MFPA) das plantas amostradas, da massa seca da parte aérea (MSPA) e da 

produtividade obtida ao final do período experimental. Para a obtenção da MFPA, as plantas 

foram colhidas e pesadas em balança analítica logo após serem retiradas do solo. A MSPA foi 

obtida por meio da pesagem das plantas após a secagem, e que, para tal, foram 

acondicionadas em sacos de papel, em estufas de circulação de ar forçada, durante 72 horas a 

uma temperatura de 75ºC até a obtenção da massa constante. A estimativa da produtividade 
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foi obtida através da pesagem de todas as plantas colhidas da área central, medida 

previamente e projetada para área total.  

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância com uso do software 

estatístico Sisvar.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O diâmetro de plantas foi aferido semanalmente, a primeira avaliação foi realizada 10 

dias após o transplante de mudas, onde T1, T12, T13 e a testemunha apresentaram diferenças 

significativas com diâmetro inferior aos demais tratamentos. Nesse mesmo 10º dia, foram 

realizadas a aplicação da vinhaça e das bactérias nos tratamentos PT (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1- Diâmetro médio (cm) da parte aérea de plantas de alface submetidas a diferentes 

tratamentos com vinhaça e bactérias diazotróficas. 

 

Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum brasilense (AT); 

T3- Bacillus subtilis (AT);  T4- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T5- 

Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T6- Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis (AT); T7- 

Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T8- Vinhaça concentrada após transplante de muda (PT); T9- 

Azospirillum brasilense (PT); T10- Bacillus subtilis (PT); T11- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense 

+ Bacillus subtilis (PT); T12- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (PT); T13- Vinhaça concentrada + 

Bacillus subtilis (PT); T14- Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT); T15- Testemunha. 
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A altura de plantas (Gráfico 2) foi outro parâmetro avaliado, realizada nos mesmos 

dias que a avaliação do diâmetro de plantas. De modo geral, apresentou dados parecidos com 

o diâmetro, tendo novamente os tratamentos T9 e T15 com diferenças significativas em 

relação aos tratamentos de melhores médias, outra vez T4, T5 e T14, e ainda os tratamentos 

T12 e T10. 

 

 

Gráfico 2– Altura média (cm) da parte aérea de plantas de alface submetidas a diferentes 

tratamentos com vinhaça e bactérias diazotróficas. 

 

Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum brasilense (AT); 

T3- Bacillus subtilis (AT);  T4- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T5- 

Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T6- Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis (AT); T7- 

Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T8- Vinhaça concentrada, após transplante de muda (PT); T9- 

Azospirillum brasilense (PT); T10- Bacillus subtilis (PT); T11- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense 

+ Bacillus subtilis (PT); T12- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (PT); T13- Vinhaça concentrada + 

Bacillus subtilis (PT); T14- Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT); T15- Testemunha. 
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Quanto à massa de raiz (Tabela 4), o tratamento que recebeu vinhaça inoculada com 

Azospirillum brasilense AT (T5) apresentou maior média, diferindo significativamente dos 

demais tratamentos. Segundo Medina et al. (2002), o desenvolvimento de raiz está associado 

à capacidade dela em explorar o solo e aproveitar os nutrientes e água disponíveis, e uma 

aplicação equilibrada de vinhaça pode acarretar um aumento no enraizamento. Esse 

desenvolvimento da raiz também pode estar associado à bactéria Azospirillum brasilense, que 

tem a capacidade de produzir fitohormônios que estimulam o crescimento das raízes, 

característica relatada por Hungria (2011) e Gírio et al. (2015).  

 

Tabela 4  - Média do peso do diâmetro da parte aérea (cm), altura da parte aérea (cm), massa 

verde (g), massa seca (g) e massa de raiz (g) aos 54 dias após o transplatio de muda.  

