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RESUMO  

 

O Brasil é hoje o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. Sua exploração 

econômica gera resíduos, destacando-se a vinhaça. Em decorrência dos problemas de 

ordem ecológica e social causados pela vinhaça, a solução mais plausível para a sua 

disposição tem sido a aplicação ao solo como fertilizante. Entretanto, essa aplicação 

requer estudos que orientem o manejo desse resíduo. O presente trabalho teve como 

principal objetivo a avaliação da atenuação natural do sistema solo-planta frente aos 

contaminantes da vinhaça por meio de lisímetros de drenagem, modelagem matemática 

da cinética de degradação da vinhaça no solo, de parâmetros da planta (diâmetro e altura 

do colmo) e produtividade em função de diferentes dosagens de vinhaça: in natura e 

tratada em reator do tipo UASB. Foram instalados 40 lisímetros de drenagem, 

distribuídos em transectos paralelos, distanciados entre si de 100 m, em uma área de 7 

ha sob cultivo de cana-de-açúcar, onde ocorrem dois tipo de solos com características 

físicas distintas: arenoso e argiloso. Amostras de solos foram coletadas para 

caracterização física e química da área e ensaios respirométricos foram realizados para 

determinar a cinética de degradação do resíduo no solo. Procedeu-se a avaliação 

nutricional das plantas para verificar a ciclagem de nutrientes e foram analisados os 

lixiviados dos lisímetros para aferir o risco de contaminação do lençol freático. 

Efetuaram-se coletas de água do lixiviado e 22 parâmetros de qualidade de água foram 

analisados, destacando-se entre eles a DQO, DBO e nitrato por serem indicadores da 

eficiência do solo como sistema de tratamento. Para avaliação da biodegradação da 

vinhaça no solo se usou o método respirométrico de Bartha. O dispositivo experimental 

de laboratório foi composto de 30 respirômetros, cujos resultados foram analisados 

estatisticamente num experimento multivariado de medidas repetidas, sendo testadas 

diferentes taxas de aplicação de vinhaça tratada e in natura, contemplando a taxa 

calculada em função do teor de potássio do solo, recomendada pela CETESB. Para a 

modelagem da cinética de degradação do resíduo e crescimento em diâmetro e altura 

dos colmos da cana-de-açúcar, foram empregados os modelos de Chapman-Richards, 

Von Bertalanffy e o Monomolecular ou de Cinética de Primeira Ordem. A partir dos 

resultados obtidos nos testes, pode-se dizer que a eficiência de biodegradação da 

vinhaça no solo, a diversas taxas de aplicação, é efetiva considerando o intervalo de 

reaplicação do resíduo. O solo se apresentou eficiente como sistema de tratamento pela 

considerável remoção de DQO e DBO do resíduo. As equações resultantes do modelo 
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de Chapman-Richards foram as mais eficientes em todas as situações testadas neste 

trabalho. A produtividade da cana-de-açúcar fertirrigada com vinhaça in natura diferiu, 

estatisticamente, da que recebeu vinhaça tratada e da testemunha, pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidades. A vinhaça in natura nas dosagens de 300 e 500 m3.ha-1 

produziu o equivalente a 104 e 122 ton.ha-1  para os solos arenoso e argiloso, e a 

vinhaça tratada produziu 79 e 87 ton.ha-1, nas dosagens 300 e 820  m3.ha-1, 

respectivamente.  

 

Palavras-chave: Atenuação natural, vinhaça, lisímetro, respirometria, modelagem 

matemática. 



 

 

xviii

ABSTRACT   

 

Brazil is the world leader in sugarcane plantation. Its economical exploration generates 

residues, standing out the vinasse. Due to the problems of ecological and social order 

caused by the vinasse, the most plausible solution for its disposition is the application to 

the soil as fertilizer. However, that application requests studies to guide the 

management of the residue. The main objective of the present work was to evaluate the 

natural attenuation of the system soil-plant concerning to the pollutants of the vinasse. 

In order to achieve this objective, forty drainage lisimeters were installed, distributed in 

parallel transects, distanced among themselves of 100 m, in an area of 7 hectares 

planted with sugar cane, where occurs two types of soils with distinct characteristics: 

sandy and clay. Mathematical modeling of the kinetics vinasse degradation was 

performed, parameters of the plant (diameter and height of the stem) and productivity as 

function of different vinasse dosages: in natura and treated in reactor of the type UASB 

were evaluated. Samples of soils were collected for physical and chemical 

characterization of the area and respirometric tests were accomplished to determine the 

kinetics degradation of the residue in the soil. The nutritional stage of the plants was 

determined to verify the cycle of nutrients, and it was analyzed the leached of the 

lisimeters to check the risk of contamination of the groundwater. Two collects of the 

water leached from the lisimeters were done. Parameters of quality of water were 

analyzed, standing out among them DQO, DBO and nitrate that can be indicative of the 

efficiency of the soil as treatment system. The biodegradation of the organic pollutants 

in the soil was evaluated using the respirometric method of Bartha. The laboratory 

experimental device was composed of 30 respirometers. The statistical analysis of the 

experiment design was done by a multivariate repeated measures design.  It was tested 

different doses of vinasse (treated and in nature) as function of the potassium content in 

the soil according with the recommendation of CETESB. To model the residual kinetics 

degradation and growth in diameter and height of the stems, the models of Chapman-

Richards, Von Bertalanffy and Monomolecular or of Kinetics of First Order were used. 

The results indicate that the biodegradation of different doses of vinasse in the soil was 

efficient as treatment considering the removal of DQO and DBO of the residue. The 

resulting equations of the model of Chapman-Richards were the most efficient in all of 

the situations tested in this work. The productivity of sugarcane fertilized with vinasse 
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in natura was higher than treated vinasse and the control by the test of Tukey at the 

level of 5% of probabilities. The clay soil was more productive than the sandy soil and 

the vinasse in natura with dosages of 300 and 500 m3.ha-1 produced equivalents of 104 

and 122 ton.ha-1 for the sandy and clay soils, and the treated vinasse produced 79 and 87 

ton.ha-1 with dosages of 300 e 820 m3.ha-1 for the sandy and clay soils, respectively.    

Word-key: Natural attenuation, vinasse, lisimeters, respirometer, mathematical 

modeling.   
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CAPÍTULO 1. Introdução 

 

 

A matriz energética mundial está passando por profundas modificações em face 

da necessidade urgente de combater os danos causados ao meio ambiente gerados pelo 

comprometimento do efeito estufa e o aquecimento global. 

Os biocombustíveis desempenham papel importante nesta questão, visto que não 

contribuem para o acúmulo de gases do efeito estufa, pois os gases gerados na sua 

queima são reabsorvidos no crescimento da safra seguinte proporcionando um 

equilíbrio entre a emissão e a absorção dos poluentes (PETROBRAS, 2007).  

No Brasil, a energia renovável representa 47% da matriz energética, 13,9% dos 

quais oriundos da cana-de-açúcar, que assim como o petróleo, produz inúmeros 

derivados, com o diferencial de serem biodegradáveis.    

Neste cenário, o etanol brasileiro se sobressai, principalmente, pelo custo de 

produção, inferior ao de outros países, onde é produzido de matérias-primas como o 

milho, a mandioca e a beterraba. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil 

deverá atingir em 2015 uma produção de cerca de 37 milhões de metros cúbicos, mais 

que duplicando a atual (MAPA, 2007). 

 Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo 

significando boas perspectivas para exportação do etanol. Entretanto, o atendimento aos 

aspectos sociais, ambientais e tecnológicos da produção será cada vez mais exigido, 

transformando-se em diferencial competitivo  para atingir o mercado internacional.    

O aumento da produção de açúcar e álcool, devido à crescente demanda interna 

e externa por fontes de energia alternativas resulta obrigatoriamente no aumento da 

produção dos resíduos oriundos de sua fabricação, como a vinhaça, torta de filtro, cinzas 

e o bagaço (LUZ, 2005; MARIANO, 2006).   

Reconhece-se que o setor sucroalcooleiro foi pioneiro na reciclagem de resíduos 

promovendo seu uso para aumentar a produtividade da cultura e diminuir os gastos com 

adubação, principalmente com o uso da vinhaça na fertirrigação dos canaviais, prática 

rotineira nas regiões canavieiras do país (ROSENFELD, 2003). 

Embora a aplicação ao solo, como fertilizante, traga vantagens como o aumento 

de produtividade da cultura e o condicionamento do solo, o uso da vinhaça apresenta 

um risco potencial de poluição para os solos e os recursos hídricos (FIQUEIREDO 
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FILHO, 2005). Por isso requer estudos que orientem o manejo do resíduo, baseado em 

critérios agronômicos e ambientais, que resultem em melhor aproveitamento dos 

elementos pela planta, bem como, a manutenção e restauração da fertilidade do solo 

(CANELLAS, 2003). 

 Apesar da vasta literatura sobre o tema, alguns aspectos ainda causam 

discordâncias como a contaminação por metais e o balanço nutricional na cultura 

causado pela aplicação de elevadas doses de nutrientes ao solo.  

 Além disso, o solo funciona como sistema de tratamento tipo “landfarming”, 

porém pode ter sua capacidade de atenuação natural dos poluentes comprometida pela 

complexidade das interações entre a composição e freqüência de aplicação do resíduo 

com as características físicas, químicas e biológicas do solo.   

 Outro ponto a ressaltar, é que, em futuro próximo, face às adequações 

ambientais, e a possibilidade de geração de energia, mais um subproduto nobre faça 

parte da cadeia produtiva da cana-de-açúcar por meio da biodigestão da vinhaça, o 

biogás. O efluente gerado (vinhaça tratada) neste processo tem um provável efeito 

benéfico à lavoura pela quantidade de potássio que apresenta, mas ainda não foi 

amplamente avaliado (PENATTI, 2007). 

 Considerando estes aspectos e que a utilização da vinhaça tratada poderá 

promover um aumento da capacidade suporte do solo, e a aplicação a intervalos mais 

freqüentes com menor aporte de matéria orgânica, mantendo a produtividade da cultura, 

a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da fertirrigação utilizando 

vinhaça in natura e tratada em reatores UASB no solo, no lençol freático e na 

produtividade da cana-de-açúcar.  
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CAPÍTULO 2. Revisão de Literatura 

 

 

 Neste capítulo são enfocados os aspectos e tendências futuras relacionados com 

o setor sucroalcooleiro, os impactos ambientais gerados pelo aproveitamento dos 

resíduos no cultivo da cana-de-açúcar e os fatores que influenciam na produtividade 

agrícola e industrial. Com relação à atenuação natural dos poluentes contidos na vinhaça 

foi dada ênfase aos mecanismos de remediação pelo sistema solo-planta e a 

biodegradabilidade do resíduo no solo.      

 

2.1 - Cenário mundial para a cana-de-açúcar  

 

O planeta vem sofrendo danos ambientais irreversíveis em função do uso 

indiscriminado de combustíveis fósseis. A tendência à escassez desses recursos resulta 

no aumento do preço do petróleo, o que por outro lado tem incentivado o 

desenvolvimento de tecnologias visando o incremento na produção de etanol como 

alternativa para o transporte automotivo, de forma que não comprometa a produção de 

alimentos (ICIDCA, 2008). 

Como resultante dessa tendência a produção de álcool tem superado a do açúcar, 

apresentando ainda a vantagem de constituir um produto de fonte limpa, de origem 

renovável ao contrário da gasolina que é originária do petróleo, que polui e contribui 

para o aquecimento global (CONAB, 2008).  

Desta forma o uso de energia renovável e ambientalmente sustentável possui 

excelentes perspectivas no cenário mundial, levando-se em conta a crise do mercado do 

petróleo e os movimentos ambientalistas que combatem o uso de fontes energéticas não 

renováveis.  

Segundo Gazzoni (2008) o Brasil ocupa uma posição favorável na matriz 

energética mundial, já que 47% da energia consumida no país são de fonte renovável. 

Este ano a energia proveniente da cana-de-açúcar já ocupa o segundo lugar na matriz 

energética brasileira, ficando atrás apenas da cadeia do petróleo.  

Por suas características energéticas e custo de produção baixo quando 

comparada a outras fontes energéticas, a cana-de-açúcar deverá alcançar destaque no 

cenário da produção de bioetanol nos próximos anos. 
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O Brasil possui um mercado de bioetanol diferenciado dos demais países da 

América latina, evidenciada pelo bem sucedido programa de biocombustíveis, expansão 

no consumo e capacidade de produção de bioetanol (CAMARGO et al. 1999; BNDES e 

CGEE, 2008). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, destacando-

se os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e 

Paraíba. Seguindo o Brasil estão Cuba, Índia, México, China, Filipinas, Austrália, 

África do Sul, Estados Unidos da América e República Dominicana (CONAB, 2008). 

O processamento de cana-de-açúcar deverá dobrar até 2015, em cerca de 1 

bilhão de toneladas. No Brasil a demanda nacional deverá romper a casa dos 40 bilhões 

de litros no mesmo ano e chegar próximo ao patamar de 50 bilhões de litros em 2020 

(CREA-RJ, 2008). 

Internacionalmente, essa demanda tende a crescer vertiginosamente com a 

adesão dos Estados Unidos da América ao uso do etanol. Nesse país a projeção de 

consumo para 2020 é de 100 bilhões de litros, que corresponde a 20% do consumo atual 

de gasolina.  

Esse cenário exigirá o aperfeiçoamento das técnicas de produção, 

aproveitamento dos resíduos gerados e adequação ambiental visando o incremento da 

produtividade da cultura e o atendimento a padrões internacionais de produção e 

aceitabilidade do produto. 

 

2.1.1-  Perspectivas para a cana-de-açúcar no Brasil 

 

Há 30 anos, a crise do petróleo, forçou o governo brasileiro a criar o Programa 

Nacional do Álcool (PROALCOOL), o primeiro e mais ambicioso programa de 

biocombustíveis do mundo. Isto incentivou o desenvolvimento de pesquisas para setor 

de produção de biocombustíveis, resultando na liderança mundial da produção de etanol 

proveniente de cana-de-açúcar, bem como no uso desse derivado na indústria 

automotiva, o que proporcionou o pioneirismo na produção de veículos “flex-fuel”. 

Atualmente, a cana-de-açúcar é uma das principais culturas agrícolas do país 

servindo como matéria-prima para a produção de açúcar, álcool, alimentação animal e 

outros subprodutos, de fermento a herbicidas e inseticidas.  

A região centro-sul é responsável por cerca de 90% da produção total de cana. Pela 

projeção da CONAB para 2008, o Brasil vai fabricar em torno de 27 bilhões de litros de 
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álcool. Desses, 4,2 bilhões de litros serão exportados, a maioria (2,5 bilhões de litros) 

para os Estados Unidos. No Brasil, já são mais de 5 milhões de veículos flex-fuel em 

circulação (BNDES e CGEE, 2008). 

Levantamento recente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

baseado em imagens de satélites, mostra que na safra 2008/2009 foram cultivados 917,9 

mil hectares a mais do que na safra anterior, o que corresponde a um aumento de 15,7%. 

A área total foi estimada em 6,53 milhões de hectares.  

O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar com 4,45 milhões de 

hectares disponíveis para colheita com um incremento de área plantada de 483,3 mil 

hectares, com relação à safra 2007/2008 (MUNDOGEO, 2008). 

Em Pernambuco, a cana-de-açúcar é plantada na zona da mata, chamada zona 

canavieira, há quase 5 séculos. Essa zona fica situada próximo ao Oceano Atlântico, 

possui solos ricos para a agricultura, onde não há ameaças de secas e os rios são perenes 

(FUNDAJ, 2008). 

A estimativa da produção nacional de cana-de-açúcar destinada à indústria 

sucroalcooleira é de 473,16 milhões de toneladas, das quais 46,92% (221,99 milhões de 

toneladas) são para a fabricação de açúcar e 53,08% (251,17 milhões de toneladas) são 

para a produção de álcool. Quando comparada à safra 2006/07, verifica-se um 

crescimento de 11,1% (47,2 milhões de toneladas), 6,0% no Norte/Nordeste, devido, 

principalmente às boas condições climáticas, e 11,9% no Centro-Sul, em função de 

ajustes na área e na produtividade. A expectativa da produção em Pernambuco é de 

cerca de 17,58 milhões de toneladas, o correspondente a uma área plantada de 

aproximadamente, 320 mil hectares (CONAB, 2008). 

A tendência atual é a destinação da cana-de-açúcar para a fabricação de álcool 

que já está se tornando crescentemente majoritária nas unidades de produção.  

Desta forma, pode-se assumir que em função da ampla diversificação de 

derivados da cana-de-açúcar e da crise mundial no setor energético, a área plantada no 

país tende a aumentar, associada ao incremento na produtividade dos plantios, pois 

pesquisas nesse sentido estão sendo desenvolvidas em universidades e instituições de 

pesquisa, merecendo linhas de crédito dos órgãos de fomento visto ser um assunto 

estratégico para o país.  
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2.2 - Aspectos agrícolas e industriais da cultura da cana-de-açúcar 

 

A cultura da cana-de-açúcar depende das condições edafoclimáticas; pois sofre a 

influência da precipitação pluviométrica, temperatura, umidade relativa e a insolação 

condicionantes climáticas importantes na determinação da disponibilidade hídrica e 

térmica para a cultura. Esses parâmetros têm efeito sobre o comportamento fisiológico 

da cultura em relação ao metabolismo de crescimento e desenvolvimento dos colmos, 

florescimento, maturação e produtividade (MELO et al. 1999).  

A sacarose, um dos principais produtos da cana-de-açúcar, tem sua produção 

relacionada com a temperatura e umidade adequadas para permitir o máximo 

crescimento da planta na fase vegetativa, seguida de restrição hídrica ou térmica para 

favorecer o acúmulo de sacarose no colmo na época do corte.  

As melhores condições para produção de sacarose dependem de um período 

quente e úmido, com intensa radiação solar durante a fase de crescimento, seguida de 

um período seco durante as fases de maturação e colheita.  

É no colmo da cana-de-açúcar onde são armazenados os carboidratos de reserva, 

e a matéria-prima para a indústria. A escolha de variedade é considerada o fator de 

produção e desenvolvimento tecnológico de maior importância em uma usina 

sucroalcooleira (MATSUOKA, 2000). 

Em função da grande extensão territorial do Brasil e diversidade das condições 

climáticas, existe a ocorrência de duas safras, uma de setembro a abril no Norte e 

Nordeste e de maio a dezembro no Centro-Sul correspondendo a épocas secas nessas 

regiões. 

No que se refere aos fatores climáticos para a produção da cana-de-açúcar, a 

temperatura é, provavelmente, o de maior importância. A temperatura ótima para o 

maior crescimento da cana-de-açúcar se situa entre 22 a 30°C (DOOREMBOS e 

KASSAN, 1979; MAGALHÃES, 1987).  

A disponibilidade de água também tem importância fundamental na 

produtividade, pois governa a produção vegetal. Sua falta ou excesso afeta o 

crescimento das plantas, pois altera a absorção dos nutrientes e da própria água.  

O solo funciona como suporte físico e fornecedor de água e nutrientes para as 

plantas. Portanto, o conhecimento dos fatores edáficos, é de suma importância para 

conhecer o potencial de produção agrícola do local. 
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Devido a sua grande capacidade de adaptação às diferentes características do 

solo, a cana-de-açúcar pode ser cultivada tanto em solos arenosos, com baixa 

capacidade de armazenamento de água e alta taxa de perda de nutrientes por lixiviação, 

bem como em solos muito argilosos que apresentam drenagem mais lenta, menor 

aeração da zona radicular e também alta suscetibilidade à compactação, que é limitante 

à penetração das raízes (BARBOSA, 2005).  

Segundo Barbosa et al. (2000), nas três ultimas décadas, foi marcante a 

contribuição do melhoramento genético no desenvolvimento do setor canavieiro no 

Brasil, com ganhos acentuados de produtividade e qualidade. Nesse período houve mais 

de 30% de aumento na média de produtividade da cana-de-açúcar. 

O incremento da produtividade da cana-de-açúcar pode ser obtido pelo aumento 

da produção de colmos, do teor de açúcar nos colmos e maior longevidade do canavial. 

Para se atingir esse ganho, devem-se adequar os fatores relativos ao sistema solo-planta-

atmosfera às práticas culturais (GOMES, 2003). 

 

2.3 - Vinhaça 

 

Como produto resultante da separação do etanol do mosto fermentado surge a 

vinhaça ou vinhoto. Em média, para cada litro de álcool produzido, geram-se de 10 a 15 

litros de vinhaça, dependendo da qualidade da cana e do processo industrial utilizado na 

fabricação (GOMES, 2003). Dos resíduos da fabricação do álcool, a vinhaça é sem 

dúvida, o mais importante, não só em termos de volume gerado, mas também em 

potencial poluidor (COPERSUCAR, 1978).  

A vinhaça é um líquido de cor âmbar, em função da oxidação causada pelo 

contato com o ar, consistindo basicamente de água (93%) e sólidos orgânicos e minerais 

(7%). Sua composição química é variável, dependendo, principalmente, da 

disponibilidade de água, características da cana-de-açúcar e dos processos de 

fermentação e destilação empregados na produção do álcool (FERRAZ et al. 1986). 

Apresenta alta turbidez e baixo pH, com altos níveis de matéria orgânica, glicerol, 

potássio, cálcio e quantidades moderadas de nitrogênio e fósforo (RODELLA et al. 

1983; TAUK et al. 1990). 

Segundo Lamo (1983), uma destilaria de porte médio com capacidade de 

produzir 120000 litros álcool por dia, representa o efeito poluidor dos esgotos 
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domésticos de uma cidade com uma população equivalente a cerca de 270 mil 

habitantes.  

De acordo com Corazza (1999), a fertirrigação com vinhaça, na cultura da cana-

de-açúcar reduz, parcial ou totalmente, o emprego de fertilizantes minerais, 

principalmente, o potássio na condução da cultura.  

Com o incremento do mercado do etanol como combustível limpo, existe uma 

tendência real do aumento da produção de vinhaça pelas Destilarias. Considerando os 

elevados valores de sua demanda bioquímica de oxigênio (DBO), que podem 

ultrapassar 20.000 mg.L-1, o que a torna um resíduo com alto potencial poluidor, e que o 

lançamento da mesma em proximidade de cursos de água pode gerar poluição das 

reservas hídrica, danos a biodiversidade e ecossistemas, os cuidados no seu manejo e o 

uso racional precisam ser incentivados e monitorados.  

 

2.3.1. Biodigestão da vinhaça 

 

A conversão da biomassa em vetores energéticos (combustíveis líquidos, 

gasosos e eletricidade) tem se mostrado uma alternativa interessante para a escassez de 

recursos naturais e suas implicações ambientais. No que diz respeito ao aspecto 

ambiental, a queima de combustível fóssil aumenta o teor de CO2 na atmosfera, 

entretanto a utilização da biomassa como fonte de energia não contribui com esse 

fenômeno, uma vez que o CO2 liberado durante a combustão da biomassa se equilibra 

com aquele consumido durante a fotossíntese das plantas utilizadas para produção de 

combustíveis (POMPERMAYER e PAULA JÚNIOR, 2000). 

A biodigestão anaeróbia de resíduos agroindustriais é uma forma alternativa de 

conversão da biomassa em energia secundária visto que sua finalidade maior é o 

tratamento de efluentes e se destaca a produção de metano como uma das vantagens do 

processo de biodigestão tendo outras como: baixos custos operacionais e de 

investimento, possibilidade de sistemas descentralizados de tratamento, alta redução de 

DBO, produção de biofertilizante e pequena produção de lodo. 

Estudos já comprovaram o potencial brasileiro para produção de biogás, a partir 

do processamento do etanol de cana-de-açúcar, e sua importância relativa na matriz 

energética nacional. Além disso, apresenta grande competitividade com vários materiais 

energéticos, particularmente os de origem fóssil (BNDES e CGEE, 2008). 
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Portanto o tratamento da vinhaça é uma alternativa economicamente viável e 

duplamente benéfica ao meio ambiente, pois além de reduzir sua carga orgânica 

poluente, produz biogás, um energético competitivo com os combustíveis fósseis e gera 

subprodutos como o biofertilizante (vinhaça tratada) e o biossólido que contribuem para 

a redução dos custos de produção da cana-de-açúcar. 

 

2.3.2. Tecnologia de reatores UASB 

 

Dado o volume de vinhaça produzido em média por uma usina de álcool, da 

ordem de 10.000 m3 por dia, com cargas variando de 50 a 100 g.L-1 de matéria orgânica 

em termos de DQO, torna-se de grande importância estudos sobre a viabilidade técnica 

e econômica de tecnologias de tratamento para esse resíduo. 

Segundo Ribas (2006), no Brasil, a aplicação de tratamento biológico ou físico-

químico a essa água residuária ainda é incipiente. Os efeitos poluidores da atividade 

podem ser minimizados com tratamento prévio visando posterior descarte no ambiente. 

E, dependendo do processo empregado, o tratamento da vinhaça pode resultar no 

aproveitamento da carga orgânica contida nesse resíduo agroindustrial para geração de 

energia. Considerável atenção tem sido dada ao desenvolvimento de novas 

configurações de reatores anaeróbios para conversão da matéria orgânica em biogás, 

com a intenção de aperfeiçoar o processo de tratamento de resíduos orgânicos.   

A biodegradabilidade do resíduo é um parâmetro importante para a escolha do 

tipo de tratamento a ser empregado. A biodegradabilidade de qualquer água residuária é 

avaliada pela relação DBO/DQO que no caso da vinhaça, tanto de beterraba como de 

cana-de-açúcar, apresenta valor entre 0,3 e 0,6 indicando que os processos biológicos de 

tratamento são aplicáveis mesmo que seja necessário um tratamento prévio para corrigir 

algumas características (VIANA, 2006).   

Dentre as muitas alternativas de tratamento da vinhaça já estudadas, podem-se 

citar o tratamento em wetlands, lodos ativados ou reator aeróbio de batelada seqüencial, 

processos aeróbios como sistemas de lagoas e os reatores anaeróbios que apresentam 

grande viabilidade na conversão da matéria orgânica do resíduo em biogás (KERNER e 

ROCHARD, 2004). 

O reator UASB (Upflow Anaeróbic Sludge Blanket Reactor) consiste 

basicamente de um tanque, constituído de um compartimento digestor localizado na 

base, contendo o leito de lodo biológico e no topo está localizado um decantador 
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precedido por um sistema de separação de gás. O afluente a ser tratado se distribui 

uniformemente na base do reator, passando pela camada de lodo, através da qual a 

matéria orgânica é transformada em biogás. O gás produzido é impedido pelos 

defletores a se dirigir ao sedimentador, entrando apenas em algumas regiões do reator. 

A porção de lodo que atinge o decantador é separada, retornando à base do reator e o 

afluente é uniformemente retirado da superfície do mesmo (SOUZA et al. 1992). 

  Estudos baseados numa planta piloto em escala industrial (reator UASB de 75 

m³), operando 280 dias por ano, realizados por SOUZA et al (1992), demonstraram a 

viabilidade da digestão anaeróbia termofílica (55-57 °C) de vinhaça em reatores UASB. 

com altas taxas de carregamento orgânico (25-30 Kg DQO/m³ de reator.dia), alta 

conversão da matéria orgânica (com 72% de eficiência na remoção de DQO) e taxa de 

produção de biogás de 10 m³/m³ de reator por dia. 

Portanto a biodigestão anaeróbia por meio de reatores tipo UASB é uma 

alternativa de aproveitamento da vinhaça economicamente viável e um efetivo meio de 

remoção da carga orgânica, além de produzir uma fase gasosa (biogás), uma fase líquida 

(o vinhoto digerido) e uma fase sólida (o lodo biológico) que podem ser aproveitadas 

para aumentar a rentabilidade das usinas (WILKIE et al., 2000; van HAANDEL, 2000).  

