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RESUMO
A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do mundo, sendo responsável pela produção do açúcar e etanol. Esse
procedimento industrial gera vários resíduos, dentre eles a vinhaça proveniente da destilaria e que é muito utilizado
como fertilizante, de certa forma, devido a sua composição, em geral altos teores potássio e matéria orgânica, seu
incorreto uso pode causar danos à produção e ao meio ambiente por alterar as propriedades do solo. Considerando que
teores do resíduo em questão no solo possam ser indicadores de efeitos acumulativos inadequados concebeu-se o
presente  trabalho.  Desta  forma  cabe-se  a  coleta  e  análise  qualificada  por  meio  de  experimentos  em colunas  de
percolação com reconstituição de perfil  do solo  e a aplicação da vinhaça em superfície.  O objetivo será avaliar  a
mobilidade do K em profundidade no perfil do solo e a possibilidade de atingir camadas inferiores e o lençol freático
contaminando águas de subsuperfície. Foram feitos cinco tratamentos, Vinhaça Bruta, Vinhaça pH 12, Vinhaça e cinzas
a 25%,  vinhaça  e cinzas  a  50%,  NPK e calcário  e  uma testemunha.  Após a  adição  dos  tratamentos  foi  regados
semanalmente durante 70 dias. Após esse período realizou-se coleta estratificada do solo e feita a determinação em
fotômetro de chama do teor  de K por Mehlich 1.  Como resultado espera-se identificar  a mobilidade do K no perfil
reconstituído para cada um dos cinco tratamentos. A pesquisa poderá contribuir para um melhor aproveitamento de
resíduos agroaçucareiros na região de Maringá - PR, e um desenvolvimento agroecológico e sustentável.
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil,  a cana de açúcar teve seu auge no período colonial,  porém ainda é uma das
principais fontes de renda e sustento do mundo quando relacionamos ao agronegócio. A produção
desta cultura tem em vista a utilização para vários fins, tais como bebidas, açucares em grãos e por
fim, destacando-se na categoria dos combustíveis renováveis, o etanol.  A forma mais simples e
antiga, para a obtenção de tal elemento, é a fermentação. Para isso, segundo  CHIEPPE JÚNIOR
(2016), é necessário o acréscimo de microrganismos, que realizam a quebra de glicose e resultando
em moléculas de etanol e gás carbônico sendo que o álcool obtido no final é de 13% do volume do
caldo inicial. Após esse processo de fermentação, são extraídos alguns resíduos, dentre esses a
vinhaça.

A vinhaça, também conhecida como vinhoto, é um subproduto do álcool. Para fazer um bom
reaproveitamento dela,  existe um estudo em que enfatizada ela como um tipo de fertilizante ou
adubo, utilizado na lavoura para fertirrigação, no qual suas vantagens são relevantes, gerando assim
um aumento significativo na produtividade (MALAVOLTA, 2002). Isso ocorre pelo fato deste resíduo
ser rico em vários nutrientes (H²O, P, N, MO e K), dentre eles o mais eminente é o potássio (K).

Sabe-se  que  os  nutrientes  no  solo  é  um  dos  principais  responsáveis  pelo  maior
aproveitamento vegetal,  desta forma alterando consideravelmente na produtividade da cultura. O
potássio (k) é um dos principais nutrientes essenciais para os vegetais, muito importante para seu
desenvolvimento, e sendo esse muito utilizado pela cana-de-açúcar.  Em um estudo realizado por
TEIXEIRA (2005), a adubação potássica teve um relevante acréscimo em relação a massa do colmo
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da cultura, havendo um aumento de 18,17% comparado a testemunha, resultando assim em um
ganho produtivo.

E por meio da vinhaça, em particular, o ganho em produtividade é elevado e econômico, por
ser um resíduo. Por este motivo muitos agricultores usufruem deste benefício, mas como, em muitos
casos, não apresentam uma certificação e acompanhamento de um profissional da área, utilizam de
forma incorreta e sem fiscalização alguns resultam em prejudicar a produção e o meio ambiente,
pois além do potássio em excesso ser contaminante ao solo, a vinhaça também é toxica em altas
doses, e por lixiviação pode chegar ao lençol freático ou escorrer a rios, contaminando águas.