TRAT.1 

DIÂMETRO2 ALTURA 
MASSA 

FRESCA 
MASSA  MASSA DE  PRODUTIVIDADE 

(cm) (cm) (g) SECA RAÍZ COMERCIAL 

      (g) (g)   Kg.ha-1 

T1  25,387 C 11,837 C 108,500 B 9,305 B 12,650 B 12055,56 

T2 27,825 B 12,85 B 204,250 A 16,452 A 12,450 B 22694,44 

T3 26,150 B 12,225 C 177,75 A 14,191 A 11,950 B 19750,00 

T4 28,712 A 14,137 A 238,500 A 16,554 A 12,250 B 26500,00 

T5 30,187 A 14,650 A 246,333 A 18,670 A 17,550 A 27370,33 

T6 26,425 B 12,725 B 191,916 A 14,188 A 13,800 B 21324,00 

T7 26,837 B 13,137 B 169,666 A 13,631 A 12,650 B 18851,78 

T8 26,387 B 12,475 C 196,250 A 14,011 A 12,450 B 21805,56 

T9 22,475 D 10,487 D 102,083 B 10,629 B 8,400 C 11342,56 

T10 27,587 B 13,687 A 224,750 A 15,465 A 14,250 B 24972,22 

T11 23,925 C 11,812 C 150,666 B 11,175 B 9,300 C 16740,67 

T12 27,950 B 13,737 A 211,500 A 15,763 A 10,950 B 23500,00 

T13 24,587 C 12,100 C 118,916 B 11,070 B 9,250 C 13212,89 

T14 28,962 A 14,525 A 204,750 A 14,540 A 12,650 B 22750,00 

T15 21,837 D 9,375 D 67,583 B 6,975 B 6,000 D 7509,22 

CV % 18,07 24,75 43,19 35,52 32,48 

 1Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum brasilense (AT); 

T3- Bacillus subtilis (AT);  T4- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T5- 

Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T6- Vinhaça concentrada + Bacillus subtilis (AT); T7- 

Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (AT); T8- Vinhaça concentrada após transplante de muda (PT); T9- 

Azospirillum brasilense (PT); T10- Bacillus subtilis (PT); T11- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense 

+ Bacillus subtilis (PT); T12- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (PT); T13- Vinhaça concentrada + 

Bacillus subtilis (PT); T14- Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT); T15- Testemunha. 
2 Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estaticamente pelo teste Scott-Knott (p< 0,05). 

 

Os fitohormônios produzidos pelas bactérias diazotróficas, como  o ácido 3-indol-

acético (AIA), afetam a morfologia das raízes, aumentando a sua área superficial. Isso, 
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consequentemente, aumenta a entrada de nutrientes para a planta (OLIVEIRA, 2011). Assim, 

a associação dessas bactérias junto à vinhaça, subproduto com alta disponibilidade de matéria 

orgânica e de nutrientes (ZANAROLLI; SAVI, 2018), mostra-se benéfica, pois a inoculação 

da bacteria Azospirillum brasilense via vinhaça antes do transplantio de muda promoveu 

maior crescimento radicular. Além disso, esses fitohormônios são responsáveis pelo 

crescimento de caule e de folhas, regulando a altura da planta. 

A produtividade média obtida através da massa fresca gerou uma variação de médias 

de 7509,22 Kg/ha (T15) a 27370,33 Kg/ha (T5).  Com a utilização de fertilizante mineral e 

esterco de frango, Peixoto Filho et al (2013) obteve uma média de produtividade 

respectivamente de 21.636 kg ha-1 e 26.720 kg ha-1, sendo essas inferiores ao tratamento T5- 

Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT).  

Em relação à massa fresca das plantas (Tabela 4), os tratamentos foram alocados em 

dois grupos com pelo menos 5% de diferença significativa. Então, os tratamentos T1, T9, 

T11, T13 e a testemunha apresentaram menor massa fresca que os demais, sendo essa variável 

considerada de extrema importância comercial. Para o parâmetro da massa seca, os 

tratamentos que se destacaram foram exatamente os mesmos da massa fresca, visto que a 

massa seca pode ser determinada como todo o acúmulo da atividade fotossintética da planta, 

sem a presença de água (PARANHOS, 1995). 

 Os fitohormônios também têm a capacidade de produzir ou modificar hormônios 

responsáveis pelo crescimento de caule, número de folhas, massa e altura da planta. A 

giberelina é um exemplo desses hormônios (LIMA et al., 2017), e tanto o Bacillus subtilis 

quanto o Azospirillum brasilense possuem a capacidade em produzir esse hormônio. A 

utilização dessas bactérias nos tratamentos que obtiveram melhores médias em massa seca 

podem ser explicadas por esses fatores, como relatados no trabalho de Lima (2017) e Kondo 

(2019).  

De maneira geral, pode-se conferir que o T5-Vinhaça concentrada + Azospirillum 

brasilense (AT) foi o tratamento que obteve melhores médias em todas as variáveis aferidas 

nesse trabalho, tendo, em seguida, os tratamentos T4- Vinhaça concentrada + Azospirillum 

brasilense + Bacillus subtilis (AT) e T14- Azospirillum brasilense + Bacillus subtilis (PT). 

Esses tratamentos possuem a bactéria Azospirillum brasiliense, o que pode ter contribuído 

para esses resultados. Segundo Hungria (2011), várias pesquisas podem comprovar a 

eficiência dessa bactéria para as plantas, incluindo aumento de raiz, maior altura, maior 

coloração por conta do acúmulo do teor clorofila e maior acúmulo de água.  Porém, os 
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tratamentos que possuem Bacillus subtilis contribuíram para o desenvolvimento das plantas, 

como relatados no trabalho de Araújo e Cardozo (2011) e Araújo (2008). 