 

2.4 - Impactos Ambientais da atividade canavieira e legislação ambiental aplicada 

ao manejo da vinhaça 

 

O uso racional da vinhaça, como fertilizante nos canaviais,  está proporcionando 

diversos benefícios para unidades produtoras do Centro-Sul e do Nordeste brasileiro. 

Além de criar condições para uma destinação ambientalmente correta desse resíduo 

industrial, a fertirrigação melhora o rendimento agrícola e gera economia nos gastos 

com adubação.  

Entretanto a preocupação com a expansão da indústria sucroalcooleira e, 

consequentemente, maiores problemas ambientais, tem levado o Brasil a desenvolver 

suas próprias tecnologias e também a adaptar às tecnologias já estabelecidas às nossas 

condições ambientais. 

Mesmo que a adição de vinhaça em taxas adequadas tenha demonstrado 

aumentar o rendimento na produção da cana-de-açúcar, em longo prazo, a aplicação 

intensiva da vinhaça tende a aumentar a salinidade do solo, afetar a qualidade da cana 

para industrialização e contaminar a água subterrânea (CORAZZA, 1999).  
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 O Estado de São Paulo, maior produtor nacional de cana-de-açúcar, apresenta 

uma situação mais crítica em relação a esta questão, por isso a Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB -SP) desenvolveu  uma norma técnica 

específica – a P4.231 (2005) -  sobre a definição da dosagem máxima, critérios e 

procedimentos para aplicação de vinhaça no solo agrícola. A norma estabelece, entre 

outras medidas, a apresentação de um plano de aplicação de vinhaça, com uma planta 

contendo informações sobre taxas indicativas de dosagem, a localização dos tanques de 

armazenamento e dos canais mestres ou primários de uso permanente de distribuição e o 

monitoramento freqüente da utilização da vinhaça.  

As unidades industriais ficam obrigadas a elaborar um plano de utilização do 

efluente contendo dados sobre a localização dos cursos de água, poços utilizados para 

abastecimento, informações sobre geologia e hidrogeologia local, resultados analíticos 

dos solos, áreas de interesse ambiental e forma /dosagem de aplicação do resíduo.  

Outra alternativa para atenuar os danos ambientais causados pela vinhaça é o 

aproveitamento energético da produção do metano gerado durante sua biodigestão, mais 

um valor agregado a este subproduto, além da possibilidade de utilizar o efluente do 

reator (vinhaça tratada) nos campos agrícolas.  

A viabilidade da biodigestão anaeróbica da vinhaça se tornou possível a partir do 

desenvolvimento de reatores de alta produtividade, nos quais os tempos de retenção 

hidráulica são bastante reduzidos (Van HAANDEL, 2000), embora não seja uma 

realidade, em larga escala no Brasil, o futuro cenário de produção do álcool combustível 

sinaliza positivamente para a adoção dessa tecnologia. 

 

2.5 - O processo de atenuação natural 

 

Em função da conscientização da sociedade que cada vez mais participa e exige 

posicionamento das autoridades em relação às questões de gerenciamento ambiental, 

avanços significativos ocorreram nas últimas décadas com relação à pesquisas que 

visavam à recuperação ambiental (SPILBORGHS, 1997 citado por MARIANO, 2006). 

A remediação natural que corresponde a processos físicos, químicos e biológicos 

para despoluição de solos e águas subterrâneas, é uma estratégia de gerenciamento 

fundamentada nos processos naturais de atenuação para remover ou conter os 

contaminantes dissolvidos na água ou solo (WIEDEMEIR, 1996). 
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Para que esses processos sejam adotados com segurança é necessário 

desenvolver pesquisas que comprovem a redução na contaminação ao meio ambiente 

pela limitação do deslocamento dos contaminantes em face da atenuação natural 

(BARKER et al. 1987; CHAPELLE, 1994; CORDAZZO, 2000). 

A simulação das condições de campo em experimentos laboratoriais permitem  

verificar a eficiência do processo de biorremediação produzindo resultados relevantes 

para o gerenciamento de um risco ambiental (BERTRAND et al. 1983).  

Os testes respirométricos de Bartha e Pramer são bastante difundidos na 

literatura e utilizados na determinação da taxa de biodegradação da matéria orgânica 

contida nos resíduos presentes em solos por meio da medição do consumo de oxigênio 

e/ou produção de dióxido de carbono (NUVOLARI, 1996). 

  Testes realizados que convertem de 30% a 60% do carbono aplicado por meio 

do resíduo a CO2 , num período de tempo especifico, indicam condições adequadas para 

a biodegradação do contaminante pelos microrganismos do solo (CETESB, 1990; 

ABNT, 1999).  

Baseia-se no princípio de quantificar a atividade microbiana, tanto pela geração 

do gás carbônico como pelo consumo de oxigênio, por sua respiração basal ou induzida  

(MOREIRA, 2002; CARRARA et al, 2004). 

Nesses testes se pode incluir a contagem de microrganismos heterotróficos totais 

ou degradadores de substratos específicos, bem como as taxas de degradação 

correspondente ao desaparecimento de poluentes para confirmar o processo degradativo 

(SONG et al. 1990; BALBA et al. 1998; KATAOKA, 2001).  

 

2.6 - Ação dos microrganismos 

 

Segundo Philippi (2001) nos solos contaminados, a presença de microrganismos 

pode possibilitar a degradação ou a transformação de compostos orgânicos tóxicos em 

compostos menos tóxicos que junto às propriedades físicas e químicas do solo 

interferem nos mecanismos de dispersão e sorção dos poluentes.  

Essa relação influencia na capacidade metabólica dos microrganismos, 

especialmente, no tocante às taxas de resíduo utilizadas e a extensão da biodegradação.  

 Sendo o solo um ambiente em constante modificação, os microrganismos 

precisam se adaptar às mais diversas condições ambientais e fontes de energia (luz, 

oxidação de compostos inorgânicos e de um grande número de compostos orgânicos), 
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além de estarem condicionados a disponibilidade de nitrogênio e fósforo,  fundamentais 

para o crescimento dos microrganismos (CARDOSO, 1992). 

A quantidade e os tipos de microrganismos presentes no solo variam em função 

de muitos fatores ambientais, tais como a quantidade e os tipos de nutrientes 

disponíveis, teor de umidade, oxigênio, temperatura, pH, presença de raízes e extensão 

do sistema radicular (TORTORA FUNKE e CASE, 2000 citado por MELLO, 2005).  

Destaca-se que um grama de solo pode conter 10 bilhões de microrganismos, 

representando milhares de espécies sendo a diversidade microbiana parcialmente 

conhecida e, apesar das bactérias serem mais eficientes na degradação de contaminantes 

orgânicos, os fungos são mais resistentes às mudanças de pH, de salinidade e de outras 

condições ambientais (ZILLI et al. 2003).  

 

2.7 - Métodos multivariados: Análise de Componentes Principais (ACP) 

 

Existem vários métodos de análise multivariada com finalidades bem diversas 

entre si, destacando-se entre eles a análise por componentes principais (ACP), utilizada 

para verificar se amostras são semelhantes quando utilizamos uma grande número de  

variáveis em comum para a comparação .  

A ACP permite a redução do número de variáveis na explicação de um conjunto 

de dados. A análise de componentes principais fornece as ferramentas adequadas para 

identificar as variáveis mais importantes no espaço das componentes principais. 

Consiste em reescrever as variáveis originais em novas variáveis denominadas 

componentes principais, através de uma transformação de coordenadas. A 

transformação de coordenadas é um processo trivial quando feito usando matrizes.  

Os componentes principais são as novas variáveis geradas através de uma 

transformação matemática especial realizada sobre as variáveis originais. Cada 

componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais. Nestas 

combinações, cada variável terá uma importância ou peso diferente (MOITA NETO et 

al. 1998).  

Duas são as características das componentes principais que as tornam mais 

efetivas que as variáveis originais para a análise do conjunto das amostras. As variáveis 

podem guardar entre si correlações que são suprimidas nas componentes principais, ou 

seja, as componentes principais são ortogonais entre si. Deste modo, cada componente 

principal traz uma informação estatística diferente das outras. A segunda característica 
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importante é decorrente do processo matemático-estatístico de geração de cada 

componente que maximiza a informação estatística para cada uma das coordenadas que 

está sendo criada. As variáveis originais têm a mesma importância estatística, enquanto 

que as componentes principais têm importância estatística decrescente, ou seja, as 

primeiras componentes principais são tão mais importantes que podemos até desprezar 

as demais. 

A análise de componentes principais permite que se possa analisar 

características separadamente devido à ortogonalidade, servindo para interpretar o peso 

das variáveis originais na combinação das componentes principais mais importantes, 

bem como pode servir para visualizar o conjunto da amostra apenas pelo gráfico das 

duas primeiras componentes principais, que detêm maior parte da informação estatística 

(PRADO et. al., 2002). 

Portanto, a análise de componentes principais é uma técnica de compressão da 

informação que consiste em projetar o máximo de informação no menor número 

possível de eixos não correlacionados. Esses eixos são combinações lineares das 

variáveis originais, com pesos escolhidos de forma a maximizar a variância, que em 

Estatística é tomada como uma medida da informação. Assim, a primeira componente 

principal (CP1) representa a direção de máxima variância (e, portanto, de máxima 

informação) no espaço multidimensional em que o conjunto de dados está representado. 

A segunda componente (CP2) é ortogonal à primeira e descreve o máximo da 

informação ainda não descrita pela CP1, e assim por diante (PIMENTEL, 2003).   

 

2.8 - Modelagem do crescimento da planta e da degradação do resíduo no solo. 

 

Segundo Machado et al. (1982) a análise do crescimento é considerada como o 

primeiro passo da análise de produção vegetal  e  requer informações  que  podem  ser  

obtidas  sem  a  necessidade  de  equipamentos sofisticados.  

A modelagem matemática permite avaliar o crescimento final da planta como 

um todo e a contribuição dos diferentes órgãos no crescimento total. A partir dos dados 

de crescimento, pode-se inferir a atividade fisiológica, isto é, estimar-se de forma 

bastante precisa, as causas de variações de crescimento entre plantas geneticamente 

diferentes ou entre plantas crescendo em ambientes diferentes (BENINCASA, 2003). 
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O modelo é a formulação matemática de um evento e em sua forma analítica é 

composto de variáveis: dependente, independente(s) e parâmetros (BRITO, 2007). 

Quando possui um erro associado, trata-se de um modelo probabilístico, tal como: 

 

DBOi = β0 + β1DQOi + β2CEi + εi        

 

Em que: 

DBOi = Demanda bioquímica de oxigênio da amostra i; 

DQOi = Demanda química de oxigênio da amostra i ; 

CEi = Condutividade elétrica da amostra i; 

0 1 2β ,β e β = parâmetros do modelo; 

εi = erro aleatório. 

 

          O erro aleatório εi confere ao modelo a natureza probabilística, isto é, esse é 

influenciado por situações não controláveis, que quanto mais ocorrerem menor será a 

precisão do modelo. 

Existem também os modelos determinísticos que são aqueles em que o erro 

aleatório não existe, pois caso o fenômeno se repita n vezes o resultado será sempre o 

mesmo.  

Exemplo: 

(((( ))))tf iV =V 1+i
       

 

Em que: 

fV = valor final; 

iV = valor inicial; 

i = taxa de juros; 

t = tempo de aplicação de iV . 

 

A equação é a representação numérica do modelo, isto é, o resultado final do 

ajuste do modelo ao conjunto de dados. Corresponde portanto, a estimativa do modelo e 

é composta de coeficientes. 

i
ˆDBO = b0 + b1DQOi + b2CEi        

Em que: 
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iOB̂D = estimativa da DBOi; 

  b0, b1 e b2 = coeficientes (valores numéricos que são os estimadores dos parâmetros). 

 

Uma equação só deve ser aplicada para o conjunto de valores dos respectivos 

domínios em que ela foi gerada, pois o uso de extrapolações, isto é, fazer estimativas 

fora do domínio dos dados em que a equação foi ajustada, podem-se gerar resultados 

inconsistentes. 

Modelos baseados em processos biológicos constituem uma ciência em 

desenvolvimento crescente diretamente vinculada à fisiologia vegetal. Esse ramo de 

conhecimento tem evoluído, consideravelmente, nos estudos de interação planta x solo 

x atmosfera, conferindo uma visão mais generalista e, fisiologicamente, embasada para 

estimativa de crescimento (ABREU et al. 2002). 

Para se empregar modelos em fenômenos biológicos, dois fatores devem estar 

associados, o matemático, referente a habilidade do pesquisador em conhecer os 

detalhes dos procedimentos de ajuste e o fator biológico, pois os parâmetros do modelos 

devem ser baseados em princípios biológicos que regem o fenômeno. Desta forma, o 

ajuste puramente matemático, isto é, procurando apenas obter alta precisão nas 

estimativas pode não ser tão consistente quando ocorrem variações biológicas não 

contempladas na equação ajustada, podendo levar a resultados inexplicáveis.  

Dependendo da área de pesquisa em consideração, os modelos podem receber 

diferentes denominações, mesmo que os princípios de construção sejam os mesmos. 

Segundo Suguitani (2006), existem inúmeros modelos de simulação de 

crescimento para a cana-de-açúcar desenvolvidos no Brasil, entretanto o uso da 

modelagem na agroindústria canavieira ainda não tornou-se uma rotina para tomada de 

decisões. 

Nas áreas ligadas às ciências da natureza, existe a aplicação de vários modelos, 

destacando-se entre eles os seguintes: 

 
Modelo de Von Bertalanffy  

 

Von Bertalanffy (1934, 1957) derivou seu modelo de estudos das então chamadas 

relações alométricas dos organismos, dando origem a um campo de pesquisa muito 

importante nos estudo de crescimento e mortalidade. A relação alométrica será 
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compreendida por existir entre elementos dimensionais de um organismo, denominado 

P e Q, quando a relação entre eles pode ser expressa na forma: 

θP α Q= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅           

Em que: 

 P = comprimento do fêmur do animal; 

Q = largura do crânio de certas espécies animais ou a área fotossintética e área do 

câmbio do tronco de espécies vegetais; 

α  e θ  = parâmetros da relação.  

Isto sugere a suposição de que em indivíduos normais, o padrão de crescimento 

específico de P produzirá uma relação proporcional constante para o padrão de 

crescimento especifico de Q, que é: 

 

dP α dQ

dt Q dt
    

= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅    
      

 

Estudos extensivos de muitos organismos aquáticos e terrestres levaram 

Bertalanffy à conclusão de que para uma classe principal de organismos a relação 

alométrica entre a área da superfície (também total, ou área absortiva total) e volume 

total pode ser adequadamente expressa como: 

 

mS α V= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅  

 

Em que: 

S = área da superfície; 

V = o volume do organismo; 

α  =o parâmetro de proporcionalidade; 

m = constante alométrica (2/3).  

 

 O valor da constante alométrica igual a 2/3 foi decorrente dos estudos com 

vários animais, pois assumindo este valor médio, a resolução da equação diferencial 

originária do modelo passava a ter solução explícita. 
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Após prosseguimento dos estudos, o autor chegou à conclusão de que o 

crescimento segue um processo de síntese (anabolismo) e degradação (catabolismo). A 

formulação dessa hipótese foi expressa da seguinte forma: 

 

2
3

dW
ηW κW

dt
= −= −= −= −

 

 

A vantagem desta equação diferencial está na sua fundamentação teórica. A 

razão anabólica é proporcional à área da superfície do organismo, enquanto que a razão 

catabólica é proporcional ao volume da biomassa. 

Após integração, esta função resulta no seguinte modelo: 

 

(((( )))) 3
iW U 1 exp κ t    = − − + ε= − − + ε= − − + ε= − − + ε      

 

        
 

Em que: 

U = valor assintótico, isto é, tamanho máximo que o organismo pode atingir; 

κ = parâmetro do modelo; 

t = tempo do crescimento. 

 

Já o tempo de meia vida (t1/2) que corresponde ao espaço de tempo necessário 

para se atingir a metade do valor assintótico (U) é expresso por: 

t1/2 = - (ln 0,206/k) =  1,5798/k 

Este modelo possui vasta aplicação em prognose do crescimento de sistemas 

biológicos e também foi aplicado na modelagem da produção de gases em silagens de 

girassol e milho (MELLO et al. 2008). 

 

Modelo de Chapman-Richards 

 

Richards (1959) estudando o crescimento de plantas e Chapman (1961) o 

crescimento de peixes, consideraram que a constante alométrica (m=2/3) de Von 

Bertalanffy era muito restritiva, pois esse expoente pode assumir diferentes valores m 

dependendo da natureza dos dados (SILVA, 1986). 
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A generalização de Chapman-Richards do modelo de crescimento de Von 

Bertalanffy é uma expressão matemática de uma hipótese concernente a causas 

essenciais do fenômeno de crescimento, de tal modo que os parâmetros no modelo têm 

pelo menos uma total interpretação biológica ou fisiológica (PIENAAR e TURNBULL, 

1973). 

Assim sendo, fazendo esta modificação, obtém-se:  

 

mdH
αH γH

dt
= −= −= −= −

 
 

Após resolução desta equação diferencial o resultado é:  
 

(((( )))) θ
iW U 1 exp t    = − −κ + ε= − −κ + ε= − −κ + ε= − −κ + ε      

Em que: 
 
U = valor assintótico do modelo; 
κ e θ = parâmetros do modelo; 

1
θ=

1-m
 

εi = erro aleatório. 
 

Observa-se que o “m” passa a ser um valor dependente da natureza do fenômeno 

biológico que está sendo modelado.  

Com o desenvolvimento da computação e a aplicação de softwares mais 

sofisticados na resolução de funções matemáticas, como é o caso do modelo do Von 

Bertalanffy, a restrição colocada para o valor de m=2/3 deixou de existir, e esse 

parâmetro passou a ser estimado sem problemas de ordem matemática. 

Este modelo foi nomeado como modelo de crescimento de Chapman-Richards 

por Turnbull (1963) e tem sido usado, principalmente, em pesquisas florestais 

(PIENAAR, 1965; PIENAAR e TURNBUL, 1973; MACHADO, 1978; CAMPOS, 

1980; CLUTTER et al. 1983; BARROS et al. 1984; McTAGUE, 1985; SILVA, 1986; 

ZEIDE, 1993; SCOLFORO, 1994; FENGRI et al. 1997; FEKEDULENG et al, 1999; 

SANTOS Jr, 2005; BRITO, 2007; HESSI, 2007; TONINI et al. 2008). 

Dependendo do valor do parâmetro “m”, o modelo de Chapman-Richards 

representa várias leis de crescimento: o modelo de Bertalanffy (m = 2/3), a função de 

crescimento Monomolecular (m = 0), também conhecido como Modelo de Cinética de 

Primeira Ordem, a função de crescimento Gompertz (m = 1) e a função de crescimento 
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Logístico (m = 2), que são casos especiais da função de crescimento de Chapman-

Richards (MACHADO, 1978). Portanto, é um modelo bastante flexível pelo fato de que 

vários outros modelos estão incluídos nele, dependendo do valor de “m”. 

Para este modelo o tempo de meia vida (t1/2) que corresponde ao período 

necessário para degradar determinado resíduo é expresso por: 

 

1

θ

(1/2)

1
ln 1-

2
t = -

k

    
    
    

    
                    

    

 

 

Como citado anteriormente, quando m=0, obtêm-se o modelo Monomolecular 

que tem sido usado com freqüência em experimentos de degradação, sendo denominado 

de “modelo de Cinética de Primeira Ordem”.  

 

Modelo Monomolecular  

 

 Quando m=0, o modelo resulta na seguinte forma: 

 

(((( )))) iW U 1 exp k t    = − − + ε= − − + ε= − − + ε= − − + ε      

 

 É conhecido nos estudos de biodegradação como modelo de “Cinética de 

Primeira Ordem”. 

Segundo Jenkinson e Rayner (1977) este modelo é usado para melhor entender 

as transformações que sofre a matéria orgânica no solo, isto é, a cinética das reações de 

decomposição de substratos orgânicos.  

Fundamenta-se no princípio de que a velocidade de decomposição de 

determinado substrato, em determinado instante, é diretamente proporcional à 

quantidade de substrato presente neste mesmo momento (LATHAN, 1974). 

Corrêa et al. (2005) empregaram este modelo na estimativa da decomposição de 

plantas aquáticas no solo, por meio da liberação de CO2. Andrade et al. (2006) 

aplicaram na cinética da degradação da matéria orgânica de biossólidos. Firme (2005) 

empregou na cinética da degradação de torta de filtro em solo com presença de cádmio 
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e níquel. Serra e Storpirtis (2007) aplicaram em estudos de cinética e eficiência de 

dissolução da cefalexina. 

Também permite que se calcule o tempo de meia vida (t1/2), necessário para 

degradar um determinado resíduo, isto é, quando na metade do valor assintótico (U/2).  

Desta forma, tem-se: 

 

U/2 = U [1– exp(–k.t1/2)] 

U/(2U)= [1– exp(–k. t1/2)] 

(1/2) –1= – exp(–k. t1/2) 

exp (–k. t1/2) = (1/2) 

 

Aplicando logaritmos, tem-se: 

 

–k. t1/2 ln(exp) = ln (1/2) 

– k. t1/2= ln 1 – ln 2  

t1/2  =  – (ln 2)/( –k) = 0,693/k 

 

 Estes três modelos foram considerados neste trabalho. 

 

2.9 - Experimentos com medidas na mesma unidade amostral ao longo do tempo 

 

Geralmente, quando se montam experimentos em que se fazem medições ao 

longo do tempo, o comum é usar um delineamento univariado básico, isto é, 

inteiramente aleatório, blocos casualizados ou quadrado latino com arranjo em parcelar 

subdivididas. Considera-se que as medições ao longo do tempo são independentes e o 

tempo é usado como a subparcela. 

Na realidade, na maioria das vezes as medidas ao longo do tempo são 

dependentes, isto é, uma segunda medida na mesma unidade experimental depende da 

situação da primeira medida e assim sucessivamente. Na ocorrência dessa dependência, 

o arranjo em parcelas subdivididas deve ser substituído pelo delineamento multivariado 

de Medidas Repetidas (NEMEC, 1996). 

Segundo Diggle (1988) e Crowder e Hand (1990), o termo Medidas Repetidas é 

usado para designar medidas feitas em uma mesma unidade experimental em mais de 

uma ocasião. Assim sendo, pode-se dizer que Medidas Repetidas é um tipo de análise 
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de variância, em que são avaliadas as variações entre as unidades experimentais ao 

longo do tempo. 

Quando a mesma variável resposta é mensurada na mesma unidade experimental 

ao longo do tempo, ou quando essa unidade experimental recebe vários tratamentos em 

diferentes tempos, surgem algumas pressuposições que devem ser consideradas com 

respeito à forma de se fazer uma análise de variância, que poderá ser feita através de um 

modelo: univariado ou multivariado.  

Quando a análise é feita de forma univariada, são feitas as pressuposições de que 

o erro da parcela que envolve os tratamentos, bem como o erro das subparcelas em que 

ocorrem o tempo e a interação tempo versus tratamento, possuam distribuição normal, 

sejam independentes e identicamente distribuídos, com variâncias constantes (σ2) e que 

a matriz de covariâncias possua a propriedade de simetria composta, isto é, a variável 

aleatória seja igualmente correlacionada e possua variâncias iguais ao longo do tempo. 

Quando ocorre a violação de um dos pressupostos acima citados o teste de F é 

tendencioso (GREENHOUSE e GEISSER, 1959; COLE e GRIZZLE, 1966; STUKER, 

1986; FERNANDEZ, 1991; XAVIER, 2000).  

Para verificar se a matriz de covariâncias atende à condição de simetria 

composta, Mauchly (1940) propôs o “teste de esfericidade”, que verifica se uma 

população normal multivariada apresenta variâncias iguais e as correlações nulas.  

Detalhes sobre o uso do teste de Mauchly podem ser encontrados em Lyra et al. 

(2006). 

Se a condição de simetria composta para a matriz de covariâncias for satisfeita, 

pode-se utilizar o teste univariado, isto é, parcelas subdivididas (FERNANDEZ, 1991).  

Em estudo comparativo entre métodos de análise univariada e multivariada, em 

um experimento com 22 variedades de cana-de-açúcar, com blocos casualizados em 4 

locais e três cortes sucessivos, em que se analisou dados de fibra(%), brix(%), pol(%) e 

produtividade, verificou-se que no caso do modelo multivariado o número de diferenças 

significativas entre médias de tratamentos foi menor que no caso univariado, isso 

porque no caso do modelo multivariado o critério de rejeição é mais rigoroso por levar 

em consideração um nível de significância conjunto, enquanto que no modelo 

univariado o nível de significância é tomado isoladamente por análise (Demétrio, 1985). 

Lyra (2002) analisando 13 variáveis físicas e químicas padrões para análise de 

qualidade de água em área de aplicação da vinhaça na fertirrigação e tendo por foco o 

lençol freático, ao longo de 3 diferentes épocas, constatou que a condição de 
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esfericidade só ocorreu em três variáveis (condutividade elétrica, total de sólidos 

dissolvidos e nitrato). Nas outras: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO), bicarbonato, cloreto, sódio, potássio, cálcio, magnésio e 

potencial hidrogeniônico (pH), a condição de esfericidade foi violada, justificando o uso 

de delineamento multivariado de medidas repetidas. 

 Souza (2003) avaliou o crescimento em altura de leucena [Leucaena 

leucocephala (Lam) de Wit], no Agreste de Pernambuco, usando a análise multivariada 

de medidas repetidas. 

 Vieira et al. (2007), empregaram a análise multivariada de medidas repetidas no 

estudo do uso de leucena em um sistema silvipastoril, no Agreste de Pernambuco. 

 Brito et al. (2006; 2007a,b) que avaliaram a qualidade do percolado de solos 

fertirrigados com vinhaça em diferentes doses e tempos de incubação e a concentração 

de cátions presentes no lixiviado de solos tratados com vinhaça, constataram que o teste 

multivariado de medidas repetidas é o mais indicado para esse tipo de experimento. 
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CAPÍTULO 3. Material e Métodos 

 

Visando comparar os efeitos da utilização da vinhaça in natura e tratada no 

desenvolvimento da cana-de-açúcar e estabelecer dosagens racionais de aplicação de 

vinhaça que não causem poluição, por meio de estudos sobre a remoção/ biodegradação 

da vinhaça pelo solo foi instalada uma estação lisimétrica para o experimento de campo 

e construídos respirômetros de Bartha para os ensaios de laboratório.  

 

3.1 - Descrição da área experimental  

  

 O experimento de campo foi implantado sob condições de lisímetros em área 

situada a 250 metros da sede da Usina Salgado, localizada no município de Ipojuca 

(coordenadas 070 10’ e 070 25’ S, 390 10' e 390 30’ W) no Estado de Pernambuco, 

distando 53 km do Recife na zona da Mata Pernambucana.  Caracteriza-se por 

apresentar um clima do tipo Ams', tropical chuvoso de monção com verão seco, e 

estação chuvosa entre os meses de março a agosto. A precipitação anual média na área é 

de 1.800 mm e a temperatura anual média é de 25,2°C (LYRA, 2002). A Figura 01 

apresenta o mapa com a localização da área experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Mapa destacando o local da área experimental 
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 3.2 - Dispositivo experimental de campo 

 

O dispositivo experimental de campo constou de uma estação lisimétrica 

composta por uma bateria de 40 lisímetros de drenagem distribuídos em 464,40 m2 de 

área plantada com cana-de-açúcar, com histórico de aplicação de vinhaça e 

apresentando dois solos de características granulométricas distintas: arenoso e argiloso. 

Foram implantados 8 conjuntos de lisímetros, cada um contendo 5 unidades lisimétricas 

ligadas através de uma rede hidráulica e uma estação de coleta central (Figura 02).  