O que necessita-se entender  é a correta  de aplicação da vinhaça de forma que ela  não
sobrecarregue o solo e nem prejudique o meio ambiente pela mobilidade de elementos químicos em
profundidade no perfil  do solo,  por  exemplo,  do potássio.  Para isso são necessários estudos e
análises para a comprovação deste fato. Para esse fim existe um método antigo, muito eficaz, o
extrator  Mehlich  1,  no  qual  se  caracteriza  por  ser  um  versátil  extrator  usado  para  determinar
quantidade de alguns minérios. Com esse meio pode-se determinar o pH e o nível de K no solo com
base a análises no perfil de solo em Maringá-PR. Com estes resultados podemos observar, ressaltar
e comparar a correta aplicação do resíduo sem que prejudique o meio. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Observando  a  relevância  da  agroindústria  no  Brasil,  e  comparando  com  o  aumento  da
produção de cana de açúcar, a principal matéria prima do etanol, é viável pensar em uma forma
mais  sustentável  do  manejo  desta  cultura,  uma  vez  que  é  a  responsável  pela  fabricação  do
combustível  mais  utilizado de forma ecológica,  ou  seja  menos poluente.  Como alternativa  mais
econômica, produtores tem adotado o uso de um dos principais resíduos da produção do etanol
como fertilizante para a cana de açúcar, a vinhaça, rica em potássio. 

Para que esse resíduo seja aplicado de forma correta é indispensável  o estudo de suas
dosagens para chegar a uma conclusão da exata quantia a ser aplicada no solo sem causar danos
ao meio ambiente.

É objetivo geral deste trabalho, avaliar a mobilidade do K em profundidade no perfil do solo e
a  possibilidade  de  atingir  camadas  inferiores  como  o  lençol  freático  contaminando  águas  de
subsuperfície ou ao meio.
E como objetivos específicos:

 Determinar o teor de K em profundidade no solo;
 Determinar o pH do solo em camadas estratificadas até 1,20 m de profundidade;
 Comparar diferentes formas de vinhaça tratada e bruta sobre a mobilidade de K no

perfil do solo;
 Correlacionar  com eventual  contaminação da água pela adição de vinhaça bruta e

tratada em superfície do solo.

Para isso é necessário recorrer a alguns métodos e materiais, em que 30 tubos de PVC de
1,20 metros de solo com um filtro de papel no fundo, assim representando respectivamente o perfil
de solo de certo local, foram adubados com vinhaça de 5 diferentes modalidades, posteriormente
aplicada água diariamente por algumas semanas. Após todo o processo os tubos foram abertos, e
coletado solo a cada 10 cm incluindo o filtro, estes foram colocados em sacos de papeis e secos a
60ºC por 48 horas em uma estufa, após esse procedimento, o solo passará a etapa de analises,
para isto, será utilizado extração de 100ml de Mehlich 1 em 10 cm³ de solo, e por fim, após a
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extração,  a  solução  passará  por  um  espectrofotômetro  de  chamas,  no  qual  iremos  retirar  as
informações necessárias quanto ao pH, Sódio e Potássio.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Como  resultado  espera-se  identificar  a  mobilidade  do  K  (Potássio)  no  perfil  de  solo
reconstituído  nas  colunas  para  cada  um  dos  cinco  tratamentos  testados.   Nesse  contexto,  o
levantamento de dados e o tratamento desses como fonte de pesquisa poderá contribuir para um
melhor aproveitamento de resíduos agro açucareiros com uma quantia exata e beneficamente ao
solo e a produção de cultivares,  de tal  forma a não prejudicar  o  meio ambiente e reutilizar  de
maneira  sustentável  para  beneficiar  um  adequado  desenvolvimento  agroecológico.  Após  a
conclusão da pesquisa espere-se entender a mobilidade do K no solo pela adição de formas de
vinhaça ao solo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a importância do assunto, é necessário um desenvolvimento do conteúdo, para que
haja  um sistema eficaz  na  utilização  de resíduos focando no  setor  agroaçocareiro,  para  assim
enfatizar uma adequada aplicação de vinhaça ao solo como fertilizante, para que haja um sistema
produtivo que seja fértil e não cause danos ao meio ambiente, para isso é necessário um consorcio
entre pesquisas bibliográficas, testes de campo, e analises laboratoriais, bem como obtenção de
conhecimentos da área abordada, para que desta forma tenha um consenso dos resultados, assim
possibilitando  sua  expansão  em  prol  do  beneficiamento  tanto  de  produtividade  como
sustentabilidade, afim de contribuir a um melhor desenvolvimento de tecnologias limpas focando,
principalmente, ao campo agrário.
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