Segundo Lanna Filho et al. (2010), a bactéria Bacillus subtilis também contribui para o 

desenvolvimento da planta, aumentando a fixação de nitrogênio, solubilizando os nutrientes e 

melhorando as condições do solo através da sintese de fitohormônios, além de ser um exelente 

antifúngico.  

 Pode-se observar, também, que os tratamentos contendo vinhaça antes do transplantio 

de muda (AT) obtiveram maiores médias em relação aos tratamentos com vinhaça aplicadas 

após o transplantio (PT). Com uma aplicação com quantidade adequada aliada a fatores 

externos, a vinhaça pode substituir adubos minerais, melhorar a atividade respiratória do solo 

através do aumento do CO2 e contribuir para controle de plantas daninhas, facilitando o 

desenvolvimento e produtividade das culturas (ANDRADE, 2012). 

 

4- CONCLUSÃO 

 

O tratamento com vinhaça concentrada e Azospirillum brasiliense aplicados antes do 

transplantio de muda obteve melhores médias em todas as variavéis analisadas.  

A utilização das bactérias Azospirillum brasilense e Bacillus subtilis inoculadas ou não em 

vinhaça contribuiu de forma benéfica no desenvolvimento da alface.  

A aplicação de vinhaça antes do transplante das mudas de alface se mostrou mais eficiente 

do que aplicada após o transplante das mudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

REFERÊNCIAS  

 

ANDRADE, F. P. Uso da vinhaça na fertirrigação: revisão da literatura sobre a técnica e 

seus benefícios. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Escola de Engenharia de 

Lorena EEL–USP, Lorena, SP, 2012. 57p. 

ALBUQUERQUE JUNIOR, E.; AZEVEDO, A. C. V.; AZEVEDO, M. R. Q. A.; XAVIER, J. 

F.; MONTEIRO FILHO, A. F. Qualidade de águas residuárias e salobra utilizadas no cultivo 

hidropônico de três cultivares de alface crespa. Revista Verde de Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável, v. 11, n.2, p. 19-24, 2016. 

ARAUJO, F. F. Inoculação de sementes com Bacillus subtilis, formulado com farinha de 

ostras e desenvolvimento de milho, soja e algodão. Ciência e Agrotecnologia, v. 32, n. 2, p. 

456-462, 2008. 

BERNARD, M. F. Promotores de crescimento na produção de mudas de alface com e 

sem fertirrigação. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal da 

Fronteira Sul, Curso de Agronomia, Cerro Largo, RS, 2017. 39p. 

BERNARDINO, C. A. R.; MAHLER, C. F.; VELOSO, M. C. C.; ROMEIRO, G. A.; 

SCHROEDER, P. Torta de Filtro, Resíduo da Indústria Sucroalcooleira – Uma Avaliação por 

Pirólise Lenta. Revista Virtual Química, v. 10, n.3, p. 1-23, 2018. 

CARDOZO, R. B.; ARAÚJO, F. F. de. Multiplicação de Bacillus subtilis em vinhaça e 

viabilidade no controle da meloidoginose, em cana-de-açúcar. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 12, p. 1283-1288, 2011. 

DALRI, A. B.; CARVALHO NETO, O. F. MAZZONETTO, F.; CORBANI, R. Z. 

Fertirrigação com vinhaça concentrada no desenvolvimento da alface. Revista 

Agrogeoambiental, v. 6, n. 2, p.93-100, 2014. 

MEDINA, C. C.; NEVES, C. S. V. J.; DE BATISTA FONSECA, I. C.; TORRETI, A. F. 

Crescimento radicular e produtividade de cana-de-açúcar em função de doses de vinhaça em 

fertirrigação. Semina: Ciências Agrárias, v. 23, n. 2, p. 179-184, 2002. 

DE LIMA, A. A.; DOS REIS V., L.; SILVA, B. A. A.; GOMES, A. F.; SCHIMIDT, 

O. Eficiência da inoculação de Azospirillum brasilense associado com enraizador no 

crescimento e na produção de alface. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento 

Sustentável, v. 12, n. 2, p. 233-240, 2017. 

BORGES, L. S.; PARREIRA, M. C.; GONÇALVES, C. D. J. B.; MELO FILHO, D.; DA 

SILVA, C. H. S.; RIBEIRO, D. P.; DA CRUZ, M. V. Cultivo consorciado de alface, 

cebolinha e coentro na Amazônia Tocantina. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 6, 

p. 6092-6106, 2019. 