 

              1. Estação Lisimétrica 
2. Parque industrial da Usina Salgado 
3. Oficina da Usina Salgado 
4. Distrito de Nossa Senhora do Ó 
5. Rio Ipojuca 

 
Figura 02 - Imagem de satélite da área experimental com esquema das estações 

lisimétricas 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Estação de coleta 
 de lixiviado 
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Quatro conjuntos foram instalados no solo com textura arenosa e os outros 

quatro no solo com textura argilosa.  

Os lisímetros são caixas de fibrocimento com fundo de brita e cascalho, seguido 

de rede de drenagem para coleta do percolado (ALBUQUERQUE FILHO, 2006)  

Os conjuntos de lisímetros foram localizados em 4 transectos paralelos, sendo os 

transectos 1 e 2 na área cujo solo é arenoso e os de números 3 e 4 na área do solo 

argiloso, distanciados entre si de 100 metros em cada área. Considerando o mesmo 

transecto, a distância entre os conjuntos foi de 50 metros. 

Os lisímetros foram posicionados ao redor do poço de coleta eqüidistantes de 

1,20 m. As caixas foram assentadas a 0,65 m de profundidade, ficando uma borda de 

0,10 m acima da superfície do solo, conforme Figura 03.  

 

Figura 03 - Esquema individual da montagem dos lisímetros na área  experimental. 
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As estações de coleta dos lixiviados foram protegidas com tampas metálicas para 

impedir a entrada de água e possível mistura com o material a ser analisado e evitar 

acesso de pessoas estranhas. A rede coletora, em cada conjunto, foi composta de 5 

canalizações de PVC de 25 mm de diâmetro nominal, interligando-se a laje de fundo de 

5 caixas até o ambiente interno da estação de coleta do material lixiviado. 

 

        3.2.1 – Construção, instalação e preenchimento dos lisímetros  

 

A bateria de 40 lisímetros de drenagem foi constituída de caixas de fibrocimento 

- BRASILIT, com capacidade de 1000 litros, diâmetro externo na borda superior de 

1300 mm e altura externa de 745 mm.  

Antes da instalação no campo, as caixas foram preparadas para conexão com a 

rede hidráulica da caixa de coleta de lixiviados. Uma tubulação de PVC soldável de 25 

mm foi conectada ao fundo da caixa até a estação de coleta do material lixiviado e um 

pequeno desnível efetuado com cimento para favorecer o escoamento até o ponto 

interno de coleta. 

 Os lisímetros foram revestidos com bidim e a malha de drenagem formada por 

uma camada de brita número 1 de aproximadamente, 5 cm de espessura seguida de uma 

camada de cascalhinho de aproximadamente 3 cm de espessura. 

As etapas básicas para implantação dos conjuntos de lisímetros na área 

experimental foram: 

- Escavação da área utilizada a uma profundidade de aproximadamente 70 cm, 

sendo o solo retirado em camadas de 20 cm para reproduzir os três primeiros horizontes 

do solo. Ocupando 10 cm dos lisímetros foi construído um desnível a fim de garantir o 

escoamento do percolado até o coletor e a malha de drenagem. 

- Preenchimento do solo na ordem inversa em que foi tirado, para haver a 

reprodução do perfil característico de cada tipo de solo. Cada camada colocada foi 

socada com o auxilio de um socador para tentar reproduzir ao máximo a densidade 

original a fim de evitar a formação de caminhos preferenciais à percolação da água, os 

chamados efeitos de borda.  Após nivelamento da superfície final do solo nos lisímetros 

foi caracterizada a folga de 5 cm, até a borda superior da caixa. 

  - Montagem da estação de coleta de lixiviados, que consistiu de uma manilha de 

esgoto com 80 cm  de diâmetro e 150 cm de altura instalada no centro de um conjunto 

de 5 lisímetros de drenagem. Em seu interior, nas extremidades finais dos tubos de PVC 
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de 25 mm de diâmetro ligados ao fundo dos lisímetros, foram acopladas torneiras 

plásticas de ½” para controle do lixiviado e uma garrafa plástica para coleta de água 

com capacidade de 1 litro com sistema de vácuo.  

Na Figura 04, observa-se à seqüência de escavação do solo, a instalação de um 

conjunto de lisímetros e posterior preenchimento com o solo retirado na etapa inicial de 

montagem. 

 

 

Figura 04 - Seqüência de montagem dos lisímetros na área experimental 
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Após o período de 30 dias da instalação dos lisímetros foi realizado o plantio da 

cana-de-açúcar variedade RB 92579 na forma de cana planta para que pudesse ser 

conduzida a cultura desde a primeira folha sob as condições do experimento. Um sulco 

de plantio em cada lisímetro foi efetuado para reproduzir o espaçamento utilizado nas 

áreas de cultivo.  

O intervalo de 1 ano foi necessário para reproduzir naturalmente a densidade do 

solo, após o qual foi realizado novo plantio de cana-de-açúcar. 

Como o experimento foi conduzido em uma área de canavial ativo toda a 

operação para instalação dos lisímetros só pode ser executada na época de corte da 

cana- de- açúcar em função do nível de intervenção a ser efetuado no local. 

 Para a identificação cada conjunto de lisímetros foi pintado com uma cor 

característica e identificado com uma sigla. Cada unidade lisimétrica recebeu uma 

nomenclatura constituída da letra C representando o conjunto, seguida do número 

correspondente e da letra L representando o lisímetro, seguida do número 

correspondente. A inscrição C2L5 significa que é a unidade lisímetrica número 5 do 

segundo conjunto de lisímetros (Figura 05). 

 

Figura 05 – Marcações realizadas nos lisímetros e nos conjuntos lisimétricos a fim de 

identificação e sorteio dos tratamentos. 
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3.3 - Caracterização do solo 

 

 Na área experimental, em levantamento realizado por Lyra (2002), foram 

identificadas 2  classes de solos classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos da EMBRAPA (1997) como: ESPODOSSOLO FERRO 

CÁRBICO (textura arenosa) e GLEISSOLO HÁPLICO tb (textura argilosa) (Figura 

06). 

O primeiro perfil de solo (a) compreende uma área de 4 ha onde estão situados 

os conjuntos de lisímetros de números 1 a 4, foi classificado como Espodossolo ferro 

cárbico, de textura média na superfície e arenosa no horizonte inferior, com presença de 

um horizonte Bh de acumulação de matéria orgânica e um Bhs com concentração de 

ferro. 

 

  

(a) (b) 

Figura 06 - Perfis das classes de solo: (a) Espodossolo ferro cárbico e (b) Gleissolo 

háplico textura argilosa  

 

O segundo perfil de solo (b), representa uma área de 3 ha onde foram 

implantados os conjuntos de números 5 a 8 e corresponde a um gleissolo háplico tb, 



 

31 
 

textura argilosa no horizonte Ap, seguindo-se de textura arenosa no 2o e 3o horizontes, 

sendo muito argilosa nos demais. Apresenta atividade de argila baixa. 

 

3.3.1 - Análises físico-químicas do solo 

 

   Para a caracterização física das amostras dos solos provenientes das trincheiras 

correspondentes aos dois perfis dos solos existentes na área, foram analisados os 

parâmetros: granulometria, densidade global, peso específico, ponto de murcha 

permanente, capacidade de campo e condutividade hidráulica, realizada no laboratório 

de Física do Solo – UFRPE de acordo com a metodologia recomendada pela 

EMBRAPA (1997). 

As análises químicas dos perfis de solos foram realizadas no Laboratório de 

Análises Agrícolas Ltda – LAGRI. Os parâmetros analisados foram: pH, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio trocável, enxofre, manganês, ferro, 

cobre, zinco e teor de matéria orgânica, seguindo a metodologia da EMBRAPA (1997). 

Os resultados das análises para os parâmetros físicos e químicos realizados na 

caracterização dos dois perfis de solo até a profundidade de 1 metro estão indicados nas 

Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01 - Características físicas dos solos 

Areia Silte Argila Horizonte Prof. 
cm 

K0 
cmh-1 

Dg 
gcm-3 

Dp 
gcm-3 

P 
(%) 

Umidade (%) 
        CC... ......PMP 

g.kg-1 

Espodossolo ferro cárbico 
Ap 00 - 30 6 1,4 2,5 44 19,5 13,9 550 100 350 
A2 30 - 55 21 1,3 2,5 47 23,5 18,1 560 70 370 
E 55 - 110 28 1,5 2,7 43 1,4 0,7 940 20 40 

Gleissolo háplico tb textura argilosa 

Ap 00 - 20 4 1,2 2,4 51 41,6 28,8 220 160 620 

Cg 1 20 - 40 47 1,2 2,7 56 7,8 4,6 220 100 620 
2Cg 2 40 - 59 33 1,0 2,7 64 1,2 0,4 110 70 820 
2Cg 3 59 - 87 4 1,0 2,7 62 48,7 35,2 740 60 200 

Dg=densidade global; Dp=densidade das partículas; P=porosidade total; K0=condutividade hidráulica 
saturada; CC= capacidade de campo; PMP= ponto de murcha permanente. 
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 Tabela 02 - Características químicas dos solos 

HORIZONTES pH     P         K        Na     Zn      Cu       Fe      Mn 

 ………………….mg/kg…….…………….            

   H     Al      Ca       Mg      S      CTC 

......……...........cmolc/kg….............. 

  V        C       MO 

..…........%…........ 

Espodossolo ferro cárbico 

AP 5,5 43,26 2,25 0,07 1,8 1,4 220 7,0 3,78 0,60 3,20 1,01 6,53 10,91 59,85 2,51 4,32 

A2 5,6 7,84 1,78 0,05 1,6 1,0 240 1,6 3,22 0,30 2,05 0,67 4,56 8,08 56,44 1,81 3,12 

E 5,5 8,40 0,15 0,04 1,9 1,6 100 0,4 3,01 0,38 0,70 0,11 0,99 4,38 22,60 0,65 1,12 

Gleissolo háplico tb textura argilosa 

AP 4.9 56.26 0,13 0,40 4.2 2.8 340 7.0 4.96 2.02 2.05 0.83 3.36 10.34 32.50 3.71 6.40 

Cg 1 5.0 20.40 0,10 0,26 1.9 1.4 280 0.9 4.31 1.60 1.90 0.55 2.81 8.72 32.22 1.95 3.36 

2Cg 2 5.0 5.60 0,14 0,10 2.0 1.2 480 0.6 4.67 1.82 1.45 0.41 2.10 8.59 24.45 2.92 5.04 

2Cg 3 5.1 3.36 0,51 0,22 1.8 1.6 320 0.6 4.28 1.66 1.60 0.53 2.86 8.80 32.50 1.72 2.96 

CTC – capacidade de troca de cátions; C – carbono orgânico; M.O. – matéria orgânica; V – soma de 
bases; P – fósforo; K – potássio; Na – sódio; Zn – zinco; Cu – cobre; Fe – ferro; Mn – manganês; H- 
hidrogênio; Al – alumínio; Ca – cálcio; Mg - magnésio 
 

Pelos resultados obtidos se observa que os dois solos apresentaram média 

acidez, com pH entre 4,9 a 5,6. A acidez devida ao alumínio e hidrogênio aumentou 

progressivamente do solo arenoso para o solo argiloso. A CTC foi considerada média, 

com valores aumentando em profundidade e na mesma seqüência da acidez. 

 Os valores da matéria orgânica e do fósforo apresentaram-se altos nos dois 

primeiros horizontes para os dois solos. 

Os teores de potássio foram altos na maioria dos horizontes. Em relação ao 

cálcio os teores foram considerados médios, exceção feita aos horizontes E do 

Espodossolo. Comportamento análogo obteve o magnésio em ambos os solos. 

 Os micronutrientes cobre, ferro, zinco e manganês, apresentaram teores 

elevados, exceção feita para o manganês no horizonte E do Espodossolo onde os teores 

foram baixos e para o Gleissolo  (excluindo o horizonte Ap, teores altos). 

 Como solos ácidos possuem baixa fertilidade natural, os valores de médio a alto, 

apresentados para a maioria dos elementos refletem o efeito residual das sucessivas 

adubações com vinhaça na área. 

 

3.4 -  Balanço hídrico da área experimental 

 

 O balanço hídrico da região durante o ano de 2008, período de desenvolvimento 

do ciclo de cana-soca encontra-se apresentado nas Figuras 07 e 08. O método utilizado 
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no cálculo foi o de Tornthwaite & Mather (1955), adaptado em planilha do 

Departamento de Física e Meteorologia – Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (ESALQ/USP).   

 

Figura 07 – Balanço hídrico de acordo com Tornthwaite e Mather (1955) durante 

período de desenvolvimento do ciclo de cana-soca (2007-2008)  

 

Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica mensal de posto de coleta 

instalado na sede da Usina Salgado e dados de temperatura, umidade relativa e 

evapotranspiração fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia e Recursos Hídricos de 

Pernambucano– LAMEPE, média histórica de 30 anos.  

 

 

Figura 08 – Precipitação, evapotranspiração real e potencial, durante o período de 

desenvolvimento do ciclo da cana-soca (2007-2008) 
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 As temperaturas máximas mais elevadas ocorrem no período de novembro a 

março, com valores superiores a 30 °C.  As temperaturas médias mensais oscilam entre 

24,6 e 27,6 °C e as mínimas entre 21,8 e 24,2 °C. A umidade relativa do ar, durante os 

meses de março a agosto é superior a 80 %. 

 No mês de dezembro de 2007, época do corte da cana-planta, a precipitação 

mensal foi de 39 mm. Para completar o balanço hídrico anual (2008), utilizou-se as 

médias de precipitação dos últimos 41 anos para os meses de outubro, novembro e 

dezembro.  

 

3.5.-  Condução da cana-de-açúcar nos lisímetros 

 

Após o período de 90 dias da construção e instalação dos lisímetros na área 

experimental, foi realizado o plantio da cana-de-açúcar variedade RB 92579 na forma 

de cana planta para que fosse conduzida a cultura desde a primeira folha sob as 

condições do experimento e obedecendo às práticas adotadas na Usina Salgado. Foi 

reproduzido um sulco de plantio em cada lisímetro para reproduzir o espaçamento 

utilizado nas áreas de cultivo, o que permitiu a acomodação de três rebolos de cana.  

Na Figura 09, observa-se a cana já plantada nos lisímetros do Espodossolo, e seu 

subseqüente desenvolvimento ao longo de alguns dias e aos 7 meses após plantio.  

 

Figura 09 - Cana-de-açúcar no início e aos 7 meses da condução do plantio realizado 

para  reprodução da densidade natural do solo nos lisímetros de drenagem  
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Para promover o adensamento natural do solo e conhecer o manejo da cultura 

dentro dos lisímetros foi analisado o comportamento da cana por 1 ano deixando-se 

completar o ciclo da cultura. Em 01/12/2006 iniciou-se o novo plantio com cana-planta 

visando promover os estudos de lixiviação com a fertirrigação de vinhaça.  

 

3.5.1 - Variedade cultivada 

 

A variedade utilizada na área experimental, RB 92579 foi desenvolvida pela 

Rede Interinstitucional para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro - RIDESA 

sob a responsabilidade do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar 

(PMGCA), do Centro de Ciências Agrárias (CECA), da Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL. 

As características morfológicas de destaque são: hábito de crescimento ereto, 

copa de volume regular, folhas de limbo largo, palmito curto de seção circular de cor 

verde-roxa, ótima brotação e alto perfilhamento na planta e na soca, pouco 

florescimento e velocidade lenta de crescimento. Quanto às características 

agroindustriais apresenta alta produtividade agrícola nas quatro primeiras folhas, alto 

teor de açúcares totais recuperáveis (ATR), maturação média (outubro a janeiro), médio 

teor de fibra. É tolerante a seca e a herbicidas. 

 

3.5.2 - Primeira época de plantio da cultura de cana-de-açúcar 

 

A semeadura foi realizada diretamente no sulco de plantio reproduzido nos 

lisímetros, no dia 01 de dezembro de 2007, com a mesma variedade utilizada na área 

experimental, RB 92579.  

A bordadura foi formada pelas plantas que contornam a área onde estão 

instalados os lisímetros. A adubação de plantio foi realizada a lanço, forma usual 

adotada pela usina, aplicando-se, em cada lisímetro, aproximadamente, 300g da fórmula 

NPK (20-10-20) e 500 g de calcário, distribuídos no sulco. Em seguida colocaram-se os 

rebolos e recobriu-se com solo, deixando-se a superfície plana, conforme a Figura 10.  
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No dia seguinte a área foi irrigada com uma lâmina de 60 mm de água  e durante 

a condução da cultura os lisímetros foram irrigados, de acordo com o balanço hídrico 

para área (Figura 11). 

Aos 45º dias após o plantio, foram feitas uma adubação de cobertura com  uréia, 

aplicada a lanço . 

            O controle de ervas daninhas nos lisímetros foi feito mediante capinas manuais, 

durante o ciclo da cultura.  

No dia 06/12/2007, foi procedida à queima da cana e posterior corte dos colmos, 

separados por tratamento, os quais foram avaliados quanto aos caracteres tecnológicos 

pelo Laboratório Industrial da Usina Salgado. 

  

Figura 11 – Irrigação realizada 24 horas após o plantio e desenvolvimento cana na 

época da adubação de cobertura  

 

Figura 10 – Plantio da cana-de-açúcar nos lisímetros  
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3.5.3 – Segunda época de plantio – cana soca  

 

Nessa etapa, a condução do experimento foi modificada por se tratar do primeiro 

ciclo fenológico da cana soca. Dez dias após o corte da cana os lisímetros foram 

irrigados com as taxas de aplicação de vinhaça consideradas na presente pesquisa. 

A vinhaça, in natura ou tratada, foi distribuída uniformemente nos lisímetros 

com o auxílio de regadores com capacidades de 15 e 5 litros, conforme a Figura 12. 

 

  

Figura 12 – Distribuição da vinhaça nos lisímetros após o corte da cana-de-açucar 

 

Logo após a fertirrigação se procedeu a coleta de solo nos primeiros 20 cm dos 

40 lisímetros de drenagem para a realização de ensaio respirométrico para verificação 

da biodegradabilidade do resíduo no solo.   

Com relação à adubação de cobertura utilizou-se a mesma dosagem de uréia do 

ciclo de cana-planta e para a testemunha a adubação mineral recomendada para a área. 

As avaliações do crescimento das plantas foram realizadas conforme 

metodologia descrita por Benicasa (2003) da etapa de plantio até o corte da cultura 

realizado no dia 01/11/2008 (Figura 13).  
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Figura 13 – Avaliação do diâmetro do colmo e da altura da planta uma semana antes do 

corte da cana soca 

 

Para colheita procedeu-se a queima da cana-de-açúcar e posterior corte dos 

colmos, separados por tratamento, os quais foram avaliados, quanto aos caracteres 

tecnológicos, pelo Laboratório Agroindustrial da Usina Salgado (Figura 14). 

 

 

Figura 14 –  Corte da cana soca ao final da condução do experimento de campo  

 

3.6 – Parâmetros agronômicos e industriais avaliados 

 

 Os parâmetros relativos às avaliações do desenvolvimento da cultura foram 

determinados com a média das medições em 10 plantas por lisímetro. Os parâmetros 
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industriais foram obtidos ao final do ciclo da cultura utilizando uma amostra dos colmos 

produzidos em cada lisímetro de drenagem. 

 

3.6.1 – Parâmetros agronômicos 

 

 3.6.1.1 – Número de plantas 

 

 A contagem do número de plantas foi efetuada, antes do corte da cultura, 

realizada na linha de sulco em cada lisímetro para proceder a estimativa do número de 

colmos por metro linear e subsidiar o cálculo da produtividade. 

 

3.6.1.2 – Altura de plantas 

 

 A altura das plantas foi verificada com o auxílio de uma trena medindo-se desde 

a base do colmo até a última região auricular visível na folha +1.  

 

3.6.1.3 – Diâmetro do colmo 

 

 Determinou-se o diâmetro do colmo com o auxílio de um paquímetro na altura 

correspondente a 1/3 a partir da base. 

 

3.6.1.4 – Rendimento agrícola e industrial 

 

 O rendimento agrícola foi analisado na ocasião da colheita, ao final de 12 meses 

de plantio, pesando-se a fitomassa dos colmos retirados de cada lisímetro. O rendimento 

industrial foi avaliado por meio da aferição da qualidade do caldo de sub-amostras dos 

colmos referentes a cada tratamento adotado. 

 

3.6.2 – Parâmetros Industriais 

 

 As avaliações da qualidade do caldo para processamento industrial consistiram 

na determinação do Brix, pol do caldo, pureza, fibra e percentagem de Pol no caldo de 

cana (PCC) de acordo com a metodologia proposta pelo CONSECANA (2003). 
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3.7 – Vinhaça 

 

  A vinhaça in natura utilizada no experimento foi produzida pela Usina Salgado 

e coletada no canal principal de transporte do resíduo para aplicação nas áreas agrícolas. 

 A vinhaça tratada foi coletada na usina Vale Inexport (Escada-PE) produzida 

em um reator tipo UASB projetado e operado pela Universidade Federal de Campina 

Grande – UFCG. Foi coletada de uma única vez e armazenada em tambores plásticos 

com capacidade de 120 litros até ser utilizada na fertirrigação da área experimental. 

Antes da fertirrigação a vinhaça foi filtrada e equalizada para o procedimento de 

caracterização (Figura 15).  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Da esquerda para direita: reator onde foi coletada a vinhaça tratada, vista 

do efluente em tratamento, caminhão onde foram acondicionados os 

tambores para transporte, vinhaça tratada armazenada e equalização da 

vinhaça tratada para fins de caracterização. 
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A caracterização físico-química das vinhaças foi realizada no Laboratório de 

Análises Agrícolas Ltda – AGROLAB, no Laboratório de Saneamento Ambiental da 

UFPE e no Laboratório de Análises Agrícolas Ltda – LAGRI seguindo a metodologia 

de BRASIL (1983). Os resultados das análises químicas se encontram dispostos na 

Tabela 03. 

 Tabela 03 – Caracterização físico-química das vinhaças 

Parâmetros  Amostra 

  In natura* Tratada** 

DQO mgL-1 44.000 130 

DBO mgL-1 13.010 54 

CE DSm-1 14,12 13,75 

SDT mgL-1 7.940 7.690 

pH - 4,5 8,7 

Nitrogênio (N) mgL-1 650 100 

Fósforo (P) mgL-1 70 50 

Potássio (K) mgL-1 3700 1000 

Sódio (Na) mgL-1 40 50 

Cálcio (Ca) mgL-1 780 160 

Magnésio (Mg) mgL-1 700 340 

Zinco (Zn) mgL-1 6,7 1,1 

Cobre (Cu) mgL-1 5,2 1,6 

Ferro (Fe) mgL-1 22 10 

Mangânes (Mn) mgL-1 12 6,0 

                            *Produzida na Usina Salgado. ** Produzida na Usina Vale Inexport. 

 Amostras das vinhaças, in natura e tratada, foram acondicionadas em garrafas de 

1 litro e mantidas sob refrigeração a 4º C para serem utilizadas no ensaio respirométrico 

para avaliação da biodegradabilidade do resíduo no solo. 

 

3.8 - Análises dos lixiviados  

 

As coletas dos lixiviados para avaliação da qualidade de água foram realizadas 

depois da aplicação de vinhaça nos lisímetros, de acordo com a drenagem natural, a 

partir da primeira precipitação ocorrida na área.  A primeira coleta em março/08, e a 
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segunda, quatro meses após (agosto/08). De acordo com a norma CETESB P4. 

231(2005), o monitoramento do lençol freático, nas áreas que recebem vinhaça, deve ser 

realizado uma vez a cada semestre considerando o ano de cultivo.  

 As amostras foram coletadas em garrafas plásticas de 1 litro e armazenadas em 

caixa de isopor com gelo para o transporte e posterior análise.  

  As análises de qualidade de água foram realizadas no Laboratório de 

Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco, no Laboratório de 

Análises Agrícolas – LAGRI e no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. 

 

3.8.1. Determinações analíticas 

 

 Os parâmetros físico-químicos determinados foram: demanda química de 

oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), condutividade elétrica (CE), 

sólido dissolvidos totais (TDS), salinidade (Sal), alcalinidades (HCO3), sódio (Na), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), cloretos (Cl), nitrato (NO3), sulfato (SO4), 

fósforo (PO4), zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), pH e potencial redox. 

        Todos os parâmetros foram determinados segundo o Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).  

 

3.9 - Descrição dos tratamentos 

 

No experimento de campo dado à complexidade do trabalho padronizaram-se os 

tratamentos pelo número da unidade lisimétrica conforme a Tabela 04.  

Tabela 04 – Distribuição dos tratamentos nas respectivas unidades lisimétricas.  

 *índice i representa o número do conjunto lisimétrico, variando de 1 a 8, e D=dosagem de vinhaça 

Lisímetro Tratamento 
Ci L1 0 m3.ha-1 de vinhaça (D1) 
Ci L2 300  m3.ha-1 de vinhaça  in natura (D2) 
Ci L3 300  m3.ha-1 de vinhaça  tratada (D3) 

Ci L4 
Taxa em função do teor de k+ do solo 

para vinhaça in natura (D4) 

Ci L5 
Taxa em função do teor de k+ do solo 

para vinhaça tratada (D5) 
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3.10 - Análises estatísticas 

 

   3.10.1 - Crescimento de planta  

 

Ao final dos 365 dias após plantio do primeiro ciclo de crescimento da cana 

planta, todas as plantas de cada lisímetro foram cortadas e pesadas, sendo que em cada 

solo foram sorteados ao acaso 4 lisímetros para constituir um tratamento a ser 

comparado com os demais ao final do segundo ciclo, isto é, colheita da cana soca ou de 

primeira folha.  

Para esta situação foi considerado um delineamento inteiramente casualizado, 

arranjo fatorial, uma vez que as medidas dos tratamentos foram realizadas uma única 

vez, na época de colheita da cana (SILVA e SILVA, 1999).  

O modelo matemático para o delineamento é expresso por: 

 

Yijk = µµµµ + ττττi + γγγγj + ττττγγγγij + εεεεijk 

 

Em que: 

Yijk = é o valor observado para a variável resposta para o i-ésimo tratamento (tipo de 

solo) no j-ésimo tratamento (dosagem de vinhaça) na k-ésima repetição; 

µµµµ = é a constante inerente a todas as observações, média geral; 

ττττj = efeito do i-ésimo tratamento; 

γγγγk = efeito do k-ésimo tratamento; 

ττττγγγγik = efeito da interação entre o j-ésimo tratamento com o k-ésimo tratamento; 

εεεεijk = o erro aleatório (variação do acaso sobre as observações). 

 As hipóteses testadas foram: 

 H0= não existem diferenças significativas entre os tratamentos;  

H1= existe diferença significativa entre os tratamentos.  

Para comparar as médias dos tratamentos ao longo do tempo, aplicou-se o teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidades. 

Todas as análises estatísticas e ajustes de modelos foram realizados com os 

softwares ASSISTAT versão 7.5 (Assistência Estatística, http://www.assistat.com) e o 

SAS (Statistical Analysis System) (SANTORO, 2006). 

 



 

44 
 

     3.10.2 - Qualidade da água dos lixiviados 

 

Utilizou-se a técnica estatística multivariada de Análise da Componente 

Principal (ACP) para reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados formado por 

um grande número de variáveis inter-relacionadas pelo programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) v.13. 

A técnica permite essa redução pela transformação do conjunto de dados em um 

novo conjunto de variáveis, as componentes principais (CPs), que são não 

correlacionadas e são rearranjadas em ordem decrescente de importância.  

 

3.11 - Ensaios de laboratório – Respirômetria 

 

A verificação do desempenho dos diferentes tipos de solo na mineralização da 

vinhaça foi realizada com os respirômetros de Bartha e Pramer (BARTHA e PRAMER, 

1965) pela medição da produção microbiana de CO2 que prover excelentes informações 

sobre o potencial de biodegradabilidade de resíduos orgânicos no solo (Figuras 16 e 17).   

 

 

Figura 16 - Respirômetro de Bartha e Pramer 
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Figura 17 - Respirômetros acondicionados na sala com controle térmico para realização 

dos ensaios. 

 

Realizou-se o ensaio respirométrico utilizando as amostras de solo coletado nos 

lisímetros logo após a fertirrigação com os dois tipos de vinhaça, tratada e in natura. O 

ensaio foi conduzido por um período de 75 dias. Na Tabela 05 estão apresentadas as 

descrições dos tratamentos adotados no ensaio respirométrico e as condições 

experimentais. 

 

Tabela 05. Descrição dos tratamentos usados no experimento respirométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 * Esse tratamento só foi usado no ensaio respirométrico 

 

            
 

       Tratamento                    Descrição 
 D0* Controle estéril 
D1 0 m3.ha-1 de vinhaça 
D2 300  m3.ha-1 de vinhaça  in natura 
D3 300  m3.ha-1 de vinhaça  tratada 

D4 
Taxa em função do teor de k+ do solo para 

vinhaça in natura  

D5 
Taxa em função do teor de k+ do solo para 

vinhaça tratada 
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O dispositivo experimental utilizado foi composto de 34 respirômetros. Em cada 

respirômetro-teste acondicionada uma amostra de, aproximadamente, 50 g de solo 

proveniente dos lisímetros da área experimental, respeitando-se as repetições dos 

tratamentos. Nos respirômetros-controle foi adicionado, apenas, o solo estéril. Analisou-

-se a quantidade de CO2 produzida em cada respirômetro durante o período de 

incubação. 

O ensaio respirométrico foi conduzido no Laboratório de Saneamento Ambiental 

da UFPE, em sala climatizada com temperatura variando em torno de 28 ± 2°C. 

As taxas de aplicação utilizadas se basearam na adotada pela Usina Salgado para 

área experimental de campo que corresponde a 300 m3.ha-1 e calculadas em função do 

teor de potássio contido no solo, conforme recomendação da CETESB (2005).  

O parâmetro determinado foi a produção de CO2 pelo método titulométrico 

segundo norma da ABNT (1999). 

 

   3.11.1 - Coleta de solo para o ensaio respirométrico 

 

O solo foi coletado diretamente dos lisímetros em função de ter sido iniciado o 

experimento de campo com a fertirrigação utilizando a vinhaça in natura e tratada 

(Figura 18). De cada tratamento adotado foram sorteados 3 lisímetros para compor as 

triplicatas do ensaio respirométrico. 

Para coletar a quantidade necessária de solo a ser incubada neste ensaio foi 

fabricado um anel de PVC com volume definido que era cravado na superfície dos 

lisímetros e retirava o correspondente a 55g de solo, já submetido à irrigação com 

vinhaça, o qual era acondicionado em saco de papel devidamente identificado para 

transporte ao laboratório onde seria incubado nos respirômetros. 

Além do teste respirométrico foram efetuadas sua caracterização física, química 

e a contagem de organismos heterotróficos nos Laboratórios de física e química do solo 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco e no de análises microbiológicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, respectivamente.  
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               Figura 18 - Coleta de solo realizada no lisímetro após a fertirrigação com 

vinhaça para o ensaio respirométrico.                                                                                      

 

 As amostras foram coletadas na profundidade aproximada de 15 a 20 cm em 

virtude da maior atividade da microbiota do solo. 

 

   3.11.2 - Fases necessárias a montagem do ensaio respirométrico 

 

      3.11.2.1 - Preparo do solo  

 

 O solo foi incubado diretamente nos respirômetros após a coleta no campo.  

 

      3.11.2.2 - Determinação da umidade do solo 

 

 Como se tinha quatro repetições por tratamento no campo, e para o ensaio 

respirométrico só foram utilizadas três repetições, as amostras restantes por tratamentos 

foram utilizadas para obtenção da umidade residual. As amostras, contendo 100 gramas, 

foram acondicionadas em cápsulas (P). As cápsulas contendo as amostras de solo foram 

pesadas (P1) e introduzidas na estufa, onde permaneceram a 105 °C até peso constante. 

Depois disso, foram resfriadas em dessecador e pesadas novamente (P2).  
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A umidade residual foi calculada por: 

 

U% =  (P1-P2)/ (P2-P) x 100 

 Em que: 

U% = umidade residual em g H2O/100 g de solo seco 

Pi = peso, em g 

 

     3.11.2.3 - Determinação do pH do solo 

 

 Foram pesados 10 gramas de solo em um béquer de 50 mL, onde foram 

adicionados 25 mL de água destilada. A amostra permaneceu em agitação por 15 

minutos e deixada em repouso por 1 hora. O pH foi medido mantendo-se o eletrodo 

combinado no líquido sobrenadante, sem agitação da amostra (ABNT, 1999) 

 

     3.11.2.4 - Determinação da curva de neutralização do solo  

 

 Para a determinação da curva de neutralização, foram pesados, em um béquer, 

10 gramas de solo seco. Foi adicionado o carbonato de cálcio (CaCO3) em diferentes 

quantidades, variando de zero a 500 mg. As amostras foram homogeneizadas e cobertas 

com papel alumínio. Permaneceram em repouso por sete dias e, após esse período, foi 

medido o pH de cada uma, conforme procedimento descrito na ABNT (1999). 

 

      3.11.2.5 - Contagem das bactérias e fungos heterotróficos 

 

As amostras do solo armazenados nos respirômetros e após o período de 

incubação foram transportadas imediatamente para o laboratório a fim de realizar a 

contagem de bactérias heterotróficas nativas de acordo com a Norma L5. 201 

(CETESB, 1996).  

 Foi realizada uma suspensão de 25 g da amostra de solo em Erlenmeyer com 

225ml de água estéril. Agitou-se vigorosamente para obter uma suspensão dos 

microrganismos existentes. Após homogeneização, foram feitas diluições em tubos de 

ensaio sendo as inoculações realizadas a partir da diluição 10-2 até a 10-8. De cada 

diluição transferiu-se 1 ml para Placa de Petri estéril, feitas duplicatas e adicionou-se 15 

ml de meio de Agar-glicosado (GA) fundido e resfriado a 42-45ºC. Em seguida, agitou-
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-se as placas com movimentos circulares nos sentidos horário e anti-horário, deixou-se 

solidificar e incubou-se em estufa a 35ºC durante 24/48h horas, período após o qual foi 

efetuada a contagem dos microrganismos. 

 Para obter o número de unidades formadoras de colônia por grama de solo, 

foram escolhidas para cálculo duas diluições do período de 72 horas. O cálculo 

considera o número de colônias, a diluição e o volume da amostra adicionado à placa 

(UFC/mL =  número de colônias na contagem do período de 72 horas x diluição (10x) x 

fator relativo ao volume adicionado à placa). 

Para a contagem dos fungos heterotróficos foi realizado o mesmo procedimento 

apenas substituindo meio de cultura pelo BDA (Batata Dextrose Agar) e a  incubação 

realizada em estufa a temperatura ambiente por aproximadamente 5 dias. 

 

         3.11.2.6 - Montagem dos respirômetros 

 

 Para cada respirômetro, adicionou-se a quantidade de solo-resíduo coletada nos 

lisímetros com o amostrados conforme descrito no item 3.11.1. A parte superior do 

respirômetro foi então instalada, devidamente preenchida com cal sodada, mantendo a 

válvula de ventilação fechada. Adicionou-se 10 mL de solução de hidróxido de potássio 

(KOH) 0,2N ao braço lateral e fechou-se com a respectiva rolha. 

  

        3.11.2.7 - Incubação 

 

 Os respirômetros ficaram incubados a 28±2°C pelo período 75 dias de  

monitoramento. Para garantir o funcionamento da vedação dos respirômetros, foi 

realizado um teste de vedação onde ao respirômetro foi adicionado somente o KOH 

0,2N no braço lateral. 

Ao final do ensaio respirométrico, os solos contidos nas triplicatas foram 

misturados por tratamento para a realização de análises químicas  e microbiológicas. 

 

         3.11.2.8 - Determinação da quantidade de CO2 produzido 

 

 A quantidade produzida de CO2 por cada respirômetro foi medida a intervalos de 

24 horas, seguindo o procedimento de preparar, para cada amostra de ensaio, um 

Erlenmeyer de 125 mL e adicionar a ele duas gotas de fenolftaleína e 1 mL de cloreto 
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de bário (BaCl2). Em seguida, transferiu-se a solução de hidróxido de potássio (KOH) 

do braço lateral do respirômetro-ensaio para o Erlenmeyer, lavando-se o mesmo com 

água isenta de CO2. Depois o conteúdo do Erlenmeyer era titulado com ácido clorídrico 

(HCl) 0,1N. Durante esse procedimento, os respirômetros foram aerados durante 1,5 

minutos por meio dos filtros de cal sodada. 

 

A produção de CO2 entre a determinação anterior e a presente é calculada pela 

fórmula apresentada na NBR 14283 (ABNT, 1999):  

 

mg CO2 (solo-resíduo) = (A – B) x 50x 0,044 x fHCl 

 

 Em que:  

 A é o volume de HCl 0,1N gasto para titular o branco, em mL; 

 B é o volume de HCl 0,1N gasto para titular o tratamento, em mL; 

 50 é o fator para transformar equivalente em µmol de CO2; 

 0,044 é o fator para transformar µmol  em mg de CO2 

 fHCl é o fator do HCl 0,1N. 

 

 Para todas as amostras foi subtraída a quantidade de CO2 produzida pela 

testemunha a fim de desconsiderar as emissões de CO2 que não foram produzidas pela 

degradação do resíduo. 

 

      3.11.2.9 - Cálculo da eficiência de biodegradação 

 

A produção de gás carbônico foi utilizada  para  estimar  a  quantidade  total  de 

vinhaça mineralizada nos diversos tratamentos adotados. Para estimar a eficiência de 

biodegradação é necessário relacionar a quantidade de CO2 efetivamente produzido com 

a quantidade de CO2 aplicado, sendo a quantidade de carbono biodegradado calculado 

como segue: 

 

Quantidade de carbono aplicado (Cap)   =>   Cap =  ( C x Map)/ 100    

 

Em que: 

C = quantidade de carbono no resíduo em Kg/Kg do resíduo; 
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Map = massa do resíduo aplicada em mg. 

 

Produção de CO2 teórico (PT)  =>   PT =  ( Cap x MMCO2)/ MMc  

 

Em que: 

MMCO2 = massa molecular do gás carbônico; 

MMc =  massa molecular do carbono 

 

Assim, a eficiência de biodegradação (EB) é calculada pela seguinte equação: 

 

EB% = (Pa x 100)/ PT        

Em que: 

Pa = produção de CO2  acumulada ao final do período de incubação 

 

A quantidade de carbono orgânico presente no resíduo foi determinada no 

laboratório LAGRI de acordo com a metodologia EMBRAPA (1997).   

A metodologia de cálculo para a eficiência de biodegradação foi obtida na NBR 

14283 – Resíduos em solos – Determinação da Biodegradação pelo método 

respirométrico (ABNT, 1999). 

 

       3.11.2.10 - Análises estatísticas 

 

Para a modelagem da degradação do resíduo no solo foram testados três modelos 

não lineares: 

 

 

 1) Modelo de Chapman-Richards 

 

(((( )))) θ
iW U 1 exp k t    = − − + ε= − − + ε= − − + ε= − − + ε      

 

O tempo de meia vida (t1/2) foi calculado por: 
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1

θ

(1/2)

1
ln 1-

2
t = -

k

    
    
    

    
                    

      

 

2) Modelo de Von Bertalanffy 

 

(((( )))) 3
iW U 1 exp k t    = − − + ε= − − + ε= − − + ε= − − + ε      

 

Já o tempo de meia vida (t1/2) é expresso por: 

 

t1/2  =  (1,5798/k) 

 

3) Modelo de Monomolecular ou de Cinética de Primeira Ordem 

 

(((( )))) iW=U 1-exp -k t +ε          

 

O tempo de meia vida (t1/2) para este modelo é expresso por: 

 

t1/2  =  (ln 2)/k = (0,693/k) 

 

Neste trabalho os modelos de Bertalanffy e Monomolecular ou de Cinética de 

Primeira Ordem possuem dois parâmetros (U e k), enquanto que o modelo de Chapman-

Richards possui três (U, K, θ). Por esta razão se usou o  2
ajR  que leva em consideração o 

número de parâmetros envolvidos no modelo e é expresso da seguinte forma (HAIR et 

al. 2005): 

 










−−−−
−−−−

−−−−−−−−====
pn

1n
)R(11R 22

aj  

Em que: 

R2 = coeficiente de determinação; 

n = número de observações; 

p = número de parâmetros no modelo. 
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Além do 2
ajR também se considerou o Erro Padrão da Estimativa (EPE) e a 

Eficiência Relativa em porcentagem (ER(i/j)%) da equação i em relação a equação j. 

Valores de ER(i/j)% maiores que 100% indicam quando a equação j é mais eficiente que 

a equação i (MELLO  et al. 2008). Essas estatísticas são expressas por: 

 

EPE QMR====  

 

i
(i / j)

j

QMR
ER % 100

QMR

    
====         
    

 

Em que: 

QMR = Quadrado Médio do Resíduo; 

                                                                                                                                                                  

 O experimento de degradação da vinhaça no solo foi montado de tal forma que 

poderia ser analisado como parcelas subsubdivididas ou como multivariado de medidas 

repetidas.  Antes de se realizar a análise da variância (ANOVA) para o 

delineamento experimental foi aplicado o teste de Mauchly (1940) para decidir qual o 

tipo de ANOVA a ser empregada, parcelas subsubdivididas ou multivariada de medidas 

repetidas. 

O modelo matemático para ambos os delineamentos é representado como 

(NEMEC, 1996):  

 

Yijkl = µµµµ + ττττi + γγγγj + θk + ττττγγγγij + ττττθik + γγγγθjk + ττττγγγγθijk +  εεεεijkl 

 

Em que: 

Yijkl = é o valor observado para a variável resposta para o i-ésimo tratamento (tipo de 

solo), no j-ésimo tratamento (dosagem de vinhaça), no k-ésimo tempo na l-ésima 

repetição; 

µµµµ = é a constante inerente a todas as observações, média geral; 

ττττj = efeito do i-ésimo tratamento;  

γγγγj = efeito do j-ésimo tratamento; 

θk = efeito do k-ésimo tempo; 

ττττγγγγij = efeito da interação do i-ésimo tratamento e do j-ésimo tratamento; 
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ττττθik = efeito da interação do i-ésimo tratamento e do k-ésimo tempo; 

γγγγθjk = efeito da interação entre o j-ésimo tratamento com o k-ésimo tempo; 

ττττγγγγθijk = efeito da interação do i-ésimo tratamento e do j-ésimo tratamento no k-ésimo 

tempo;  

εεεεijkl = erro aleatório (variação do acaso sobre as observações). 

As hipóteses testadas foram: 

a) Análise multivariada de medidas repetidas; 

  H01 = não existem diferenças significativas entre os tratamentos (hipótese de 

perfis coincidentes);  

H02 = existe igualdade do efeito tempo (perfis horizontais);  

H0 3= não existe interação tempo x tratamentos (perfis paralelos). 

b) Arranjo de parcelas subsubdivididas: 

   H0 = não existe diferença significativa entre os tratamentos; 

   H1 = existe diferença significativa entre os tratamentos. 

 

Para comparar as médias dos tratamentos, aplicou-se o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 
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CAPÍTULO 4. Resultados e Discussões 

 
 
 
 

Os resultados estão apresentados de forma a discutir em primeiro lugar os efeitos 

da atenuação natural do sistema solo-planta sobre a qualidade de água de lixiviados dos 

lisímetros, submetidos as diferentes dosagens de vinhaça in natura e tratada. Em 

seguida, abordou-se o comportamento da biodegradação da vinhaça no solo e os 

modelos de cinética ajustados ao fenômeno. O desenvolvimento da cana-de-açúcar foi 

avaliado por meio de modelagem de crescimento, absorção dos nutrientes 

disponibilizados no processo de degradação do resíduo e análise de produtividade 

agrícola. Finalmente, a produtividade industrial foi comparada por meio da avaliação 

dos parâmetros exigidos para qualidade dos derivados de cana-de-açúcar. 

 
 
4.1 – Avaliação da qualidade da água dos lixiviados provenientes dos lisímetros 

 

Resultados obtidos a partir das análises efetuadas nas amostras de lixiviados dos 

lisímetros nas 2 amostragens são mostrados nos apêndices de 1 a 10 com os valores 

máximo, mínimo, médio e coeficiente de variação para as 22 variáveis de qualidade de 

água analisadas. 

Aplicou-se aos dados a Análise de Componentes Principais (ACP) por ser uma 

técnica que permite uma melhor compreensão da informação projetando o máximo de 

informação no menor número possível de eixos não correlacionados. A primeira 

componente principal (CP1) representa a direção de máxima variância ou máxima 

informação no espaço multidimensional em que o conjunto de dados está representado 

ficando as sucessivas componentes (CP2 a CPn) responsáveis pelo restante da 

informação não descrita na CP1 (PIMENTEL, 2003). 

Em relação a cada componente principal, empregou-se a classificação das 

variáveis em ativas e ilustrativas dependendo do grau de correlação com o fenômeno 

representado pelo conjunto de dados (RIZZI e REMONATO, 1994).    

O resultado foi expresso em quatro componentes principais responsáveis por 

76% da variância dos dados dos lixiviados coletados nos lisímetros instalados no solo 

arenoso. A primeira componente (49% da variância total) engloba os parâmetros OD, 

Temperatura, Ca, P, Fe, Cu, Zn, TDS e Mg. Como variáveis ativas representando o 
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fenômeno de mineralização destacamos o Ca, Mg, TDS. Para as aplicações sucessivas 

de vinhaça na área o Fe, Cu e Zn. Os parâmetros OD e temperatura se relacionam com a 

biodegradação. Componente denominada de mineralização/biodegradação.  

 A segunda componente (K, Na, CE, DQO, TDS, pH, Sal, DBO e Alcalinidade) 

contribui com 15,5% da variância total e está relacionada com a salinização (variáveis 

ativas K, Na, CE, DQO, Sal, pH) e o processo de biodegradação (variáveis ilustrativas 

DBO e Alcalinidade), sendo denominada componente salinização/biodegradação. A 

terceira componente (NO3, DQO, Potencial redox, Cl e K) corresponde a 8% da 

variância total sendo indicativo da presença de fertilizantes agrícolas (NO3) variável 

ativa e salinização/limites costeiros como ilustrativa (DQO, potencial redox, Cl  e K).  

Para a componente 4 a variância total foi 3,5% (K, Na, DBO, Sal, potencial 

redox, CE e SO4) comprovando a mineralização do resíduo. A variável ativa representa 

a salinização (K, Na, Sal, potencial redox e SO4) e a ilustrativa a biodegradação (DBO).   

No solo argiloso as quatro componentes principais foram responsáveis por 72% 

da variação dos dados dos lixiviados coletados nos 20 lisímetros. A primeira 

componente (45% da variabilidade total) engloba os parâmetros Ca, P, Cu, Fe, Zn, Mg 

DQO, K, Temperatura e OD. Representando a componente mineralização estão o Ca, P, 

Mg, DQO e K. Os parâmetros Cu, Fe, Zn representam a componente de aplicações 

sucessivas de vinhaça na área.  

A segunda componente (Cl, TDS, pH, e Alcalinidade) contribui com 13% da 

variância total e está relacionada com a componente salinização. O terceiro fator (K, Na, 

DBO, Sal, potencial redox, CE e SO4 e pH) corresponde a 8% da variância total sendo a 

variável ativa indicativa da salinização formada por K, Na, Sal, potencial redox, CE e 

SO4 e pH.  A variável ilustrativa reflete a biodegradação (DBO).  Quanto a componente 

4 com 6% da variância total (CE, potencial redox, Mn, Sal, e NO3) sendo a variável 

ativa mineralização composta por CE, potencial redox e Sal. A componente presença de 

fertilizantes agrícolas (NO3) e a variável ilustrativa processos oxidativos (Mn). 

 A ACP realizada a partir da correlação de todos os parâmetros físico-químicos 

das análises de água dos lixiviados provenientes dos lisímetros na 1ª e 2ª coleta para os 

dois tipos de solo se encontram nas Figuras 19, 20 e 21. 

Análise do conjunto amostral apresentou semelhanças por coleta para a maioria 

das amostras.  
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Figura 19 – Gráfico de dispersão nas duas primeiras componentes principais para a 

caracterização dos lixiviados segundo parâmetros físico-químicos na 1ª e 

2ª coletas para os dois tipos de solos 
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incubação no solo de 90 dias e na primeira precipitação pluviométrica as variáveis 

relacionadas diretamente com a biodegradação DBO e OD apresentaram valores médios 

gerais no intervalo de 3,5 a 12 mg.L-1   e  2,8 a 3,9 mg.L-1  , respectivamente. 

Para as amostras do solo arenoso encontramos uma maior quantidade de íons 

lixiviados. Observa-se a formação de grupos marginas em todas as coletas para os dois 

solos atribuídos a sua variabilidade espacial visto que são amostras de tratamentos 

distintos e que a maior parte das repetições ficou agregada ao maior agrupamento de 

dados. 

 Nas Tabelas 06 e 07 as correlações de cada variável segundo as quatro 

componentes principais estão dispostas, respectivamente, para o solo arenoso e o solo 

argiloso. 

Tabela 06 – Correlações das variáveis físico-químicas significativas do modelo de 

análise das componentes principais para o solo arenoso 

Variáveis  CP1 CP2 CP3 CP4 
DQO 0,002 0,292 -0,500 -0,204 
DBO -0,044 0,344 -0,212 -0,291 
CE -0,225 0,284 0,021 0,045 
Salinidade -0,218 0,331 0,096 0,139 
pH 0,229 0,314 -0,053 -0,058 
TDS -0,239 0,302 0,125 0,054 
Temperatura 0,279 0,042 0,070 -0,052 
Potencial redox 0,221 -0,013 0,320 0,076 
Cloretos -0,188 -0,012 0,307 0,184 
Sódio -0,188 0,27 0,164 0,202 
Potássio 0,171 0,243 0,277 -0,033 
Cálcio -0,290 -0,052 0,007 -0,014 
Magnésio -0,236 -0,081 0,078 0,155 
Zinco -0,258 -0,089 0,058 -0,078 
Cobre -0,269 -0,186 -0,045 0,025 
Ferro -0,279 -0,115 -0,067 -0,072 
Manganês -0,157 -0,218 -0,027 -0,172 
Fósforo -0,281 -0,026 0,008 -0,024 
Alcalinidade -0,120 0,387 0,204 -0,194 
Nitrato 0,051 -0,091 0,552 -0,552 
OD 0,275 0,051 0,078 0,14 
Sulfato 0,101 0,090 -0,046 0,577 
% variância explicada 49 14 8 5 
% variância acumulada 49 63 71 76 

   

No caso da 2ª coleta encontrou-se uma maior oxigenação e temperatura nas 

amostras, com comportamento semelhante para os dois solos. As temperaturas mais 

elevadas (variação média de 3 °C da 1ª para 2ª) se justificam pela época da amostragem, 
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final do mês de agosto. O aumento da oxigenação, escores de 5,5 a 6,4, reflete  a 

aeração do solo e a mineralização do resíduo.   

 

Tabela 07 – Correlações das variáveis físico-químicas significativas do modelo de 

análise das componentes principais para o solo argiloso 

Variáveis  CP1 CP2 CP3 CP4 
DQO 0.239 0.147 0.179 -0.134 
DBO 0,078 0.219 0.277 -0,039 
CE -0.130 0.213 0.419 -0.291 
Salinidade -0.132 0.117 0.325 0.406 
pH 0.152 0.450 -0.280 0,003 
TDS -0.204 0.432 0,052 -0,025 
Temperatura 0.272 -0,051 0,014 -0,007 
Potencial redox -0.174 -0.258 0.337 -0.243 
Cloretos -0.180 0.302 0,078 0.116 
Sódio -0.193 0.167 0.230 -0.165 
Potássio 0.243 0,056 0.230 -0,009 
Cálcio -0.305 -0,004 -0,041 0,026 
Magnésio -0.260 -0,049 -0.114 0.101 
Zinco -0.268 -0,028 -0.102 0,069 
Cobre -0.293 -0,001 -0,080 0,016 
Ferro -0.292 0,029 0,048 0,019 
Manganês -0.171 -0,070 -0,068 -0.228 
Fósforo -0.297 -0,047 -0.106 -0,036 
Alcalinidade 0,004 0.520 -0.198 -0.128 
Nitrato 0,016 0,053 0.157 0.738 
OD 0.276 0,053 -0,013 -0,005 
Sulfato 0,086 -0,048 0.444 0,005 
% variância explicada 45 13 8 6 
% variância acumulada 45 58 66 72 

 

Na CP2, no caso do solo arenoso, observa-se a correlação com a componente 

salinidade/ biodegradação mais intensa que no solo argiloso para a 1ª coleta.  Esteves 

(1998) confirma a relação do sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, alcalinidade 

total e sulfatos com a salinidade e a condutividade elétrica.  

Segundo Bressiani (1993), a adição de grandes quantidades de vinhaça no solo 

pode comprometer desde as características físicas e químicas do solo até as águas 

subterrâneas e superficiais a partir de sua percolação no perfil do solo.  

Corroborando com esses resultados, estudos de Hassuda (1989), sobre a 

lixiviação de vinhaça para a água superficial indicou a indisponibilização da sua 

potabilidade uma vez que transfere para a água altas concentrações de amônia, 

magnésio, alumínio, ferro, manganês, cloreto e matéria orgânica.  
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Entretanto, Ochi et al. (2006) estudando a influencia de herbicidas e nutrientes 

em áreas com o cultivo de cana-de-açúcar sobre as águas superficiais, no estado de São 

Paulo, na represa Morro Azul, encontraram para os parâmetros DQO, P, pH e nitrato 

valores abaixo do máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 no período 

de monitoramento de um ano.     

Já trabalho conduzido por Figueiredo Filho (2005), na Usina Trapiche- 

Pernambuco com o objetivo de avaliar os efeitos nas características químicas de solos e 

na qualidade das águas percoladas em áreas que recebem permanentemente adição de 

vinhaça (taxa de aplicação de 2030 m3.ha-1), por meio de poços de monitoramento com 

3 metros de profundidade, demonstrou valores para DQO, DBO, Ca, Mg, K e CE acima 

dos considerados adequados pela Resolução CONAMA 357/2005. As áreas adjacentes 

mostraram tendência de contaminação com possível desequilíbrio na relação Ca/Mg das 

áreas fertirrigada racionalmente com vinhaça alertando para a possibilidade de 

contaminação na falta de monitoramento. 

Nas áreas experimentais, chã e várzea, foram identificadas duas classes de solo, 

latossolo amarelo e gleissolo háplico, ambos de textura argilosa e não cultivados com 

cana-de-açucar, sendo encontrados valores de DQO e DBO de 134 e 20 mg.L-1 , 

respectivamente, antes da adição de vinhaça e após 30 dias do lançamento valores de 

880 e 132 mgL-1 . Para o K os valores ficaram compreendidos entre 1175 a 938,8 mgL-1 

e desproporcionais de Ca e Mg demonstrando que a área recebe volumes de material 

enriquecido com esses elementos. 