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na 

produção e comercialização de hortaliças. 3. ed. rev. e ampl. [s. l.]: Universidade Federal 

de Viçosa, 2008. 421 p. 
 



16 

 

GÍRIO, L. A. S.; GÍRIO, L. A. D. S.; DIAS, F. L. F.; REIS, V. M.; URQUIAGA, S.; 

SCHULTZ, N.; BOLONHEZI, D.;  MUTTON, M. A.  Bactérias promotoras de 

crescimento e adubação nitrogenada no crescimento inicial de cana-de-açúcar 

proveniente de mudas pré-brotadas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 50, n. 1, p. 33-43, 

2015. 

HUNGRIA, M. Inoculação com Azospirillum brasilense: inovação em rendimento a baixo 

custo. Londrina: Embrapa Soja, 2011. 36p. – (Documentos / Embrapa Soja, ISSN 1516-781X; 

n.325) 

KONDO, Y. R. Efeitos da inoculação com Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens e 

diferentes gerações de sementes no crescimento de mudas de Pinus taeda L. Trabalho de 

Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catariana, Campus 

Curitibanos, Graduação em Engenharia Florestal, Curitibanos, SC, 2019. 51p. 

LANNA FILHO, R.; FERRO, H. M.; DE PINHO, R. S. C. Controle biológico mediado por 

Bacillus subtilis. Revista Trópica - Ciências Agrárias e Biológicas, v. 4, n. 2, p. 12-20, 

2010. 

MARQUES, T. A.; PINTO, L. E. V. Energia da biomassa de cana-de-açúcar sob influência de 

hidrogel, cobertura vegetal e profundidade de plantio. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, v. 17, n. 6, p. 680–685, 2013. 

MENEZES, A. P. M. Crescimento e produção de alface em resposta a rizobactérias e 

nitrogênio. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Acre, Programa de Pós Graduação 

em Produção Vegetal, Rio Branco, AC, 2019. 69p. 

OLIVEIRA, S.M. Rizobactérias promovem o crescimento de feijoeiro-comum e de milho 

por diferentes processos. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Lavras, Programa de 

Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola, Lavras- MG, 2011. 103p. 

PACOTTE, M. R. Manual técnico: Cultivo de hortaliças. 3. ed. Campinas, SP: ABCSEM, 

2015. 100 p. 

PARANHOS, J. T.; MARCHEZAN, E.; DUTRA, L. M. C. Acúmulo de massa seca em três 

cultivares de arroz irrigado com diferentes arquiteturas de plantas. Ciência Rural, v. 25, n. 1, 

p. 55-60, 1995. 

PEIXOTO FILHO, J. U., FREIRE, M. B. D. S., FREIRE, F. J., MIRANDA, M. F., PESSOA, 

L. G., & KAMIMURA, K. M. Produtividade de alface com doses de esterco de frango, 

bovino e ovino em cultivos sucessivos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v. 17, n. 4, p. 419-424, 2013. 

SALTON, J. C., MIELNICZUK, J., BAYER, C., FABRICIO, A. C., MACEDO, M. C. M., 

BROCH, D. L., CONCEIÇÃO, P. C. Matéria orgânica do solo na integração lavoura-

pecuária em Mato Grosso do Sul. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, Boletim de 

Pesquisa e Desenvolvimento, n. 29. 2005. 58p. 

SANTOS, A. H. S., AZERÊDO, G. A., MONTEIRO, S. S., DE NERO, J. D. A. P., DE 

OLIVEIRA, F. L. N., & MOREIRA, S. Produtividade da alface (Lactuca sativa L.) adubada 



17 

 

com biofertilizante de torta de filtro mais bactéria promotora do crescimento em plantas. 

Anais I CONIMAS e III CONIDIS, 2019. 6p. 

SILVA, M.T. Uso sustentável de vinhaça como meio de cultivo para bactérias 

diazotróficas. Dissertação (Mestrado) – Centro Universitário de Maringá, Programa de pós 

graduação em Tecnologias Limpas, Maringá – PR, 2018. 64 p. 

VAZQUEZ, G. H., BORTOLIN, R., VANZELA, L. S., DOS SB BONINI, C., & NETO, A. 

B. Uso de fertilizante organofosfatado e torta de filtro em cana-planta/use of 

organophosphated fertilizer and filtercake in plant-cane. Revista Brasileira de Engenharia 

de Biossistemas, v. 9, n. 1, p. 53-64, 2015. 

ZANAROLLI, P. P.; SAVI, S. L. Tratamento da vinhaça e avaliação do seu poder fertilizante 

em tomate cereja (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme). Campinas-SP, 2018. 