Hassuda (1989), também estudando áreas de cultivo de cana, encontra 

concentrações de magnésio entre 12 e 210 mgL-1, ferro entre 0,005 e 60 mgL-1, 

manganês entre 5 a 60 mgL-1 e cloreto entre 4 e 640 mgL-1  

Casarini (1989), já alertava para a utilização de taxas mínimas de potássio que 

associadas às mudanças de pH do solo, decorrentes da biodegradação do resíduo, atuam 

lixiviando o potássio e deslocando parte do Ca e Mg tornando-os susceptíveis a 

lixiviação. Ainda em relação ao potássio, elemento em maior concentração na vinhaça 

comprovou-se que grande parte, após a biodegradação do resíduo, fica retido no perfil 

do solo, na fase trocável ou solúvel (BRITO et al. 2007a; LYRA, 2002; CAMARGO et 

al. 1983). As correlações das variáveis ativas na CP3 para o solo arenoso (NO3, DQO, 

Potencial redox, Cl e K) indicam processos oxidativos com degradação secundária, pois 

a DQO está inversamente correlacionada ao consumo de oxigênio.  
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Figura 20 – Gráfico de dispersão na terceira componente principal para a caracterização 

dos lixiviados segundo parâmetros físico-químicos na 1ª e 2ª coleta para 

os dois tipos de solos. 
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Borges et al. (2002), em estudo sobre a qualidade da água na cidade de 

Jaboticabal – SP, em bacia hidrográfica cuja área rural representa 97,7 % da área total, 

predominantemente, com cana-de-açúcar, pelo período de um ano e utilizando ACP 

encontraram CP1 com 69,21% da variação total dos dados e composta pelas variáveis 

em ordem decrescente de contribuição Ptotal, DQO, CF, Ntotal, DBO, nitrito, CT, 

temperatura, pH, nitrato e OD. 

Andrade et al. (2006), trabalhando com seleção de indicadores de qualidade de 

águas superficiais pelo emprego de análise multivariada verificou componentes 

relacionadas com nitrato, sulfato, DBO e fósforo expressando a influencia de poluição 

difusa e uso intensivo de fertilizantes nitrogenados na bacia estudada. 

Pinto et al. (2006), avaliando qualidade de água mineral em 10 municípios 

produtores no Rio de Janeiro, verificaram em várias das componentes principais a 

relação do nitrato, sulfato e cloreto com a fertilização agrícola. 

A percolação do nitrato e do sódio no perfil de solo quando adicionado de 

compostos orgânicos e minerais foi observado por diversos autores (GLOEDEN,1994; 

RIBEIRO e GALBIATTI, 2004). 

Brito et al. (2007b) trabalhando com colunas de solo incubando vinhaça por 30 e 

60 dias concluiu que os valores das concentrações de potássio do lixiviado independem 

da dose aplicada e sim das características do solo.  

Prata et al.(2001) em experimento com um latossolo vermelho-amarelo e uma 

terra roxa estruturada, concluiu pela determinação do carbono orgânico, que quatro dias 

após a adição de vinhaça ao solo grande parte do resíduo já havia mineralizado. 

Ferreira (1980) citado por Penatti (2007) avaliando em laboratório doses 

crescentes de vinhaça (0, 200, 400, 800, 1200 e 1600 m3 ha-1) em solos de 

características distintas, aluvial, podzólico vermelho-amarelo (PVA) e hidromórfico 

(51%, 38% e 5,5 % de argila respectivamente) frente ao índice salino apregoado pelo 

USDA de 4 mmhos/cm a 25 °C concluiu que o solo hidromórfico atingiu o índice com 

taxa entre 400 e 800 m3 ha-1  de vinhaça, o PVA só com a dose de 1200 m3 ha-1  e o 

aluvial não atingiu o índice.  

Todos os autores citados apontam para a necessidade do monitoramento da 

atividade de fertirrigação, tendo em vista a gama de fatores envolvidos na prática: tipos 

de solos, profundidade de lençol freático e condições de manejo do resíduo. 
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Figura 21 – Gráfico de dispersão na quarta componente principal para a 

caracterização dos lixiviados, segundo parâmetros físico-químicos na 

1ª e 2ª coleta, para os dois tipos de solos 
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Atribuiu ao teor de argila do solo indicando risco de salinização conforme o 

manejo adotado. Como os solos da área experimental apresentaram teor de argila de 35 

e 62 %, respectivamente para o solo arenoso e o argiloso e os valores de TDS e CE 

encontram-se dentro dos normais para água de irrigação (AYERS e WESTCOT, 1999) 

em relação a salinidade, demonstrando os mecanismos de atenuação do resíduo pelo 

sistema solo-planta .   

A CP4 para o solo arenoso indica uma maior lixiviação de ânions relacionados a 

fertilização mineral e para o argiloso processos de oxi-redução pelos valores de 

potencial redox e manganês característicos de gleissolos. 

Estudo conduzido por Miranda (1999) identificou que a área experimental está 

localizada em domínio litológico das rochas precambrianas e vulcânicas e classificou as 

águas desse aqüífero como cloretadas sódicas. A dureza total apresentou valores baixos, 

menores que 50 mgL-1, a presença de íons cloreto e ferro é baixa, não comprometendo a 

potabilidade da água e com condutividade elétrica baixa com valores entre 52 a 142 

µS/cm. De modo geral, caracterizam-se como águas básicas a ligeiramente ácidas. 

As águas dos lixiviados apresentaram os seguintes valores de concentração, 

mínimo e máximo globais, para cada parâmetro analisado em mgL-1: cloreto (10 a 

3582),  alcalinidade total (29 a 590), sulfato (5 a 411), DQO (2 a 165), DBO (0 a 50),  

TDS (83 a 1900), sódio (0 a 115), potássio (5 a 300), cálcio (80 a 2000), magnésio (100 

a 4000), zinco (2 a 20), cobre (1 a 32), ferro (4 a 90), manganês  (2 a 40), fósforo (10 

a 320), nitrato (0,1 a 20), oxigênio dissolvido (0,8 a 7).  

Para os demais: condutividade elétrica (190 a 1925 mScm-1), salinidade (0 a 

2,3),  pH (6 a 11), temperatura (19 a 24 °C) e potencial redox (18 a 171 mv). 

Os parâmetros em negrito são controlados pela portaria n. 518/04 do Ministério 

da Saúde quanto a potabilidade da água e excetuando-se o sódio o restante apresentou 

valores máximos de concentração acima dos limites permitidos. Porém, do total de 80 

amostras analisadas, considerando-se as duas coletas, apenas 0,8% possuem pH, sulfato 

e nitrato fora do estabelecido; para TDS o percentual foi de 3,7; para o cloreto 100% na 

primeira coleta e 6,2% na segunda; comportamento semelhante teve o zinco, 100% na 

primeira coleta e 0,8% na segunda; para o ferro e o manganês 100% em ambas as 

coletas, ressaltando que os valores para o ferro na 1ª estavam mais elevados.  

Os resultados das análises físico-químicas, em geral, sugerem condições 

favoráveis ao fenômeno de biodegradação como temperatura média próxima a 25ºC e 

condições oxidantes pelos valores de potencial redox  positivos (MARIANO, 2006).   
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A degradação de resíduos que gera ácidos orgânicos na fase da acidogênese e 

que quando lixiviados pela massa de resíduos pode solubilizar elementos tais como 

metais pesados presentes carreando-os para o solo ou para as água (subterrâneas ou 

superficiais) justifica os resultados da análises de qualidade de água (PEREIRA NETO, 

1996; BIDONE e POVINELLI, 1999). 

 

4.2 – Biodegradação da vinhaça no solo  

 

 4.2.1. Ensaio respirométrico 

A geração acumulada de gás carbônico por tratamento no período de 75 dias  de 

monitoramento está apresentada na Figura 22 
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Figura 22 – Quantidade de CO2 acumulado por tratamento da mistura solo - vinhaça no 

ensaio respirométrico 
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A taxa de aplicação segundo o teor de potássio do solo foi calculada utilizando-

se a média da quantidade de potássio em cada horizonte A dos solos reproduzidos nos 

lisímetros, indicada pela análise de fertilidade. Como o solo foi coletado nos lisímetros 

logo após a adição de vinhaça, a quantidade média do resíduo por 50g de solo foi 

calculada em função da umidade do solo, conforme a Tabela 08. 

 

Tabela 08 - Cálculo da quantidade de vinhaça por 50 g de solo no ensaio respirométrico  

 

Para analisar o comportamento da biodegradação dos resíduos dos diferentes 

tratamentos: solos e taxas de aplicação de vinhaça (dosagens) ao longo do tempo no 

teste de respirometria se aplicou o teste de esfericidade de Mauchly, que verifica se a 

distribuição dos dados obedece a distribuição normal com medidas não correlacionadas, 

isto é, medidas independentes e variância constante ao longo do tempo.  

Para comparação entre as dosagens de vinhaça nos dois tipos de solos, adotou-se 

a letra “Di” ao invés de “ Li” , pois o  Di corresponde a dosagem de vinhaça i.   

O resultado do teste de Mauchly se encontra na Tabela 09 

 
Tabela 09 -  Teste de esfericidade de Mauchly 
 

 Critério de Mauchly Qui-quadrado (χ2) Pr > χ2 
Tratamentos 7,7811 E-9 319,75059 < 0,0001 

 
  

Verifica-se que as hipóteses de medidas não correlacionadas e variâncias 

constantes foram rejeitadas, configurando-se que a análise estatística deveria ser a 

multivariada de medidas repetidas. 

Lisímetros 
Escolhidos 

aleatoriamente 
por tratamento 

 

Taxa de 
Aplicação 

m3.ha-1 
 

Tipo de 
resíduo 

Tipo de 
solo 

Média da 
umidade 

Residual no 
solo 

Quantidade 
de resíduo 
por 50g/de 
solo em ml 

 
C1L2,C4L2,C2L2 300 in natura arenoso 19,0 9,5 
C4L3,C2L3,C3L3 300 tratado arenoso 18,7 9,4 
C7L2,C8L2,C5L2 300 in natura argiloso 24,4 12,2 
C8L3,C7L3,C6L3 300 tratado argiloso 20,0 10,0 
C3L4,C2L4,C1L5 182 in natura arenoso 14,0 7,0 
C4L5,C2L5,C3L5 250 tratado arenoso 18,5 9,3 
C7L4,C8L4,C5L4 500 in natura argiloso 22,8 11,4 
C8L5,C6L5,C5L5 820 tratado argiloso 23,7 11,9 
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 Para se testar as hipóteses de perfis coincidentes (semelhança entre tratamentos), 

perfis horizontais (igualdade do efeito do tempo) e perfis paralelos (não existe interação 

entre tempos e tratamentos) o teste de Lambda de Wilks apresentou os seguintes 

resultado (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Teste de Lambda de Wilks ∆ 
 

Fator Valor de ∆ Valor de F Pr > F 
Tempo 0,0002378 6831,31 <0,0001 

TempoXSolos 0,0154284 103,70 <0,0001 
TempoXDosagens 0,025 49,53 <0,0001 

TempoXSolosXDosagens 0,0003041 12,37 <0,0001 
 
  

Com diferenças altamente significativas para todos os fatores testados, 

comprova-se a dependência entre as medidas sucessivas ao longo do tempo, isto é, uma 

medida no tempo t+1 está associada ao resultado da medida no tempo t. 

 Caso a análise estatística fosse realizada por meio de um arranjo de parcelas 

subsubdivididas, essa dependência entre as medidas ao longo do tempo não seria 

considerada e, consequentemente, poderiam aparecer conclusões inconsistentes.  

 Resultados semelhantes foram obtidos em outras pesquisas nas quais medidas 

nas mesmas unidades amostrais eram tomadas ao longo do tempo (MEREDITH e 

STEHMAN, 1991; NEMEC, 1996; LYRA, 2002; SOUZA, 2003; VIEIRA et al. 2007). 

 Como de modo geral a interação de segunda ordem (TempoXSolosXDosagens) 

tem pouco significado prático, optou-se como sendo mais explanatória a hipótese de 

perfis paralelos, isto é, as interações dos tratamentos com o tempo. 

 Os resultados do teste de Tukey para os solos e dosagens de vinhaça estão na 

Tabela 11.  
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Tabela 11. Teste de Tukey para biodegradação de resíduos de solos e dosagens de vinhaça (mg/50 g de solo) nos diferentes intervalos de tempo. 

                                                                                              TEMPO DE MEDIÇÃO (dias) 

SOLOS 01 10 20 32 43 54 64 68 75 

ARENOSO  7,25 B 106,32 B 183,89 A 262,37 A 327,11 A 389,16 A 411,00 A 427,01 A 453,73 A 

ARGILOSO 12,42 A 112,44 A 191,03 A 267,01 A 315,67 B 364,97 B 387,64 B 402,31 B 429,71 B 

DOSAGENS 01 10 20 32 43 54 64 68 75 

D1   1,34 B   38,75 D   72,57 D 109,78 D 138,30 D 163,70 D 174,60 D 182,59 D 196,79 D 

D2 26,24 A 196,77 A 314,21 A 423,82 A 497,31 A 575,28 A 602,70 A 622,40 A 655,33 A 

D3   2,79 B   68,53 C 127,70 C 196,88 C 251,57 C 303,86 C 325,03 C 339,98 C 366,87 C 

D4 16,94 A 167,38 B 290,25 B 392,04 B 465,74 B 536,31 B 567,28 B 586,05 B 618,95 B 

D5   1,86 B   75,48 C 132,59 C 200,90 C 254,03 C 306,15 C 327,02 C 342,28 C 370,73 C 

OBS: Médias unidades pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidades 

 
Em que: 
D1 = testemunha (sem vinhaça); 
D2 = 300 m3.ha-1 de vinhaça in natura por hectare; 
D3 = 300 m3.ha-1 de vinhaça tratada por hectare; 
D4 = 182 m3.ha-1 de vinhaça in natura por hectare para o solo arenoso e 500 m3.ha para o solo argiloso; 
D5 = 250 m3.ha-1 de vinhaça tratada por hectare para o solo arenoso e 820 m3.ha para o solo argiloso; 
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A biodegradação do resíduo em relação ao tipo de solo iniciou mais acentuada 

no solo argiloso e se manteve até o décimo dia. Desse período até o trigésimo segundo 

dia a biodegradação não diferiu entre os dois solos, mas a partir de então a 

biodegradação passou a ser superior no solo arenoso, mantendo-se assim até o final do 

experimento.  

Com relação às dosagens de vinhaça aplicadas, no primeiro dia de medição as 

dosagens utilizando vinhaça in natura foram semelhantes, bem como as dosagens de 

vinhaça tratada e a testemunha.  

 A partir do décimo dia o comportamento dos tratamentos com relação à 

biodegradação do resíduo foi uniforme até o final do experimento. Formaram-se quatro 

conjuntos distintos, sendo que no tratamento que recebeu a vinhaça na dosagem de 300 

m3.ha-1 a biodegradação ocorreu de forma mais acentuada, diferindo das demais 

dosagens. 

 Logo após apareceu a vinhaça in natura aplicada em função do teor de potássio 

no solo, também diferindo das demais. 

Os tratamentos que receberam vinhaça tratada se comportaram de modo 

semelhante do início ao final do experimento, e a testemunha que corresponde ao teor 

zero de vinhaça foi a que apresentou menor índice de biodegradação, uma vez que só foi 

degradada a matéria orgânica presente naturalmente no solo. 

A eficiência da biodegradação nesse ensaio respirométrico se encontra na Tabela 

12. 

Tabela 12 - Eficiência de biodegradação do resíduo no solo para o ensaio 
respirométrico  

OBS: As taxas de 182, 250, 500 e 820 correspondem aos tratamentos cuja taxa de aplicação foi calculada em função 
do teor de potássio do solo (CETESB, 2005).  Quantidade de C na vinhaça in natura em percentual – 1,3% e tratada – 
0,1% 

Taxa  
de 
aplicação 
  

Tipo  
de  
resíduo 

Tipo 
 de 
 solo 

Quantidade  
de carbono 
aplicado 

Quantidade 
de CO2 
teórico 
produzido 

Quantidade 
de CO2 
acumulado 

Eficiência 
de 
biodegradação 

m3/ha   ........................mg/50g de solo..................... % 
300 in natura arenoso 1246,7 453,6 444,1 97,8 
300 tratado arenoso     19,0   68,7   67,9 98,8 
300 in natura argiloso 1596,0 580,7 479,3 82,5 
300 tratado argiloso    20,0   73,5   73,2 99,6 
182 in natura arenoso  914,8 332,9 328,9 98,5 
250 tratado arenoso    19,0   68,0   67,2 98,8 
500 in natura argiloso 1491,2 542,6 513,9 94,7 
820 tratado argiloso    24,0   86,9   86,6 99,5 
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Para todos os tratamentos o percentual de remoção ficou acima de 80%, e, 

praticamente, todo o resíduo sofreu degradação ao final de 75 dias de incubação no solo. 

A menor eficiência de remoção foi de 82% justamente para o tratamento com a maior 

quantidade de carbono aplicado via resíduo (1596 mg.50g-1). 

A mineralização da vinhaça pela ação da microbiota do solo fica evidenciada 

pela qualidade da água dos lixiviados provenientes dos lisímetros que apresentaram 

valores médios para a DBO de 10 mg.L-1 de O2 ,  pela não  alteração da classificação 

hidroquímica da água  e pela presença acentuada de cálcio, magnésio e cátions 

facilmente lixiviados em função dos elevados teores de potássio introduzido pela adição 

de vinhaça (CAMARGO, et al. 1987; MAZZA, 1985; FIQUEIREDO FILHO, 2005).  

Percebe-se segundo o CONAMA 357/05 que limita a DBO em 60 mg.L-1 de O2, 

como padrão de lançamento de efluentes tratados, direta ou indiretamente, em corpo 

receptor,  que a atenuação natural ocasionada pelo sistema solo-planta foi plenamente 

satisfatória no atendimento a este parâmetro. 

Na mesma área experimental, Lyra (2002) trabalhando com poços de 

monitoramento da água subterrânea com 3 metros de profundidade encontrou valores 

médios de DBO, para área próxima de canal transportador e lagoa de distribuição de 

vinhaça, variando de 30-60 mg.L-1 de O2 enquanto  nas áreas fertirrigadas (300m3ha-

1ano-1) os valores oscilaram entre 5 – 20 mg.L-1.  

Corrobora com esse resultado trabalho conduzido por Figueiredo Filho (2005), 

na Usina Trapiche - Pernambuco com solos de textura argilosa e adotando a mesma 

metodologia de monitoramento para área com taxa de aplicação de 2030 m3ha-1(lagoa 

de distribuição) encontrou valor médio de DBO de 132 mgL-1 de O2, e para a área 

fertirrigada, com uma taxa de 150 m3.ha.-1.ano-1, valor  médio de 11 mg.L-1 de O2 

Em relação à mineralização do resíduo além dos vários autores citados 

anteriormente, Ruas e Leme (1988) estimaram em 50- 70% a remoção via solo dos 

cátions totais e 50% dos ânions totais da vinhaça utilizada na fertirrigação. O 

desbalanceamento na relação Ca/Mg também demonstra a mineralização do resíduo 

(FIQUEIREDO FILHO, 2005) 

A contagem dos microrganismos heterotróficos ao final do ensaio (Figura 23) 

apresentou resultados com ordem de grandeza variando de 104 a 1012 UFC.g-1 de solo.    
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Os tratamentos 2 e 4 continuam apresentando aumento da microbiota 

heterotrófica quando comparados a testemunha. O número de bactérias heterotróficas no 

solo argiloso para o tratamento 4 (1491,2 mg C aplicado. 50g-1 de solo) foi superior ao 

do tratamento 2 (1596,0 mg C aplicado. 50g-1 de solo) o que pode justificar o aumento 

de 14% na eficiência de remoção para quantidades de C aplicado bem próximas.  

Figura 23 – Contagem das bactérias e fungos heterotróficos por tratamento ao 
final do ensaio respirométrico 
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Após a contagem dos microrganismos heterotróficos foram isolados os que 

apresentavam domínio, em termos de unidades formadoras de colônia, para 

procedimento de identificação, visto que nos ensaios anteriores estas mesmas espécies 

dominavam o meio de cultura para todos os tratamentos adotados (Figura 24). 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 24- Bactérias e fungos heterotróficos que após incubação apareceram em todos 

os tratamentos adotados. (a) Placas de Petri com as bactérias 

predominantes nos solos tratados com vinhaça; (b) Placas de Petri com os 

fungos predominantes nos solos tratados com vinhaça. OBS: maior número 

de UFC por placa corresponde a tratamentos com vinhaça in natura e 

menor número com vinhaça tratada. 

 Duas colônias de bactérias se destacaram, porém apenas uma foi passível de 

classificação pelo sistema MIDI, o Bacillus subtilis. A outra possui características 

morfológicas parecidas com o gênero Streptomyces.    
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 As comunidades bacterianas variam de um solo para outro, entretanto, de 

maneira geral, o gênero Bacillus foi um dos mais encontrados (3-5%). A predominância 

das bactérias em relação aos fungos para todos os ensaios realizados com contagem de 

microrganismos se dá em função das condições de baixo teor de oxigênio no solo 

favorecendo as bactérias que se tornam responsáveis pelas transformações biológicas e 

químicas do solo (CASARINI, 1989). 

 Amostras, de ambos os solos, apresentaram maior quantidade de bactérias em 

condições aeróbias do que em condições anaeróbias. Porém, de forma geral, as bactérias 

apresentaram as mesmas características macroscópicas. A análise foi realizada tanto 

para condições aeróbias como para condições anaeróbias e indicou a possibilidade de 

existência das aeróbias facultativas. 

 As três espécies de fungos identificadas foram: Aspergillus niveus, Aspergillus 

niger e Aspergillus terreus. Esse gênero pode apresentar dominância relativa em solos 

incorporados de compostos orgânicos carbonáceos (CASARINI, 1989). 

 O aumento da população microbiana em ensaios de biodegradação com 

utilização de vinhaça foi constatado por diversos autores trabalhando em condições 

experimentais semelhantes (PRATA et al. 2001; MARIANO, 2006; CRIVELARO, 

2005; RODELLA et al. 1983; MINHONI e CERRI, 1987).     

Neste ensaio foi realizada a análise química, para fins de fertilidade, dos solos de 

cada tratamento depois de transcorridos os 75 dias de incubação nos respirômetros. As 

análises foram realizadas com uma amostra composta das três réplicas incubadas por 

tratamento. Para a testemunha a análise foi efetuada antes e depois para fins de 

comparação.  

A tendência geral apresentada para os solos, em relação à testemunha, ao final 

do período de incubação, indicou a elevação do pH em torno de 0,3 pontos. O aumento 

da CTC, soma de bases, potássio em maior proporção, zinco, cobre, fósforo, manganês, 

principalmente, no solo argiloso e sódio em alguns tratamentos. O ferro apresentou 

aumento no solo arenoso e diminuição no argiloso. 

    A disponibilidade dos nutrientes no solo está diretamente relacionada com o 

pH. Os macronutrientes (N, P e K) têm sua disponibilidade aumentada quando o pH se 

aproxima de 7. 

As análises químicas dos solos no início e final do ensaio respirométrico estão 

apresentadas nas Tabelas 13 e 14. 
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    Tabela 13 - Resultados da análise do solo para as testemunhas coletadas no lisímetro 

após a aplicação da vinhaça na área experimental e no início do período 

de incubação do ensaio respirométrico 

 
 

Tabela 14 - Resultados da análise do solo coletado nos lisímetros após a aplicação da 

vinhaça na área experimental e ao final do período de incubação do 

ensaio respirométrico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa-se que os teores de fósforo para os tratamentos com vinhaça in natura, 

no solo arenoso, apresentaram diminuição após o período de incubação. No solo 

argiloso houve um aumento para todos os tratamentos.  

TRATAMENTO pH       P          K         Na       Zn        Cu        Fe      Mn 

 ………………….mg/kg…….…………….            

   H         Al      Ca       Mg         S          CTC 

......……...........cmolc/kg….............. 

  V        C       MO 

.%…   .....g/kg....... 

Solo arenoso 

Testemunha 5,5 44,6 400 160 2,4 0,8 120 6,0 2,19 0,08 4,00 1,95 7,67 9,94 77,16 13,0 22,4 

Solo argiloso 

Testemunha 5,1 47,5 400 180 3,2 2 260 14,0 1,89 0,04 6,80 2,93 11,53 13,46 85,66 13,1 24,0 

TRATAMENTOS pH       P          K         Na       Zn        Cu        Fe      Mn 

 ………………….mg/kg…….…………….            

   H         Al      Ca       Mg         S          CTC 

......……...........cmolc/kg….............. 

  V        C       MO 

.%…   .....g/kg....... 

Solo arenoso 

D1 5,9 44,8 446 160 2,4 0,8 120 6,0 2,19 0,08 4,00 1,95 7,67 9,94 77,16 13,1 19,2 

D2 5,8 31,2 1280 210 2,6 2,0 160 10,0 1,95 0,01 6,20 2,01 12,39 14,38 86,16 13,5 23,2 

D3 5,9 48,88 670 170 2,7 1,9 160 13,0 2,01 0,04 3,30 1,51 7,26 9,31 77,98 12,1 20,0 

D4 6,1 20,8 1320 200 2,3 1,8 200 7,0 1,91 0,04 6,20 2,09 12,54 14,49 86,54 12,5 22,0 

D5 6,0 47,44 440 180 2,6 2 140 8,0 1,90 0,02 5,20 1,97 9,08 11,00 82,55 11,2 19,6 

Solo argiloso 

D1 5,4 129,6 400 180 3,2 2,8 140 40,0 1,93 0,06 6,25 2,23 10,28 12,27 83,78 15,8 21,2 

D2 5,9 198,06 1360 210 3,2 2,8 220 42,0 1,82 0,02 7,25 2,17 13,48 15,32 87,99 14,8 25,6 

D3 6,0 136 980 280 2,2 1,7 120 34,0 1,93 0,02 9,41 2,23 11,7 13,65 85,71 13,9 24,8 

D4 6,2 115,62 1366 250 2,6 1,6 180 46,0 1,95 0,02 6,40 2,11 12,78 14,58 86,64 13,0 22,4 

D5 6,5 100,08 1060 210 2,4 1,8 180 38,0 1,83 0,02 7,60 2,17 13,39 15,24 87,86 13,9 23,1 
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 O aumento do pH em solos que recebem aplicação de vinhaça foi evidenciado 

vastamente na literatura (MATTIAZZO-PREZOTTO, 1992; RODELLA e FERRARI, 

1977; DEMATTÊ, 1992).  

Outros trabalhos demonstram que essa modificação em alguns atributos 

químicos e biológicos, como pH, CTC, saturação por bases e carbono orgânico, pela 

adição de vinhaça é temporária, fato que deve ser levado em consideração, pois 

dependem do tempo transcorrido após a aplicação do resíduo (FONTES, 1987; 

CAMARGO et.al. 1987; REIS, 1998).  

A amplitude de variação do pH para ambos o solos não sofreu alterações bruscas 

em virtude do poder-tampão, maior em solos de elevada CTC (ABREU Jr. et al. 2000).  

Observa-se que as emissões de C-CO2, medidas nos ensaios de 

biodegradabilidade da vinhaça no solo, foram mais intensas nos primeiros dias de 

incubação favorecidas por um menor pH do meio. Anderson e Domsch (1993), 

observaram que o índice pH ácido favorece a emissão de C-CO2 sendo bem maior que 

em solos com índices próximos a neutralidade.  

 Face a essa influência do pH nas taxas respiratórias dos microrganismos do 

solo, os autores alertam que esse parâmetro só possui valor comparativo se os solos 

estiverem sob índices de pH similares.    

Valsechi e Gomes (1954) citados por Casarini (1989) constataram que 

aumentando a taxa de aplicação de vinhaça ocorre aumento no teor de bases do solo e a 

tendência de estabilização da elevação do pH com as doses mais elevadas.  

O potássio é o cátion predominante na vinhaça (FREIRE e CORTEZ, 2000). 

Aumento de seu teor no complexo sortivo, na camada de 0-20 cm do solo, após 

aplicação de vinhaça foram encontrados por Camargo et al. (1983), Lyra et al. (2003) e 

Brito et al. (2007a). Esse fato pode acarretar acréscimos também na solução do solo 

propiciando maior suscetibilidade à lixiviação.  

Em solos tropicais, bastante intemperizados, existindo poucos locais para troca 

catiônica que possam reter estes minerais e com a solubilização do potássio no solo pela 

elevação do pH, ficam disponíveis para lixiviação e, caso aconteça, deslocam parte dos 

íons Ca+2 e Mg+2 para a solução do solo tornando-os susceptíveis a lixiviação 

(CASARINI, 1989). A análise de componentes principais, realizada nos lixiviados dos 

lisímetros instalados na área experimental para o solo arenoso, na CP1 e CP2 

representou bem este fenômeno.  
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 Como o efeito de elevação do pH do solo pode ser atribuído a condições de 

anaerobiose e ao aumento temporário da atividade microbiana e da saturação de bases 

decorrentes de reações que consomem íons hidrogênio na redução de íons férricos ou do 

nitrato, sendo provavelmente o mecanismo responsável pelo aumento do Fe+2 em 

solução para o solo arenoso após a incubação com vinhaça (CAMARGO et al. 1983; 

SANTOS et al. 1981; WONG et al. 1998; BORDEN et al. 1995 citado por MARIANO, 

2006). 

 Segundo Camargo (2006), solos bem aerados possuem sua atividade química 

controlada, principalmente, pelo pH e pelas condições redox do meio. Se os solos são 

bem aerados, aumentando-se o pH a níveis perto de 6-7, a quantidade de Fe+2 solúvel 

pode diminuir sensivelmente quando comparada com solos mais ácidos. Essa tendência 

foi observada para o solo argiloso. 

 O mesmo autor confirma que condições de redução momentâneas, em 

determinadas situações, podem elevar a concentração de Fe+2 em solução a níveis 

tóxicos para planta.  Corroborando com o fenômeno ocorrido no solo arenoso.  

 Estudo sobre a influencia do pH na liberação de íons de ferro para a solução do 

solo em Latossolo tratado com sacarose conduzido por Mendonça et al.(2005), 

comprovou que no período de 30 dias após a adição de sacarose, todas as amostras 

apresentaram praticamente a mesma variação de pH, passando de neutro a 4,5,  

sugerindo a redução de Fe+3 a Fe+2 . Entre 60 e 120 dias houve aumento significativo no 

valor de pH evidenciando o processo oxidativo de parte dos íons reduzidos na primeira 

fase, passando de Fe+2 a Fe+3.  

 Salienta-se que várias bactérias são capazes de promover essa oxidação, na 

presença de matéria orgânica, sem obter energia neste processo, sendo importantes pelo 

fato do íon férrico ser extremamente insolúvel em ambiente aeróbio e pH biológico (2-

4) e a produção de quelantes pode ser primordial para a solubilidade deste nutriente 

(CARDOSO, 1992).  Lovley (1992) demonstrou a existência de microrganismos com 

capacidade de oxidar a matéria orgânica para reduzir os óxidos férricos e mangânicos 

em ambientes de sedimentação recentes e antigos.   

 Esta situação condiz com o solo da área experimental que tem origem de 

coberturas quaternárias, constituídas de materiais inconsolidados (sedimentos de praia, 

mangue, flúvio-lagunares e aluviais) com extensão expressiva no município de Ipojuca 

(MIRANDA, 1999).     
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 Além disso, Baldotto et al. (2008), comprovou as propriedades redox dos ácidos 

húmicos, na solução do solo, decorrentes do processo de humificação dos resíduos 

orgânicos em solos cultivados sucessivamente com cana-de-açúcar e utilizando vinhaça. 

Relata ainda que nos sistemas naturais podem atuar como doadores de elétrons nas 

reações e o íon Fe+3  aquoso seria uma espécie termodinamicamente favorável a redução 

por ácidos húmicos. Complementando o autor cita Scott et al. (1998) sobre a 

possibilidade dos ácidos mediarem a redução microbiana de Fe+3 a partir da fase sólida.        

 O fato dos níveis de fósforo estarem elevados no solo argiloso pode ter 

contribuído para a diminuição do Fe+2 em solução (RESENDE, 2005) visto que diversos 

íons como fosfato, sulfato, sulfito e carbonato podem interferir nas relações de 

solubilidade dos metais formando, muitas vezes, precipitados pouco solúveis e 

diminuindo a concentração dos íons em solução (CAMARGO et al. 2001). Na análise 

de componentes principais, realizada nos lixiviados dos lisímetros instalados neste solo, 

na CP1 as amostras com maior quantidade de fósforo apresentaram teores menores de 

ferro.      

 Em relação ao comportamento do manganês, sua solubilidade também é 

largamente controlada pelas condições de pH, atividade biológica e reações redox no 

solo (BORKERT et al. 2001; CAMARGO, 2006). São fatores que determinam sua 

presença em solução e, por conseqüência, a disponibilidade para lixiviação. Intensa 

lixiviação ao longo do tempo pode ocorrer caso o pH do meio esteja baixo e as 

condições anaeróbicas. 

 Os teores mais elevados no solo argiloso podem ser justificados pelos seus 

percentuais de argila e matéria orgânica. Shuman (1977), em estudo utilizando isoterma 

de adsorção de Langmuir em solos de mineralogias diferentes constatou maior 

capacidade de adsorção do manganês nos de textura mais fina e maior teor de matéria 

orgânica para um mesmo pH.  

 Segundo Resende (2005), a disponibilidade de manganês pode ser desfavorecida 

nas seguintes condições: pH elevado, solos arenosos, solos orgânicos, excesso de Ca, 

Mg e K; níveis elevados de Fe, Cu e Zn; pH fora da faixa 5- 6,5. O solo arenoso se 

enquadra na maior parte destas condições e apresentou elevações bem inferiores de 

manganês em relação ao solo argiloso, após incubação.  

 Todavia, a redução de alguns metais na solução do solo pode ser resultante da 

ação de quelantes orgânicos, produzidos por microrganismos, principalmente em solos 

ácidos com cargas negativas variáveis, dependendo do pH (SABEY, 1980).  
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 Na análise de componentes principais, realizada nos lixiviados dos lisímetros 

instalados neste solo, evidenciou-se na CP1 e CP2 esta relação, visto que a correlação 

do manganês foi negativa com K, Ca, Fe, Cu, Zn, DBO e pH.     

 O teor de fósforo em solos ácidos é um dos atributos químicos que apresenta 

maior incremento percentual devido ao uso agrícola de resíduos orgânicos (ABREU Jr. 

et al. 2000).  No caso do solo argiloso, o aumento do fósforo em solução, como 

discutido anteriormente, pode está relacionado com a mineralização dos compostos 

orgânicos que liberam ácidos orgânicos e estes competem com o fosfato pelos sítios de 

adsorção disponibilizando-o para a solução do solo (GUARÇONI e MENDONÇA, 

2003) visto que a diminuição do ferro provavelmente ocorreu pela sua utilização pelos 

microrganismos na degradação da matéria orgânica.  

 Na ACP realizada nos lixiviados o P foi o segundo elemento em ordem de 

importância na contribuição da CP1, corroborando com esta hipótese.  

 Cabe ressaltar que o sistema de interação dos elementos com a matriz do solo é 

bastante complexo e influenciado por diversos fatores, como: absorção de nutrientes por 

microrganismos, a decomposição da matéria orgânica, material de origem, mecanismos 

de adsorção, dissolução- precipitação e troca iônica; pH e teor de umidade; equilíbrio 

ácido-base, complexação com ligantes orgânicos e inorgânicos; reações redox 

(CAMARGO, 2006).   

 
                    4.2.2 - Modelagem da cinética de biodegradação 

 

Dos três modelos testados o de Von Bertalanffy apesar de ter dado origem a 

vários outros modelos, foi o menos efetivo, sendo que para todas as situações as 

equações ajustadas para o modelo de Chapman-Richards foram as mais efetivas, 

proporcionando os maiores valores do Coeficiente de Determinação Ajustado ( 2
ajR ), 

menores dos Erros Padrões das Estimativas (EPE) e maiores Eficiências Relativas em 

porcentagem (ER(i/j)%). 

A Tabela 15 mostra os valores dos coeficientes das equações ajustadas, por solo 

e dosagem de vinhaça.  
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Tabela 15 - Coeficientes das equações ajustadas para os diferentes tratamentos 

                                        Dosagens (D) 
Equações Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 

                                            Solo Arenoso (S1) 
 U 274,5 604,3 308,7 433,5 260,1 

CR k 0,0217 0,0158 0,0172 0,0273 0,0118 
 q 1,1920 0,7484 1,1938 0,8163 1,0047 

VB U 193,4 379,1 196,1 327,5 137,6 
 k 0,0651 0,1039 0,0582 0,1179 0,0623 

CPO U 339,5 489,0 434,6 398,1 262,6 
 k 0,0134 0,0316 0,00904 0,0391 0,0116 

                                               Solo Argiloso (S2) 
 U 223,1 562,6 293,1 504,1 201,5 

CR k 0,0212 0,0262 0,0136 0,0307 0,0138 
 q 1,1139 0,7727 0,9908 0,7383 1,0737 

VB U 154,8 423,5 166,9 399,3 115,8 
 k 0,0703 0,1212 0,0668 0,136 0,0598 

CPO U 250,6 506,8 288,7 459,7 232,2 
 k 0,016 0,0413 0,0141 0,0495 0,0105 

Em que: CR = Chapman-Richards; VB= Von Bertalanffy; CPO = Cinética de Primeira 

Ordem. 

  

Observa-se que os valores de U (valor máximo a ser biodegradado) 

apresentaram maiores diferenças entre as três equações no tratamento D1 (testemunhas 

em ambos os solos) que corresponde ao não uso de vinhaça como fertilizante, ficando 

os resultados diretamente relacionados às características do solo, no caso arenoso e 

argiloso.  

As curvas cumulativas das biodegradações do resíduo por solos e dosagens de 

vinhaça com as estimativas pelas equações de Chapman-Richards estão na Figura 25. 
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Figura 25 - Curvas cumulativas das biodegradações do resíduo por solos e dosagens de 

vinhaça com as estimativas pelas equações de Chapman-Richards 

 

 

O modelo de Von Bertalanffy foi testado por (MELLO et al. 2008) no ajuste da 

produção de gases em silagens de milho e girassol e também superestimou a produção 

de gases. Nesse trabalho não se testaram os modelos de Chapman-Richards e 

Monomolecular. O que apresentou melhor ajuste foi o Logístico Bicompartamental que 

corresponde ao de Chapman-Richards quando o parâmetro “m” é igual a 2. 

 

Solo arenoso Solo argiloso 
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Firme (2005) ajustou o modelo duplo de Cinética de Primeira Ordem 

(Monomolecular) na biodegradação de torta de filtro, com a seguinte formulação: 

 

                               Y=A1(1-e
-k
1
t) + A2(1-e

-k
2
t) + εi 

 

Em que: 

A1 = valor máximo da biodegradação do carbono na primeira fase; 

A2 = valor máximo da biodegradação do carbono na segunda fase; 

K1 e K2 = constantes de biodegradação na primeira e segunda fase: 

t = tempo; 

εi = erro aleatório. 

 

 O mesmo autor defende a aplicação deste modelo com o argumento de que o 

carbono se decompõe em duas fases, na primeira o carbono mais solúvel e na segunda o 

carbono mais complexo, que se decompõe mais lentamente. 

 Andrade et al.(2006) usaram esse modelo de segunda ordem, bem como o de 

terceira ordem para estimar a cinética da degradação da matéria orgânica de biossólidos 

relacionados com a composição química inicial da matéria orgânica.  

 Ajustou-se esse modelo nos tratamentos do ensaio de respirômetria, entretanto 

em nenhum deles os parâmetros A2 e K2 foram significativos, que implica que a adição 

desses parâmetros ao modelo não resulta em ganho de precisão. Portanto, a adição 

desses parâmetros ao modelo Monomolecular nas condições do presente estudo é 

desprezível, razão pela qual não foi considerado. 

 Beuvink e Kogut (1993) usaram vários modelos matemáticos para estimar a 

produção de gases no valor nutritivo de alimentos de ruminantes. Uma modificação do 

modelo de Gompertz no qual foram introduzidos mais parâmetros foi selecionada como 

a melhor com base na soma de quadrados residual. Também não se faz qualquer 

referência a significância dos coeficientes da equação resultante. O modelo de 

Gompertz também é uma das variações do modelo de Chapman-Richards. 

 Observou-se que a adição da vinhaça ao solo reduz as diferenças nos valores de 

U para as diferentes equações, provavelmente, pelo fato de que passa a haver uma maior 

disponibilidade de matéria orgânica no solo e maior atividade microbiana, resultado em 

menores diferenças entre os valores de U. 
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 A Tabela 16 apresenta os valores de 2
ajR e EPE por solo e dosagens de vinhaça. 

 

 

Tabela 16 - Valores de 2
ajR e EPE por solo e dosagem de vinhaça 

                                           Dosagens 
Equações Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 

Solo Arenoso 

CR 2
ajR  0,9988 0,9970 0,9982 0,9937 0,9965 

 EPE 2,08 9,10 2,56 8,20 2,50 

VB 2
ajR  0,9549 0,8816 0,9555 0,9048 0,9303 

 EPE 12,72 40,47 12,46 31,43 10,97 

CPO 
2
ajR  0,9869 0,9875 0,9964 0,9905 0,9964 

 EPE 3,32 13,14 3,57 9,90 2,50 
Solo Argiloso 

CR 2
ajR  0,9988 0,9937 0,9982 0,9942 0,9965 

 EPE 1,66 8,23 2,29 6,45 2,07 

VB 
2
ajR  0,9476 0,9028 0,9312 0,8972 0,9414 

 EPE 10,94 39,96 13,57 36,85 8,19 

CPO 2
ajR  0,9982 0,9909 0,9981 0,9875 0,9962 

 EPE 2,06 12,19 2,29 11,80 2,09 
 

 

 Consta-se que todos os três modelos testados geram excelentes equações para 

estimar a biodegradação dos resíduos no solo em função de diferentes aplicações de 

dosagens de vinhaça.  

 Entre os trabalhos pesquisados na área de biodegradação de resíduos no solo e 

modelagem do crescimento de cana-de-açúcar, o modelo Monomolecular ou de Cinética 

de Primeira Ordem e de Segunda Ordem tem sido o mais usado. 

 Por outro lado o modelo de Chapman-Richards que é mais flexível, uma vez que 

engloba vários modelos dependo do valor do parâmetro “m” não tem sido usado nesse 

tipo de pesquisa, embora seja largamente utilizado em outras áreas, principalmente, na 

ciência florestal. 

 A superioridade das equações geradas pelo ajuste do modelo de Chapman-

Richards em função dos valores de 2
ajR vem corroborar a afirmativa acima, confirmando 

que o uso do parâmetro “m” igual a 2/3 (modelo de Von Bertalanffy) ou igual a 0 
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(modelo de Cinética de Primeira Ordem) apesar de gerar boas estimativas, são 

restritivos, pois na realidade é mais eficiente trabalhar com o parâmetro “m” sendo 

ajustado para cada situação específica. 

 Esses resultados são confirmados com os valores do Erro Padrão da Estimativa 

em porcentagem (ER%), pois em todas as situações consideradas, as equações 

provenientes do modelo de Chapman-Richards foram as que apresentarem menores 

valores. 

 Os resultados dos cálculos da Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) por 

tratamentos, que exprimem quanto uma equação é mais eficiente que outra, encontram-

se na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) para os modelos ajustados 

           Solo Arenoso                                                   Solo Argiloso 
Dosagem 

D1 
 CR VB CPO  CR VB CPO 

CR 100,00 2,68 39,31 CR 100,00 2,29 64,51 
VB 3737,48 100,00 1469,12 VB 4361,93 100,00 2814,02 
CPO 254,40 6,81 100,00 CPO 155,01 3,55 100,00 

D2 
 CR VB CPO  CR VB CPO 

CR 100,00 5,06 47,98 CR 100,00 4,24 45,56 
VB 1977,58 100,00 948,94 VB 2358,50 100,00 1074,43 
CPO 208,40 10,54 100,00 CPO 219,51 9,31 100,00 

D3 
 CR VB CPO  CR VB CPO 

CR 100,00 4,22 51,39 CR 100,00 2,83 99,23 
VB 2372,22 100,00 1219,07 VB 3527,65 100,00 3500,37 
CPO 194,59 8,20 100,00 CPO 100,78 2,86 100,00 

D4 
 CR VB CPO  CR VB CPO 

CR 100,00 6,81 68,52 CR 100,00 3,06 29,87 
VB 1469,33 100,00 1006,72 VB 3264,41 100,00 974,94 
CPO 145,95 9,93 100,00 CPO 334,83 10,26 100,00 

 D5 
 CR VB CPO  CR VB CPO 

CR 100,00 5,18 99,77 CR 100,00 6,41 98,37 
VB 1929,99 100,00 1925,48 VB 1561,12 100,00 1535,74 
CPO 100,23 5,19 100,00 CPO 101,65 6,51 100,00 

Em que: CR = Chapman-Richards; VB = Von Bertalanffy; CPO = Cinética de Primeira Ordem. 
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Os valores em negrito correspondem as equações de Chapman-Richards quando 

comparadas com as de Von Bertalanffy e de Cinética de Primeira Ordem, O valor de 

100% corresponde a eficiência da equação quando comparada com ela própria. 

Considerando a coluna de CR, os resultados representam o quando a equação de 

Chapman-Richards é eficiente em relação às de VB e CPO. Por exemplo, no Solo 

Arenoso para D1 a equação CR é 2737,48% mais eficiente que VB e 154,40% mais que 

CPO, pois o valor de 100% tem que ser subtraído da operação. 

Já na linha de CR no solo arenoso, encontram-se as eficiências de VB e CPO 

quando comparadas com CR. Por exemplo, a equação de VB é somente 2,68% mais 

eficiente em relação a CR e CPO é 39,31% eficiente. 

Fica evidente que as equações geradas do modelo de Chapman-Richards são 

mais eficientes, com exceção da dosagem D5 no solo arenoso e com D3 no solo 

argiloso, pois as eficiências das equações de Cinética de Primeira Ordem foram 99,77 e 

99,23, respectivamente, não diferindo da equação de Chapman-Richards.   

Observando-se os valores de “q=1/(1-m)” para as equações de Chapman-

Richards, na dosagem D5 no solo arenoso e na dosagem D3 no solo argiloso, que foram 

respectivamente,  1,0047 e 0,9908  correspondem  a  valores de  “m”  iguais a  0,0047 e  

-0,0092 que são próximos de 0 (zero), o que torna o modelo de Cinética de Primeira 

Ordem muito próximo do modelo de Chapman-Richards. 

Os dados referentes aos cálculos dos tempos de meia vida (t1/2) para os modelos 

testados então na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores dos tempos de meia vida (t1/2) para os modelos testados. 

                                                 Dosagem  
Equações D1 D2 D3 D4 D5 

Solo Arenoso 
CR 37,7 31,9 47,7 20,4 59,0 
VB 24,3 15,2 27,1 13,4 25,4 
CPO 51,7 21,9 76,7 17,7 59,7 

Solo Argiloso 
CR 36,3 20,0 50,5 16,2 53,8 
VB 22,5 13,0 23,6 11,6 26,4 
CPO 43,3 16,8 49,1 14,0 66,0 
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De modo geral, constata-se que as dosagens D2 (300 m3.ha de vinhaça in natura) 

e D4 (182 m3.ha-1 de vinhaça 
in natura ) apresentaram os menores tempos de meia vida 

(t1/2) em ambos os solos.  Essas dosagens adicionaram mais matéria orgânica aos solos. 

Isso pode ter dado condições de aumento da microbiota do solo, e, consequentemente, 

maior degradação do resíduo do solo por unidade de tempo. 

 O comportamento das estimativas dos tempos de meia vida (t1/2) para os dois 

tipos de solos e diferentes dosagens de vinhaça foi semelhante em termos de 

distribuição. Observa-se que as equações provenientes do modelo de Von Bertalanffy 

apresentaram as menores estimativas do (t1/2) em todas as situações. Em função dos 

menores valores de 2
ajR , conclui-se que o modelo de Von Bertalanffy quando 

comparadas com as de Chapman-Richards e de Cinética de Primeira Ordem, produz 

equações que subestimam o tempo de biodegradação do solo em experimentos de 

respirometria. 

 Comparando as equações de Chapman-Richards com as de Cinética de Primeira 

Ordem para as dosagens D2 e D4 na biodegradação do resíduo no solo, as equações de 

Cinética de Primeira Ordem apresentaram maiores tempos de meia vida (t1/2) nos dois 

solos, enquanto que nos demais tratamentos onde os teores de matéria orgânica eram 

menores, as estimativas também foram menores. 

 Como em todas as situações em função dos critérios de seleção de equações 

adotados neste trabalho, as equações de Chapman-Richards foram superiores as demais, 

sendo também recomendadas para estimativas de tempos de meia vida (t1/2) em estudos 

de biodegradação de resíduos do solo em plantios de cana-de-açúcar. 

 

4.3 - Modelagem do crescimento em diâmetro e altura 

 

O diâmetro do colmo da cana-de-açúcar é uma importante variável a ser 

considerada na produtividade do plantio, pois canas com maiores diâmetros para uma 

mesma altura possuem mais volumes e, consequentemente, maiores quantidade de 

derivados. 

 Desta forma a modelagem do crescimento da planta é importante, pois se 

ajustadas boas equação se torna possível fazer previsões de diâmetros futuros. 

 Os mesmos modelos testados no experimento de respirometria foram 

considerados na modelagem do crescimento em diâmetro do colmo, sendo que o 
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modelo de Cinética de Primeira Ordem (CPO) que é denominado desta forma em 

experimentos respirométricos, passará a ser tratado com a denominação que o mesmo é 

conhecido em modelagem de crescimento, isto é, modelo Monomolecular (MM) 

 A Tabela 19 mostra os valores dos coeficientes das equações ajustadas o 

crescimento em diâmetros para solos e dosagens de vinhaça. 

 

Tabela 19- Coeficientes das equações ajustadas para diâmetros nos diferentes 

tratamentos 

Dosagem 
Equações Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 

Solo arenoso 
 U 25,6687 32,0923 24,7565 24,5351 29,8657 

CR k 0,00368 0,00246 0,00531 0,00689 0,00237 
 q 0,5716 0,5450 0,6492 0,7857 0,5045 

VB U 18,9362 20,9071 19,9597 20,6333 19,5368 
 k 0,0295 0,0277 0,0290 0,0281 0,0314 

MM U 21,1071 23,7432 22,1348 23,6236 21,8080 
 k 0,01040 0,00940 0,01050 0,00925 0,01070 

Solo argiloso 
 U 22,6757 25,1723 26,9926 34,0397 25,4385 

CR k 0,00728 0,0067 0,0034 0,0022 0,00524 
 q 0,7012 0,7283 0,5324 0,5200 0,6716 

VB U 19,5978 21,2789 19,7120 21,5815 20,4157 
 k 0,0309 0,0287 0,0311 0,0287 0,0272 

MM U 21,2822 23,5184 21,7278 24,3880 22,8119 
 k 0,01180 0,01050 0,01120 0,00977 0,00982 

 

 

As curvas cumulativas dos diâmetros reais e suas estimativas pelas equações de 

Chapman-Richards estão na Figura 26. 
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Figura 26 - Curvas cumulativas dos diâmetros reais das plantas, por solos e dosagens 

de vinhaça, com as estimativas pelas equações de Chapman-Richards. 

Dias após plantio (DAP) 

 

Solo arenoso Solo argiloso 
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A Tabela 20 mostra os valores dos coeficientes das equações ajustadas para o 

crescimento em diâmetro. 

 

Tabela 20- Valores de 2
ajR e EPE por solo e dosagens de vinhaça para o crescimento 

em diâmetro. 

Dosagens 
Equações Coeficientes     D1     D2     D3     D4     D5 

Solo arenoso 

CR 2
ajR  0,9861 0,9898 0,9873 0,9618 0,9788 

 EPE 0,61 0,59 0,61 1,12 0,77 

VB 2
ajR  0,8172 0,7918 0,8364 0,7580 0,7940 

 EPE 2,16 2,59 2,15 2,77 2,35 

MM 
2
ajR  0,9603 0,9579 0,9713 0,9369 0,9398 

 EPE 1,01 1,17 12,12 1,41 1,27 
Solo argiloso 

CR 2
ajR  0,9839 0,9864 0,9749 0,9910 0,9863 

 EPE 0,65 0,68 0,83 0,56 0,66 

VB 
2
ajR  0,8570 0,8622 0,7967 0,7795 0,8320 

 EPE 1,91 2,13 2,31 2,72 2,27 

MM 2
ajR  0,9738 0,9780 0,9433 0,9536 0,9747 

 EPE 0,82 0,85 1,22 1,25 0,92 
 

  

Dos três modelos testados o de Von Bertalanffy foi a menos efetivo, sendo que 

para todas as situações as equações ajustadas para o modelo de Chapman-Richards 

foram as mais efetivas, proporcionando os maiores valores do Coeficiente de 

Determinação Ajustado ( 2
ajR ). 

Repetindo o mesmo comportamento na estimativa da biodegradação do resíduo 

do solo e em função dos valores de 2
ajR , o ajuste do modelo de Chapman-Richards para 

avaliar o crescimento em diâmetro de cana-de-açúcar, mostra que o uso do parâmetro 

“m” igual a 2/3 (modelo de Von Bertalanffy) ou igual a 0 (modelo de Monomolecular) 

apesar de gerar boas estimativas, são restritivos, pois correspondem a um caso particular 

do modelo de Chapman-Richards. 

 Esses resultados são confirmados com os valores do Erro Padrão da Estimativa 

em porcentagem (ER%), pois em todas as situações consideradas, as equações 
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provenientes do modelo de Chapman-Richards foram as que apresentarem menores 

valores. 

 Os resultados dos cálculos da Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) por 

solos e dosagens de vinhaça se encontram na Tabela 21. 

 

Tabela 21- Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) para os modelos ajustados. 

Solo Arenoso Solo Argiloso 
Dosagem 

D1 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 7,9 36,3 CR 100,0 11,7 63,7 
VB 1265,8 100,0 459,7 VB 856,3 100,0 545,5 
MM 275,4 0,218 100,0 MM 157,0 18,3 100,0 

D2 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 5,1 25,1 CR 100,0 10,2 64,1 
VB 1967,1 100,0 494,3 VB 976,9 100,0 625,9 
MM 397,9 20,2 100,0 MM 156,1 16,0 100,0 

D3 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 8,1 46,0 CR 100,0 12,8 45,8 
VB 1238,8 100,0 570,2 VB 782,6 100,0 358,6 
MM 217,3 17,5 100,0 MM 218,2 27,9 100,0 

D4 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 16,4 62,9 CR 100,0 4,2 20,0 
VB 609,7 100,0 383,5 VB 2375,5 100,0 474,8 
MM 159,0 26,1 100,0 MM 500,3 21,1 100,0 

D5 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 10,7 36,6 CR 100,0 08,5 51,4 
VB 936,7 100,0 343,0 VB 1182,4 100,0 608,0 
MM 273,1 29,2 100,0 MM 194,5 16,4 100,0 

 

 

Semelhante aos ajustes realizados no teste de respirometria, em todas as 

situações consideradas as equações de Chapman-Richards se destacaram como as 

melhores para estimar o crescimento em diâmetro de cana-de-açúcar. 

Outra variável muito importante na produtividade de cana-de-açúcar é a altura 

do colmo, que associada ao diâmetro do colmo pode determinar o volume do colmo, 

pois o mesmo tem uma forma quase que cilíndrica. 
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Da mesma forma que para a biodegradação do resíduo no solo e o crescimento 

em diâmetro, os mesmos modelos foram testados para estimar o crescimento dos 

colmos em alturas. A tabela 22 mostra os valores dos coeficientes das equações 

ajustadas. 

 

Tabela 22 - Coeficientes das equações ajustadas ao crescimento em altura da cana-de-

açúcar 

                                          Dosagem 
Equações Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 

Solo Arenoso 
 U 308,9 599,4 546,0 539,1 451,3 
CR k 0,0050 0,00175 0,00178 0,00206 0,00277 
 q 1,1832 0,9614 0,9434 0,9818 1,0580 
VB U 244,4 289,4 263,5 285,4 277,9 
 k 0,0128 0,0108 0,0115 0,011 0,0111 
MM U 352,3 542,5 474,9 517,9 262,6 
 k 0,0035 0,0021 0,00231 0,00222 0,0116 

Solo Argiloso 
 U 327,5 329,7 357,2 413,6 316,1 
CR k 0,00535 0,00567 0,0036 0,00324 0,00554 
 q 1,2798 1,2915 1,0292 1,0392 1,2783 
VB U 265,7 272,5 245,8 277,0 260,8 
 k 0,0123 0,0126 0,0131 0,0119 0,0124 
MM U 398,6 395,2 356,8 434,3 376,7 
 k 0,00317 0,00341 0,00351 0,0029 0,00339 
Em que: CR = Chapman-Richards; VB= Von Bertalanffy; MM = Cinética de Primeira 

Ordem. 

 

 Observa-se que os valores dos coeficientes para as equações de Chapman-

Richards e Monomolecular estão mais próximos quando comparados com as equações 

de Von Bertalanffy.  

As curvas cumulativas reais das alturas das plantas e suas estimativas pelas 

equações de Chapman-Richards nos solos por dosagens de vinhaça estão na Figura 27. 
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 Figura 27- Curvas cumulativas das alturas das plantas, por solos e dosagens de 

vinhaça, com as estimativas pelas equações de Chapman-Richards 
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Os valores de 2
ajR e EPE estão na Tabela 23. 

 

Tabela 23- Valores de 2
ajR e EPE por solo e tratamento 

                                       Tratamentos 
Equações Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 

Solo Arenoso 
CR 2

ajR  0,9878 0,9767 0,9796 0,9819 0,9812 
 EPE 8,73 13,51 12,02 12,08 12,07 

VB 2
ajR  0,9478 0,9222 0,9248 0,9286 0,9315 

 EPE 17,69 24,74 22,63 23,46 22,60 
MM 2

ajR  0,9863 0,9766 0,9794 0,9817 0,9763 
 EPE 9,09 13,58 12,12 12,24 13,28 

Solo Argiloso 
CR 2

ajR  0,9908 0,9758 0,9921 0,9883 0,9675 
 EPE 8,25 13,85 6,83 9,28 15,28 

VB 2
ajR  0,9597 0,9448 0,9463 0,9375 0,9358 

 EPE 16,96 20,54 18,11 21,47 21,05 
MM 2

ajR  0,9877 0,9724 0,9920 0,9881 0,9643 
 EPE 9,39 14,53 7,00 9,29 15,71 

 

  

Baseando-se nos dois primeiros critérios adotados neste trabalho ( 2
ajR  e EPE) 

concernentes a seleção das melhores equações, a ordem de precisão foi a seguinte: 

Chapman-Richards, Monomolecular e Von Bertalanffy.  

 Esses resultados são confirmados com os valores do Erro Padrão da Estimativa 

em porcentagem (ER%), pois em todas as situações consideradas, as equações 

provenientes do modelo de Chapman-Richards foram as que apresentaram menores 

valores. 

 Os resultados dos cálculos da Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) por 

tratamentos (solos e dosagens de vinhaça) se encontram na Tabela 24. 
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Tabela 24 - Eficiência Relativa em porcentagem (ER%) para os modelos ajustados. 

Solo Arenoso Solo Argiloso 
Dosagem 

D1 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 24,3 92,2 CR 100,0 23,7 77,2 
VB 410,9 100,0 378,8 VB 422,2 100,0 325,9 
MM 108,5 26,4 100,0 MM 129,5 30,7 100,0 

D2 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 29,8 99,0 CR 100,0 45,5 90,9 
VB 335,6 100,0 332,1 VB 219,9 100,0 199,8 
MM 101,1 30.1 100;0 MM 110,1 50,1 100,0 

D3 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 28,2 98,3 CR 100,0 14,2 95,1 
VB 354,3 100,0 348,3 VB 703,6 100,0 669,0 
MM 101,7 28,7 100,0 MM 105,2 14,9 100,0 

D4 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 26,5 97,4 CR 100,0 18,7 99,8 
VB 377,4 100,0 367,4 VB 535,1 100,0 534,2 
MM 102,7 27,2 100,0 MM 100,2 18,7 100,0 

D5 
 CR VB MM  CR VB MM 

CR 100,0 28,6 82,7 CR 100,0 52,7 94,6 
VB 350,2 100,0 289,6 VB 189,8 100,0 179,6 
MM 120,9 34,5 100,0 MM 105,7 55,7 100.0 

 

 

Consta-se que todos os três modelos considerados geraram equações com 

excelentes capacidades de estimar o crescimento em diâmetro em função de diferentes 

aplicações de teores de vinhaça como fertilizante.   

Em todas as situações modeladas neste trabalho, biodegradação do resíduo do 

solo, crescimento em diâmetro e altura do colmo da planta, em solo arenoso e argiloso 

com diferentes dosagens de vinhaça tratada e in natura, o modelo de Chapman-Richards 

foi o que gerou as melhores equações estimadoras, pois tanto o modelo de Von 

Bertalanffy e o Cinética de Primeira Ordem ou Monomolecular equivalem a condições 

específicas desse modelo, isto é, quando “m” é igual a 2/3 e 0 respectivamente. 
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4.3.1 - Análise da variância para número de colmos por metro linear, 

diâmetros e alturas dos colmos 

 

 Os valores dos testes de F e Tukey para o delineamento inteiramente aleatório, 

arranjo fatorial, considerando o número de colmos, diâmetros e alturas da cana-de-

açúcar por solos e dosagens de vinhaça estão na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Análise de variância para diâmetros e alturas  

 Teste de F 
Fonte de 
variação 

Número de colmos 
por metro 
linear(NC) 

Diâmetro Altura 

Solo 0,03ns   24,6** 35,2** 
Dosagem 0,97ns   27,8** 14,2** 
SoloXDosagem 0,03ns 2,2ns 1,1ns 

CV% 26,49 4,47 5,09 
 Teste de Tukey 

Solo NC (DMS=2,2) Diâmetro(DMS=0,4) Altura(DMS=5,3) 
Arenoso 12,3 A 22,7 B 257,5 B 
Argiloso 13,0 A 23,6 A 272,9 A 
Dosagem NC (DMS=4,9) Diâmetro(DMS=0,8) Altura(DMS=11,9) 
D1 11,1 A 22,0 B 252,4 B 
D2 13,4 A 24,5 A 278,2 A 
D3 13,0 A 22,6 B 261,2 B 
D4 14,4 A 24,2 A 274,9 A 
D5 12,6 A 22,7 B 259,2 B 
 OBS: Médias unidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidades. 

 

 

 Observa-se que o tipo de solo e as diferentes dosagens apresentaram diferenças 

significativas para diâmetro e altura do colmo, enquanto que para o número de colmos 

por metro linear não houve diferença, o que condiciona a produtividade nesses solos às 

variáveis diâmetro e altura do colmo. 

 Estas variáveis são muito correlacionadas com a produtividade da cana-de-

açúcar, podendo sua associação gerar diferentes resultados. Por exemplo: para um 

mesmo número de colmos, maiores diâmetros associados a maiores alturas resultam em 

maiores produtividades, sendo a recíproca verdadeira. Entretanto maiores diâmetros 
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associados a menores alturas e maiores alturas associadas a menores diâmetros para um 

mesmo número de colmos por metro linear podem gerar diferentes produtividades. 

 Silva (2007), avaliando o crescimento e o acúmulo de nutrientes em sete 

cultivares de cana-de-açúcar em condições de sequeiro, entre elas o RB 92579, objeto 

deste trabalho, encontrou diferenças significativas no número de colmos por metro 

linear, variando de 5,6 a 9,7 colmos por metro linear aos 360 dias após o plantio (DAP).  

O cultivar RB 92579 foi a que apresentou o maior número de colmos por metro linear, 

no caso, 9,7. Este número é inferior a média encontrada neste trabalho, 12,3 para o solo 

arenoso e 13 para o solo argiloso.  

 Com relação ao diâmetro e a altura do colmo, consta-se que o solo é um 

elemento condicionante do crescimento na região estudada. O solo argiloso por reter por 

mais tempo os nutrientes presentes na vinhaça, torna-os mais disponíveis às plantas por 

maior espaço de tempo, uma vez que no solo arenoso a lixiviação desses nutrientes é 

mais rápida. Desta forma, em geral, o diâmetro e a altura do colmo tendem a ser 

maiores no solo argiloso. 

 Com relação às dosagens de vinhaça, as maiores dosagens proporcionaram 

maiores diâmetros e alturas dos colmos, provavelmente em função do maior aporte de 

potássio (STUPIELLO et al. 1977). 

 Como os resultados acima são decorrentes de médias para os dois solos, aplicou-

se a mesma análise estatística para detalhar esse comportamento por tipo de solo. 

Os testes de Tukey e as eficiências relativas para diâmetros e alturas (ER%) para 

os diferentes tipos de solos e dosagens de vinhaça estão na Tabela 26. 

 

              Tabela 26 - Valores médios dos diâmetros e alturas e ER% 

 
Solo 

 
Dosagem  

Diâmetro 
(DMS=1,2) 

 
ER% 

Altura 
(DMS=20,5) 

 
ER% 

 D1 21,8 C 90,4 243,2 C 88,4 
  D2 24,1 A    100,0 275,2 A    100,0 
Arenoso D3 22,4 BC 93,0 254,5 BC 92,5 
 D4 23,3 AB 96,7 266,0 AB 96,6 
 D5 22,1 C 91,3 248,5 BC 90,8 
  (DMS=1,3)  (DMS=14,9)  
 D1 22,3 B 88,4 261,5 C 92,2 
 D2 24,8 A 98,8 281,2 AB 99,1 
Argiloso D3 22,7 B 90,4 268,0 BC 94,4 
 D4 25,1 A    100,0 283,8 A    100,0 

 D5 23,2 B 91,8 270,0 ABC 95,1 
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OBS: Médias unidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de      
probabilidades 

 

 Observa-se que o comportamento em termos de diâmetro proporcionou melhores 

resultados para as dosagens adotadas com maiores quantidades de vinhaça, e no solo 

argiloso.   

 Para o solo arenoso a situação foi menos definida em temos de dosagem de 

vinhaça para os parâmetros diâmetro e altura, sendo que fica evidente que os melhores 

resultados são obtidos quando a vinhaça está presente em maior dosagem, no caso D2 

para o solo arenoso e D4 para o solo argiloso, sendo este último o tratamento mais 

produtivo tanto em termos de diâmetro como em altura. 

 Isto pode ser confirmado pelo cálculo da ER% de cada dosagem em relação a 

mais produtiva por tipo de solo, isto é, D2 no solo arenoso e D4 no solo argiloso. Essas 

duas dosagens foram consideradas 100% eficientes. 

 Silva (2007), encontrou valores médios de 24,1 mm para o diâmetro do colmo 

aos 360 dias após o plantio (DAP), significando uma taxa média de crescimento (TMC) 

de 0,0669 mm.dia-1. Neste trabalho aos 360 DAP a TMC foi 0,0697 mm.dia-1, para o 

tratamento D4 no solo argiloso. 

 Para a altura do colmo o mesmo autor encontrou uma TMC de 0,7800 cm.dia-1, e 

neste trabalho se encontrou 0,7883 mm.dia-1, para o tratamento D4 no solo argiloso. 

Esses valores são semelhantes. 

 Farias et al. (2008), calculando o índice de crescimento em altura do cultivar 

SP1011 em plantio irrigado e sequeiro, encontraram valores de 0,5457 e 0,5292 cm.dia-

1, respectivamente. Neste trabalho não houve mensuração aos 280 DAP, mas aos 300 

DAP a TMC foi 0,8533 cm.dia-1. Este valor é superior a TMC aos 360 DAP porque o 

crescimento em altura ainda não tinha estabilizado.  

 
 
4.4 -  Análise da produtividade 
 
 
 4.4.1 - Agrícola 
 
 

Para analisar a produtividade nos diferentes solos e com as várias dosagens de 

vinhaça, obteve-se ao final do primeiro ciclo da cultura (cana planta) e ao final do 

segundo ciclo (cana soca ou de primeira folha) os pesos em kilogramas (kg) das plantas 
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por lisímetro que são facilmente transformados em toneladas por hectare. Como o 

plantio foi realizado em linhas contínuas separadas entre si por 1,3 metros, multiplicou-

se o peso de cada parcela por 7692,3 (10000m2 /1,3m2). 

Os valores médios dos pesos das plantas, coeficientes de variação em 

porcentagem (CV%) eficiência relativa (ER%) por 4 lisímetros e por hectare para solos 

e dosagens de vinhaça  estão na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Pesos médios em kg.m-2, ton.ha-1, CV% e ER% 

 
Solo 

Dosagem 
(m3.ha-1) 

Produção 
(kg.m-1) 

Produção 
(ton.ha-1) 

 
CV% 

 
ER% 

  D2 13,600 104,350 10,29    100,0 
 D4 13,150 101,125 10,52 96,7 
Arenoso D3  10,300 79,150  7,64 75,7 

 D5    9,900 76,075 11,86 72,8 
  D1P    9,225 70,875  5,76 67,8 
  D1S    8,150 62,700  5,91 59,9 
 D4 15,925 122,675  8,11    100,0 
 D2 14,500 111,575  6,16 91,1 
Argiloso D5 11,325 87,150 10,23 71,1 

 D3 10,875 83,575  9,71 68,3 
  D1P 10,670 82,075  8,63 67,0 
  D1S    8,800 66,925  4,82 55,2 
Em que: D1P= testemunha cana planta; D1S= testemunha cana soca. 

 

A análise da variância para o delineamento inteiramente aleatório, arranjo 

fatorial, considerando os pesos das plantas nos lisímetros transformados em toneladas 

por hectare, apresentou o seguinte resultado (Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Análise da variância da produtividade de cana-de-açúcar. 

FV GL SQ QM F Pr>f 
Solo(S) 1 1188,030 1188,030 19,99 <0,0001 
Dosagem(D) 5 13730,759 2746,151 46,20 <0,0001 
SxD 5 465,880 93,176 1,57 0,1941 
Resíduo 36 2140,030 59,445   
Total 47 17524,699    
CV% = 8,87 

 

Aplicando-se o teste de Tukey para solos e dosagens, obtiveram-se os seguintes 

resultados (Tabela 29): 
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Tabela 29 - Teste de Tukey e ER% para solos e dosagens de vinhaça em conjunto 

Solo Produtividade Média (ton.ha-1)  ER%  
Argiloso 92,33 A 100,0  
Arenoso 82,38 B 89,2  

Dosagem(m3.ha-1)    
D4 111,90 A 100,0  
D2 
D5 

107,96 A 
81,61 B 

96,5 
72,9 

 

D3 81,36 B 72,7  
D1P 76,48 B 68,3  
D1S 64,81 C 59,9  

OBS: DMS(Solo)= 4,25; DMS(Dosagem)= 11,59. Médias unidades pela mesma letra não diferem entre si pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidades. Em que: DMS = diferença mínima significativa. 

 

 Com relação à comparação entre os tipos de solos, observa-se no geral que o 

solo argiloso foi 12,08% mais produtivo que o arenoso. Isto se explica pelo fato de que 

solos com menor permeabilidade possuem maior poder de retenção de nutrientes, 

tornando esses nutrientes mais disponíveis às plantas. Desta forma, considerando todos 

os tratamentos em conjunto a diferença de produtividade do solo argiloso quando 

comparado com o solo arenoso foi de 9,95 toneladas por hectare.             

Com os valores por solos e diferentes dosagens de vinhaça, pode-se constatar 

que a diferença de produtividade entre as dosagens de vinhaça que proporcionaram 

maiores produtividades, no caso, os tratamentos com vinhaça in natura, são menores no 

solo arenoso (104,350 e 101,125 ton.ha-1) que se comparadas com as do solo argiloso 

(111,575 e 122,675 ton.ha-1). Como o solo arenoso é mais poroso, a lixiviação dos 

nutrientes se dá de forma mais acentuada, e consequentemente, tornando o aporte de 

nutrientes por tratamentos mais homogêneos, as diferenças entre as dosagens e solos são 

menores. 

Comparando com a cana planta, a vinhaça tratada proporcionou um incremento 

de 33,475 ton.ha-1 para o solo arenoso e de 40,600 ton.ha-1, para o solo argiloso. 

Silva (2006), estudando caracteres agroindustriais de doze clones de cana-de-

açúcar, inclusive o RB 92579, adubados com NPK, encontrou uma produtividade de 

107,5 ton.ha-1, sendo o mais produtivo entre os testados. Esse valor é intermediário 

entre os encontrados para os melhores tratamentos nos solos arenoso e argiloso. 
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Em plantios de cana-de-açúcar, mesmo com adição de insumos químicos, a 

produtividade tende a diminuir ao longo do tempo, sendo que em geral a cada cinco 

colheitas os plantios são renovados. 

Comparando-se as testemunhas (cana planta e cana soca sem adição de vinhaça), 

nas condições testadas, no geral, houve um decréscimo de produtividade de 11,67 

toneladas por hectare, o que comprova a queda de produtividade ao longo do tempo, 

caso nenhuma medida corretiva seja tomada. 

A vinhaça tratada que por suas características de possuir menor aporte de 

nutrientes deve ser menos poluente que a vinhaça in natura. Entretanto o aumento de 

produtividade é inferior ao da vinhaça in natura. 

Considerando o conjunto de tratamentos que receberam vinhaça (tratada e in 

natura) que foram os mais produtivos em ambos os solos, no caso, D2 e D3 no solo 

arenoso e D4 e D5 no solo argiloso, observa-se que as diferenças em termos de 

produtividade foram de 25,200 e 35,525 ton.ha-1, que em termos de ER% foram 31,8% 

e 40,8%, respectivamente, para o solo arenoso e argiloso. 

Estas diferenças de produtividades, principalmente, se comparadas com as duas 

testemunhas D1P e D1S, mostram que a vinhaça promove um maior crescimento da cana 

e consequentemente, de sua produtividade (STUPIELLO et al. 1977).  

 Orlando Filho et al. (1995) e Paulino et al. (2002), testando várias dosagens de 

vinhaça in natura concluíram que as dosagens de vinhaça entre 300 e 450 m3.ha-1 

geraram melhores índices de produtividade agrícola e industrial. Orlando et al. (1995) 

também afirmam que dosagens iguais e superiores a 600 m3.ha-1 são inviáveis em 

função do aumento no custo de produção, maiores desgastes de máquinas e 

produtividade inferiores à dosagens intermediárias. 

Como o solo da região em que o experimento foi desenvolvido funciona como 

um filtro, impedindo que os constituintes da vinhaça atinjam de maneira poluente o 

lençol freático (LYRA, 2002), justifica-se o uso da vinhaça in natura como fertilizante, 

quando comparada com a vinhaça tratada. 

O uso da vinhaça tratada aumentou a produtividade em relação à testemunha da 

cana soca. Com relação a comparação com a testemunha da cana planta, os tratamentos 

de vinhaça tratada foram um pouco superiores, entretanto sem diferirem 

estatisticamente. 

Apesar de não se ter realizado um estudo econômico da produção da tonelada de 

vinhaça tratada, pode-se admitir que os custos de produção da vinhaça tratada sejam 
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superiores aos da produção da vinhaça in natura, o que de certa forma fortalece o 

argumento do uso da vinhaça in natura em termos de economia para a indústria. 

Mas, um importante fator deve ser levado em consideração. No tratamento da 

vinhaça em reatores anaeróbicos do tipo UASB ocorre a produção acentuada de metano 

(CH4) que pode ser usado como fonte de energia, o que é mais um valor agregado à 

vinhaça tratada e com isso seu uso como fertilizante pode vir a ser altamente 

recomendado. 

Sobre este assunto, Van Haandel (2000), calculou que para uma destilaria de 

porte médio, com uma produção de 120.000 litros de álcool por dia, precisaria um reator 

UASB com capacidade de 3000 m3 para tratamento da vinhaça o que geraria uma 

produção de 12.000 kg de CH4.d
-1, resultando no potencial de produção de energia 

elétrica de 2.400 kW. A metade dessa energia é usada na produção do álcool e a outra 

metade pode ser comercializada. A digestão anaeróbica da vinhaça pode chegar a 

produzir 10 kg de CH4 por m3 de álcool, sendo portanto, uma excelente valor agregado à 

vinhaça tratada. 

O mesmo autor ainda afirma que o tratamento da vinhaça se torna importante 

também pelo fato de que protege o meio ambiente e diminuí a dependência da destilaria 

de dependência externa, com o fornecimento de energia elétrica. 

 

4.4.1.1 - Aporte de nutrientes para a planta 

 

 Com finalidade de comparar o comportamento da absorção dos nutrientes pela 

cana-de-açúcar em função da dosagem e tipo de vinhaça utilizada se estimou o aporte de 

nutrientes fornecidos pela fertirrigação (Tabela 30). 

Para uma produtividade esperada entre 60-80 ton.ha-1 e levando-se em 

consideração a análise de solo da área, apresentada na sua caracterização, a 

recomendação de adubação mineral para NPK em kg.ha-1 é respectivamente de 80, 0, 80 

(solo arenoso) e 100, 0, 110 (solo argiloso) (Raij et al. 1996).   
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Tabela 30 - Estimativa do aporte de nutrientes devido a fertirrigação com vinhaça in 

natura e tratada e água para as taxas de aplicação do resíduo utilizadas no experimento 

de campo  

OBS: área do lisímetro igual a 1m2   e  0,75 m3 de solo 

 

 

 Ao final do ciclo de cultivo o estado nutricional das plantas, nos diversos 

tratamentos, foi inferido por meio de diagnose foliar visando obter informações sobre a 

absorção dos macros e micros nutrientes.  Aplicou-se aos dados a ACP com a finalidade 

identificar correlações entre os tratamentos adotados nos diferentes solos (Figura 28). 

O resultado foi expresso em duas componentes principais responsáveis por 75% 

da variação dos dados nutricionais da planta nos lisímetros instalados no solo arenoso. 

A primeira componente (47% da variação total) engloba os parâmetros Ca, K, Mg, P 

correlação positiva e Zn e N com correlação negativa. Como variáveis ativas, 

representando a absorção dos macronutrientes, destacaram-se o Ca, K, Mg e P. Os 

parâmetros Zn e N integram a componente ilustrativa denominada de biodisponibilidade 

de metais/fotossíntese.  

 A segunda componente (Mg, Cu, Mn, Na e Fe) contribui com 28 % da variância 

total e está relacionada com a absorção de macronutrientes secundários (variáveis ativas 

Mg e Mn) e o processo de biodisponibilidade de metais (variáveis ilustrativas Cu, Na e 

Fe).  

No solo argiloso as duas componentes principais foram responsáveis por 78% da 

variação dos dados nutricionais das plantas cultivadas nos 20 lisímetros. A primeira 

(50% da variabilidade total) engloba os parâmetros Zn, Fe, P, Mg, K e Na.   

N               P           K          Ca          Mg 
….............…. g. lisímetro-1….........…….           

  Zn           Cu        Fe          Mn 
…...…. g. lisímetro-1……….           

Taxa de 
aplicação 

Macronutrientes Micronutrientes 
m3 .ha-1 Vinhaça in natura 

182 11,7 1,26 66,6 14,1 12,6 0,12 0,93 0,40 0,11 
300 19,5 2,10 111 23,4 21,0 0,21 0,16 0,66 0,22 
500 32,5 3,50 185 39,0 35,0 0,34 0,26 1,10 0,60 

 Vinhaça Tratada 
300 3,0 1,5 30 4,8 10,2 0,033 0,048 0,30 0,18 
250 2,5 1,25 25 4,0 8,5 0,027 0,040 0,25 0,15 
820 8,2 4,1 82 13,1 27,8 0,092 0,131 0,82 0,49 

Água do Rio Ipojuca 
300 1,5 0,3 0,48 4,8 3,0 0,036 0,060 0,48 0,24 
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Figura 28 – Gráfico de dispersão da Análise de Componentes Principais para a 

o nível de absorção de macro e micro nutrientes ao final do ciclo produtivo da cana-de-

açúcar para os dois tipos de solo. 
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 Representando a componente absorção de macronutrientes estão o P, Ca, Mg e 

K. Os parâmetros Zn, Fe, e Na representam a componente biodisponibilidade de metais. 

 Observa-se que não houve a formação de agrupamento em nenhum dos solos 

analisados e que o comportamento dos tratamentos, considerando o mesmo tipo de 

resíduo, também foi heterogêneo. 

 Para o solo arenoso considerando a CP1 as plantas que apresentaram um balanço 

mais equilibrados de Ca, K, Mg, P, Zn e N foram às submetidas aos tratamentos L2 e 

L5, sendo que com maiores teores de Mg e P. Em seguida, com uma maior absorção de 

N e Zn vem as sob efeito do L3 e L4.  O tratamento L1 apresentou teores de Ca e K bem 

maiores que as demais em detrimento do Zn e do N. 

 Na CP2 o tratamento L2 novamente apresentou um maior equilíbrio entre a 

absorção dos nutrientes.  O tratamento L5 teve um teor de Fe mais acentuado em 

detrimento de Mg, Cu, Mn e Na.  As plantas submetidas ao L3 absorveram mais Na até 

o final do ciclo e menos ferro que as demais. 

Na Tabela 31 se encontram as correlações de cada variável segundo as duas 

componentes principais para o solo arenoso e o solo argiloso. 

 

Tabela 31 – Correlações das variáveis nutricionais significativas do modelo de análise 

das componentes principais para os solos da área experimental 

Variáveis  CP1 CP2 CP1 CP2 
             Solo arenoso        Solo argiloso 
Nitrogênio 0,399 -0,018 0,124 0,281 
Fósforo -0,273 0,005 0,327 0,002 
Potássio -0,419 0,198 0,386 0,289 
Cálcio -0,423 0,186 0,329 -0,397 
Magnésio -0,329 0,411 0,330 -0,400 
Sódio 0,194 0,513 0,444 0,005 
Zinco 0,363 -0,11 -0,390 0,122 
Cobre 0,176 0,417 0,210 0,465 
Ferro -0,246 -0,303 -0,306 0,152 
Manganês 0,208 0,461 -0,156 -0,512 
% variância explicada 47 28 50 28 
% variância acumulada 47 75 50 78 

 

  

Para o solo argiloso considerando a CP1 os tratamentos L1 e L2 apresentaram 

maiores teores de Na, K Mg, Ca e P em detrimento de Fe e Zn. O tratamento L4 foi o 

que apresentou melhor equilíbrio nutricional com relação aos elementos da CP1. O 
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tratamento L3 seguiu a tendência do anterior, porém absorveu mais Fe e Zn. O 

tratamento L5 foi o que apresentou a maior absorção destes últimos elementos. 

 Os resultados das análises dos teores de nutrientes nas folhas foram comparados 

com os níveis críticos encontrados nas recomendações de adubações para o Estado de 

Pernambuco (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Concentrações médias de nutrientes nas folhas, no período da colheita da 

cana-de-açúcar, para as diversas taxas de aplicação do resíduo, em 

amostras compostas de 4 repetições por tratamento 

* Cavalcanti (1998) ** Estabelecidos por vários autores citados por Silva (1978) 

 

Confrontando com os resultados da produtividade agrícola os tratamentos que 

obtiveram melhores resultados foram, para o solo arenoso a taxa de 300 m3.ha-1(S1D2) 

e para o  solo argiloso a taxa de 500 m3.ha-1 (S2D4). 

 

Silva (1978) em trabalho conduzido sobre o efeito da calagem em função e de 

diversas doses de potássio concluiu que, quanto a resposta em produtividade, foi 

praticamente linear com a dose de K2O aplicada não apresentando relação direta com a 

calagem mostrando que podem ter manejos independentes.  

N               P           K          Ca          Mg 
……………….g. kg-1…….………….           

  Zn           Cu        Fe          Mn 
…….mg. kg-1……….           tratamento 

Macronutrientes Micronutrientes 
 Solo arenoso 

D1 12 3,5 13 4,0 2,6 16 18 120 50 
D2 11 2,7 19 3,6 2,0 16 32 100 40 
D3 12 2,9 15 2,4 1,8 20 26 120 50 
D4 12 2,4 14 2,2 1,0 28 22 120 40 
D5 11 3,4 14 2,2 1,0 18 14 160 40 
 Solo argiloso 

D1 8 3,8 15 4,6 2,4 14 18 140 40 
D2 12 2,0 18 3,8 1,9 12 26 160 30 
D3 11 2,5 16 2,6 1,6 18 18 140 40 
D4 13 3,1 18 1,8 1,2 22 30 140 30 
D5 11 2,2 13 2,4 1,4 26 18 130 50 

*Teores nutricionais adequados na folha para o cultivo de cana-de-açúcar 
 16 1,2 12 4 2 10 6 100 100 

**Teores nutricionais críticos 
 10 0,12 0,6 2 1 10 4 5 a 10 > 10 
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Considerando os níveis nutricionais recomendados para a cultura por Cavalcanti 

(1998), em relação ao K e P todos os tratamentos, para ambos os solos, se enquadraram 

nas faixas ideais. O Zn, Cu e o Fe apresentaram-se muito mais elevados. 

 Para o N, está abaixo do recomendado em todos os tratamentos.  O Ca e Mg 

apenas nas testemunhas apresentaram valores considerados ideais os tratamentos 

valores próximos. Quanto Mn está abaixo do mínimo exigido para todos os tratamentos. 

 Marques (2007), trabalhando com efeitos da adubação mineral na cana-de-

açúcar observou que os níveis de potássio variavam muito em função da parte da planta 

amostrada (folha, colmo e palmito) por esse elemento ser bastante móvel na planta e 

tender a acumular onde o metabolismo for mais intenso. 

Orlando Filho et al.(1993), obtiveram o valor de 12 g.kg-1 de K na folha +1 com 

adequado tanto para cana-planta como para cana-soca.    

Rosseto et. al (2004) avaliando  adubação potássica , em diferentes tipos de solo, 

no estado de São Paulo encontraram para cana de 1ª soca valores médios nas folhas de 

N, P, K, Ca e Mg em g.kg-1 de respectivamente 17; 1,7;9,1; 2,2 e 1,6  para uma 

adubação  equivalente a 200 kg de K2O.ha-1 alcançando produtividade de 108,5 ton.ha-1. 

Afirmam também que, de maneira geral, a análise foliar denota baixa 

sensibilidade para avaliar as necessidades de nutrientes para a cana-de-açúcar.  

Percebe-se que a absorção de Ca e Mg foi ligeiramente superior nas 

testemunhas. A interação entre K, Ca e Mg ocorre tanto em plantas como no solo e por 

similaridades químicas competem por sítios de adsorção e o excesso de um poderá 

prejudicar os processos de adsorção do outro, influenciando a absorção pelas plantas 

(ORLANDO FILHO et al. 1995). 

 Estudo desenvolvido por Reis Júnior (2001), sobre a probabilidade de resposta 

da cana-de-açúcar a adubação potássica em razão da relação K+(Ca+2 + Mg+2)-0,5 

concluiu que esta relação  no solo deve ser usada  como mais um critério para orientar a 

adubação potássica na cultura. 

De fato, os solos da área experimental, apresentaram baixa relação K, Ca e Mg e 

por isso tem uma boa expectativa de resposta à adubação potássica com aumentos de 

produção.  

Estudo conduzido por Silva (2007), avaliando o acúmulo de macronutrientes em 

sete variedades de cana-de-açúcar, ciclo de cana-planta e sob sequeiro, na Usina 

Coruripe – Alagoas obteve para a RB92 - 579 ao final do ciclo (360 DAP) os seguintes 

teores em kg ha-1, nas folhas: 9,4N; 2,2 P; 9,2 K; 6,0 Ca e 2,9 Mg.    
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4.4.2 - Industrial 
 

 Os resultados da análise de variância referentes aos parâmetros tecnológicos que 

aferem a qualidade da cana-de-açúcar para fins de industrialização considerados nesta 

pesquisa: Brix, Pol, PZA, Fibra e PCC estão na Tabela 33. 

 

Tabela 33 - Análise de variância, média e coeficiente de variação para os valores 

médios dos parâmetros industriais da 1ª soca 

 

OBS: Médias unidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidades 

 

Observa-se que ocorreram diferenças significativas para Brix, Pol e PCC, em 

termos de solos, obedecendo a mesma distribuição para as análises estatísticas 

anteriores, isto é, o solo argiloso produziu maiores valores que o solo arenoso. 

 Verifica-se também que com relação a dosagens de vinhaça e interação solo e 

dosagens não foram significativos, indicando que esses parâmetros industriais não 

foram alterados em função das diferentes dosagens de vinhaças aplicadas. 

 Stupiello et al. (1977), concluíram que o aumento da salinidade no solo 

provocado pela adição sucessiva de vinhaça com teores elevados de K pode possibilitar 

variações na % Pol da cana-de-açúcar em função de desdobramentos de carboidratos 

como resposta a salinidade do solo.   

 O fornecimento de K favorece maior intensidade de síntese e acúmulo de 

sacarose (MALAVOLTA et al. 1989) e as diversas dosagens aplicadas não diferiram 

quanto ao ºBrix se equivalendo a adubação mineral.  

 Não houve perda da qualidade tecnológica da cana em função dos tratamentos 

adotados. Implica dizer que as taxas de aplicação adotadas forneceram a quantidade 

necessária dos nutrientes para a cultura. Silva et al. (1978), relatam que tanto a 

                                                                                Teste de Tukey 
Fonte de variação Brix Pol PZA Fibra PCC 

Solo  21,56** 10,67** 1,07NS 0,01 NS 10,88** 
Dosagem 2,08 NS 0,98 NS 3,93 NS 0,90 NS 0,74 NS 
Solo x Dosagem 0,66 NS 0,65 NS 0,40 NS 1,64 NS 0,34 NS 
CV(%)    5,01    8,67    5,41    5,56    9,24 

Solos                                                                       Teste de Tukey 
Arenoso 19,16 B 17,04 B 89,18 A 15,44 A 13,50 B 
Argiloso 20,49 A 18,49 A 90,64 A 15,45 A 14,74 A 
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produtividade quanto a qualidade tecnológica da cana são influenciadas pelas aplicações 

de vinhaça em doses não adequadas.  

 O caldo extraído deve ter por volta de 15º brix, com pureza entre 80 e 87% e 

entre 12 e 13% de Pol (TAUPIER, 1999).  

  A pureza do caldo (PZA%) reflete a quantidade de açúcares contidos no caldo e 

quanto mais elevado implica num produto com maior valor econômico. Os tratamentos 

e os solos não diferirem entre si quanto a este parâmetro.  

Ressalta-se que a vinhaça tratada teve um comportamento similar à in natura, 

podendo levar a um aumento deste parâmetro tendo em vista sua aplicação em vários 

estágios de desenvolvimento da cultura, diferentemente da vinhaça in natura que só 

pode ser aplicada no estágio inicial pelo alto teor de matéria orgânica que queima as 

folhas.   

 A importância da aplicação de diferentes dosagens de vinhaça se reflete 

diretamente na produtividade, que é objetivo final da indústria canavieira. 

 Resultados semelhantes com relação aos parâmetros industriais foram 

encontrados por Silva (2007) para a mesma variedade RB 92579 em trabalho conduzido 

na Usina Coruripe – Alagoas com um argissolo, textura arenosa/ argilosa, e adubação 

mineral de 84 – 60-144 de NPK apresentando produtividade de 84,13 ton.ha-1, 85% de 

PZA, 13% de PCC e 13% de fibra.  
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CAPÍTULO 5. Conclusões 

 

 

- O uso da fertirrigação com vinhaça in natura e tratada em reatores do tipo UASB 

alterou a classificação hidroquímica da água da área experimental, mas continuou 

atendendo ao exigido pela Portaria 518/04, do Ministério da Saúde, para os parâmetros 

avaliados. 

- Ocorreu a mineralização do resíduo pelo solo atenuando os impactos ambientais.  

- A contagem dos microrganismos heterotróficos do solo demonstrou predominância de 

bactérias em relação aos fungos, em todos os tratamentos considerados. 

- A biodegradação da vinhaça nos tipos de solos e nas diferentes dosagens consideradas, 

apresentou eficiência superior a 80%, após 75 dias de incubação em ensaios de 

laboratório. 

- A modelagem da cinética de degradação da vinhaça pode ser estimada com precisão 

pelo modelo de Chapman-Richards. O modelo de Cinética de Primeira Ordem ou 

Monomolecular por ser uma variante do modelo da Chapman-Richards é, indiretamente, 

ajustado quando se ajusta o de Chapman-Richards e se o valor do parâmetro “m” for 

igual a 1,0, os dois modelos coincidem. Desta forma, concluí-se que o modelo de 

Chapman-Richards é o mais indicado para modelar essa cinética de degradação da 

vinhaça.  

- O modelo de Chapman-Richards também deve ser o usado quando o objetivo e 

modelar o crescimento do diâmetro e/ou da altura do colmo de cana-de-açúcar. 

- Em estudos em que sejam tomadas medidas ao longo do tempo na mesma unidade 

amostral, a dependência entre essas medidas tem alta probabilidade de existir, portanto, 

tem que ser considerada na análise estatística. Confirmada essa dependência pelo teste 

de esfericidade de Mauchly, a análise multivariada de medidas repetidas deve ser a 

usada ao invés do arranjo de parcelas subdivididas. 

- A fertirrigação com vinhaça in natura se mostrou superior em termos de produtividade 

quando comparada com a vinhaça tratada.  

- Em termos de parâmetros indústrias o solo argiloso produziu melhores resultados em 

relação ao BRIX, POL e PCC. 

- A aplicação de vinhaça in natura no solo argiloso deve ser feita levando em 

consideração a necessidade de potássio (K+) do solo.  
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- O estágio nutricional das plantas na época de corte, apresentou para todos os 

tratamentos valores superiores aos teores nutricionais críticos estabelecidos para cultura, 

sendo que para os micronutrientes (Zn, Cu e Fe) esses valores foram muito acima dos 

considerados adequados, exceção para o Mn. 

- A vinhaça tratada em reatores do tipo UASB mantém a produtividade do plantio na 

primeira soca quando comparado à cana planta. Mesmo considerando que os custos de 

tratamento da vinhaça oneram seu uso como fertilizante e que sua produtividade é 

inferior a da vinhaça in natura, essa pode vir a ser uma excelente alternativa para o setor 

sucroalcooleiro, pois no processo de tratamento ela gera metano que pode ser usado 

como fonte de energia para a indústria, constituindo-se em mais um valor agregado.  
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01- Testemunha no solo arenoso 
                                   

                                                                             

Variável      Mínimo      Máximo       Média       CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          16.000     102.000      60.500      58.493 

DQO2          11.000      82.000      42.750      85.785 

DBO1           2.000      50.000      18.750     114.169 

DBO2           2.000      11.000       6.000      78.173 

COND1        417.000     2350.00    1247.250      66.324 

COND2        350.000     420.000     397.500       8.054 

SAL1           0.200       1.000       0.475      79.471 

SAL2           0.000       0.000       0.000       0.000 

PH1            6.650       7.110       6.922       3.224 

PH2            7.450       8.350       7.960       5.010 

TDS1         483.000     858.000     634.500      25.154 

TDS2         150.000     180.000     171.500       8.389 

TEMP1         19.600      21.500      20.225       4.279 

TEMP2         22.500      23.600      23.100       2.150 

REDOX1        65.000     104.000      85.000      18.896 

REDOX2       102.000     162.000     137.500      18.441 

CLORE1         0.000    1945.000    1031.250      78.335 

CLORE2         0.000      50.000      25.000      83.266 

NA1           11.800     102.100      52.475      71.398 

NA2           10.000      20.000      17.500      28.571 

K1            16.000     104.000      58.750      62.081 

K2           100.000     300.000     175.000      54.710 

CA1          200.000     800.000    1500.000      17.213 

CA2          100.000     120.000     110.000      10.497 

MG1         1000.000    1600.000    1250.000      20.133 

MG2          180.000     400.000     245.000      42.873 

ZN1           10.000      16.000      13.000      19.861 

ZN2            2.000       3.000       2.250      22.222 

CU1           14.000      20.000      17.000      15.188 

CU2            2.000       2.000       2.000       0.000 

FE1           40.000      80.000      65.000      29.459 

FE2            6.000      12.000       7.500      40.000 

MN1            4.000      30.000      13.500      84.997 

MN2            3.000       4.000       3.250      15.384 

P1           160.000     320.000     220.000      34.815 

P2            10.000      20.000      12.500      40.000 

ALC1         103.000     400.000     272.500      53.805 

ALC2          90.000     120.000     107.500      13.953 

NITRA1         2.300      12.300       7.300      57.261 

NITRA2         0.300       2.800       1.200      94.526 

OD1            2.120       3.770       3.075      22.687 

OD2            6.200       6.700       6.425       3.208 

SULF1         13.870      39.860      21.330      58.214 

SULF2          5.000      67.000      31.550      99.567 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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02- 300 m
3
.ha

-1
 de vinhaça não tratada no solo arenoso 

 

 

Variável      Mínimo      Máximo      Média         CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          45.000     115.000      75.250      40.633 

DQO2          27.000      78.000      61.000      38.446 

DBO1           3.000      11.000       7.000      48.092 

DBO2           4.000      11.000       8.500      36.577 

COND1       1558.000     990.000     029.000      33.168 

COND2        270.000     480.000     380.000      29.066 

SAL1           0.600       1.400       0.850      44.540 

SAL2           0.000       0.800       0.200     200.000 

PH1            6.740       7.090       6.945       2.137 

PH2            7.260       7.780       7.600       3.137 

TDS1         994.000    1900.000    1288.500      33.134 

TDS2         116.000     840.000     339.500      99.011 

TEMP1         20.100      22.000      21.075       4.161 

TEMP2         23.300      23.800      23.550       0.883 

REDOX1        45.000     102.000      81.000      30.855 

REDOX2       119.000     158.000     144.750      12.194 

CLORE1       130.000    1492.000    1046.500      60.882 

CLORE2        10.000    1955.000     521.250     183.455 

NA1           34.800      96.000      67.900      45.941 

NA2           20.000      50.000      35.000      49.487 

K1            36.000     115.000      79.250      41.074 

K2           100.000     200.000     125.000      40.000 

CA1         1200.000    1800.000    1550.000      16.236 

CA2          120.000     180.000     155.000      19.354 

MG1          800.000    1800.000    1100.000      42.640 

MG2          100.000     320.000     180.000      55.183 

ZN1            8.000      18.000      11.500      41.094 

ZN2            2.000       3.000       2.500      23.094 

CU1           16.000      24.000      18.000      22.222 

CU2            2.000       2.000       2.000       0.000 

FE1           30.000      90.000      67.500      42.552 

FE2            6.000       8.000       7.500      13.333 

MN1            4.000      30.000      14.000      81.649 

MN2            2.000       6.000       3.500      49.487 

P1           160.000     320.000     260.000      29.459 

P2            20.000      20.000      20.000       0.000 

ALC1         125.000     250.000     204.750      26.766 

ALC2          68.000     418.000     174.500      93.611 

NITRA1         2.100       6.600       4.425     47.0930 

NITRA2         0.400       4.600       2.025      88.923 

OD1            1.340       4.060       2.827      39.692 

OD2            5.700       6.700       6.250       6.725 

SULF1         29.610      38.700      36.047      12.070 

SULF2         29.000     126.000      80.250      50.987 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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03- 300 m
3
.ha

-1
 de vinhaça tratada no solo arenoso 

                         

                                                     

Variável      Mínimo      Máximo      Média         CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          17.000      57.000      32.500      53.677 

DQO2          36.000      84.000      54.750      37.827 

DBO1           2.000       9.000       4.500      69.091 

DBO2           5.000      12.000       7.500      41.455 

COND1        142.000     797.000    1045.250      82.192 

COND2        190.000     920.000     435.000      76.532 

SAL1           0.000       0.700       0.400      88.975 

SAL2           0.000       0.200       0.050     200.000 

PH1            6.140       6.950       6.642       5.461 

PH2            7.120       8.000       7.565       5.262 

TDS1          90.000    1132.000     737.250      66.645 

TDS2         110.000     584.000     253.250      87.566 

TEMP1         19.900      21.300      20.450       3.156 

TEMP2         23.000      23.800      23.425       1.410 

REDOX1        57.000     120.000      96.250      30.684 

REDOX2       107.000     160.000     138.750      16.710 

CLORE1         0.000    1327.000     770.750      72.336 

CLORE2        30.000     758.000     227.000     156.444 

NA1            3.900      93.400      47.525      85.790 

NA2           10.000      20.000      15.000      38.490 

K1             6.000      79.000      47.000      65.348 

K2           100.000     300.000     200.000      57.735 

CA1         1000.000    1400.000    1250.000      15.318 

CA2          100.000     800.000     295.000     114.838 

MG1         1600.000    3200.000    2400.000      30.429 

MG2          180.000     320.000     235.000      26.346 

ZN1            6.000      16.000       9.500      49.745 

ZN2            2.000       4.000       2.750      34.815 

CU1           20.000      28.000      24.000      13.608 

CU2            2.000       2.000       2.000       0.000 

FE1           50.000      80.000      62.500      20.132 

FE2            4.000      10.000       7.750      33.934 

MN1            4.000       8.000       6.500      29.459 

MN2            2.000       4.000       3.250      29.459 

P1           160.000     160.000     160.000       0.000 

P2            10.000      20.000      15.000      38.490 

ALC1          32.000     258.000     139.250      78.552 

ALC2          64.000     371.000     150.750      97.626 

NITRA1         0.100       2.700       1.400      76.709 

NITRA2         0.700       7.600       2.850     112.006 

OD1            3.390       4.560       3.947      12.301 

OD2            5.500       6.600       5.950       7.823 

SULF1         11.430      41.160      30.025      42.896 

SULF2          9.000      50.000      30.750      57.710 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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04- 182 m
3
.ha

-1
 de vinhaça não tratada no solo arenoso 

 

                                                                             

Variável      Mínimo      Máximo      Média         CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          11.000      68.000      46.666      66.612 

DQO2          43.000     106.000      78.333      41.096 

DBO1           2.000       9.000       5.333      65.847 

DBO2           6.000      15.000      11.000      41.659 

COND1        199.000    1925.000    1100.330      78.662 

COND2        240.000     860.000     536.666      57.924 

SAL1           0.000       0.800       0.366     110.221 

SAL2           0.000       0.200       0.066     173.205 

PH1            6.140       6.750       6.493       4.870 

PH2            7.540       7.800       7.683       1.718 

TDS1         126.000    1224.000     696.333      79.019 

TDS2         102.000     373.000     231.333      58.755 

TEMP1         19.700      21.400      20.566       4.135 

TEMP2         22.900      23.500      23.266       1.381 

REDOX1        90.000     117.000     103.666      13.025 

REDOX2       125.000     164.000     145.333      13.454 

CLORE1       150.000    1068.000     607.333      75.577 

CLORE2        10.000     249.000      96.333     137.637 

NA1            8.600      94.200      48.766      88.261 

NA2           20.000      50.000      36.666      41.659 

K1            14.000     100.000      50.000      89.353 

K2           100.000     200.000     166.666      34.641 

CA1          900.000    1400.000     1166.67      21.570 

CA2          120.000     180.000     140.000      24.743 

MG1          800.000    2000.000    1233.333      53.986 

MG2          100.000     300.000     173.333      63.548 

ZN1            8.000      12.000      10.666      21.650 

ZN2            2.000       3.000       2.666      21.650 

CU1           18.000      32.000      22.666      35.659 

CU2            2.000       3.000       2.333      24.743 

FE1           60.000      80.000      70.000      14.285 

FE2            6.000       8.000       7.333      15.745 

MN1            6.000      40.000      20.666      84.550 

MN2            2.000       6.000       4.000      50.000 

P1           160.000     260.000     220.000      24.052 

P2            20.000      40.000      26.666      43.301 

ALC1          40.000     244.000     136.333      75.162 

ALC2          59.000     257.000     143.666      71.043 

NITRA1         2.400       6.700       4.566      47.084 

NITRA2         0.400       8.500       3.600     119.702 

OD1            2.320       3.950       3.323      26.414 

OD2            6.400       7.000       6.600       5.248 

SULF1         14.480      39.740      28.113      45.348 

SULF2          6.000      99.000      45.000     107.289 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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05- 500 m
3
.ha

-1
 de vinhaça tratada no solo arenoso 

 

                                                                             

Variável     Mínimo      Máximo        Média        CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          19.000     119.000      63.750      64.820 

DQO2          16.000     165.000      75.500      93.070 

DBO1           3.000      10.000       6.000      59.317 

DBO2           2.000      23.000      10.250      96.045 

COND1        469.000    2170.000    1111.000      66.503 

COND2        240.000     700.000     482.500      43.617 

SAL1           0.000       0.900       0.300     136.082 

SAL2           0.000       0.100       0.025     200.000 

PH1            6.380       7.030       6.780       4.214 

PH2            7.620       8.290       7.860       3.967 

TDS1         297.000    1381.000     704.500      66.910 

TDS2         104.000     300.000     208.750      43.105 

TEMP1         20.300      21.800      21.050       3.392 

TEMP2         22.600      23.700      23.125       2.627 

REDOX1        26.000      97.000      74.000      43.844 

REDOX2        47.000     165.000     120.000      42.393 

CLORE1       389.000    1247.000     942.750      40.622 

CLORE2         0.000      50.000      30.000      72.008 

NA1           17.400     113.000      51.825      81.266 

NA2           10.000      20.000      17.500      28.571 

K1            15.000      94.000      64.750      55.173 

K2           100.000     300.000     175.000      54.710 

CA1         1000.000    1200.000    1100.000      10.497 

CA2           80.000     120.000      95.000      20.156 

MG1          800.000    1200.000    1000.000      23.094 

MG2          160.000     200.000     180.000       9.072 

ZN1            6.000       8.000       7.000      16.495 

ZN2            2.000       2.000       2.000       0.000 

CU1           18.000      28.000      22.500      19.709 

CU2            1.000       3.000       2.000      40.824 

FE1           60.000      90.000      72.500      17.355 

FE2            8.000      10.000       8.500      11.764 

MN1            6.000      30.000      14.000      78.246 

MN2            3.000       4.000       3.250      15.384 

P1           160.000     160.000     160.000       0.000 

P2            10.000      20.000      15.000      38.490 

ALC1          73.000     293.000     180.250      50.007 

ALC2          60.000     165.000     105.250      41.851 

NITRA1         2.400       6.300       3.975      47.260 

NITRA2         0.100       4.200       1.525     120.600 

OD1            0.770       3.860       2.980      49.572 

OD2            5.800       6.600       6.200       6.584 

SULF1          2.280      57.610      21.712     113.216 

SULF2         18.000     211.000     118.000      79.254 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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06- Testemunha no solo argiloso 

                                      

                                                                             

Variável      Mínimo      Máximo      Média         CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          10.000      31.000      21.000      55.123 

DQO2          52.000      84.000      63.500      22.730 

DBO1           2.000      11.000       6.250      78.790 

DBO2           7.000      12.000       9.000      24.002 

COND1        810.000    1388.000    1063.750      23.116 

COND2        240.000    1940.000     785.000      99.229 

SAL1           0.100       0.500       0.275      62.102 

SAL2           0.000       0.000       0.000       0.000 

PH1            6.820       7.180       6.932       2.406 

PH2            6.650       7.280       7.097       4.218 

TDS1         515.000     885.000     677.250      23.322 

TDS2         102.000     226.000     161.500      33.142 

TEMP1         21.000      22.200      21.750       2.504 

TEMP2         23.200      23.500      23.375       0.538 

REDOX1        45.000      73.000      60.250      19.420 

REDOX2       -43.000      98.000      31.250     187.818 

CLORE1       249.000    2694.000    1282.000      82.844 

CLORE2        60.000     130.000     102.500      30.201 

NA1           25.700      70.200      47.000      39.487 

NA2           20.000      50.000      27.500      54.545 

K1            17.000      48.000      36.750      40.076 

K2           100.000     200.000     125.000      40.000 

CA1          400.000    2000.000    1650.000      15.252 

CA2          120.000     180.000     135.000      22.222 

MG1         1000.000    1400.000    1250.000      15.318 

MG2          100.000     180.000     130.000      26.646 

ZN1           12.000      20.000      15.000      25.531 

ZN2            2.000       3.000       2.500      23.094 

CU1           10.000      20.000      13.000      36.622 

CU2            2.000       2.000       2.000       0.000 

FE1           60.000      90.000      72.500      20.689 

FE2            8.000      12.000       9.000      22.222 

MN1            4.000       8.000       6.500      29.459 

MN2            2.000       6.000       3.250      58.245 

P1           160.000     160.000     160.000       0.000 

P2            20.000      20.000      20.000       0.000 

ALC1          91.000     157.000     128.000      21.697 

ALC2          50.000     108.000      85.750      32.182 

NITRA1         0.400       2.700       1.250      83.266 

NITRA2         0.700       9.800       3.800     107.498 

OD1            2.850       4.140       3.695      15.572 

OD2            4.800       6.500       5.575      12.882 

SULF1         12.350      35.040      25.112      39.157 

SULF2         16.000     105.000      59.000      65.745 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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07- 300 m
3
.ha

-1
 de vinhaça não tratada no solo argiloso 

 

                                                                             

Variável      Mínimo      Máximo       Média        CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          20.000      65.000      37.000      53.099 

DQO2          44.000      82.000      64.750      25.137 

DBO1           3.000      15.000       6.750      82.374 

DBO2           6.000      11.000       8.750      25.341 

COND1        349.000    2007.000    1161.000      74.980 

COND2        360.000    2840.000    1237.500      93.914 

SAL1           0.000       0.900       0.450      93.403 

SAL2           0.000       0.500       0.200     122.474 

PH1            6.160       6.870       6.647       5.004 

PH2            6.940      11.950       8.310      29.301 

TDS1         225.000    1312.000     828.500      60.367 

TDS2         131.000     877.000     345.500     102.910 

TEMP1         20.400      22.500      21.675      4.2847 

TEMP2         23.300      23.800      23.525       0.942 

REDOX1        52.000      79.000      66.500      20.342 

REDOX2       -71.000     109.000      11.750     643.866 

CLORE1       299.000    1407.000     838.250      59.018 

CLORE2        60.000    1896.000     564.000     157.652 

NA1           12.300      80.500      38.725      75.887 

NA2           20.000      20.000      20.000       0.000 

K1             6.000      84.000      48.500      70.837 

K2           100.000     200.000     125.000      40.000 

CA1         1200.000    1800.000    1550.000      19.354 

CA2          100.000     120.000     110.000      10.497 

MG1          900.000    1600.000    1250.000      32.331 

MG2          100.000     380.000     195.000      65.606 

ZN1            6.000      18.000       9.500      60.469 

ZN2            2.000       3.000       2.500      23.094 

CU1           14.000      24.000      18.000      24.002 

CU2            2.000       3.000       2.250      22.222 

FE1           60.000      80.000      70.000      11.664 

FE2            6.000      14.000       9.000      38.490 

MN1            8.000      12.000      11.000      18.181 

MN2            3.000       6.000       4.500      38.490 

P1           160.000     300.000     215.000      31.659 

P2            10.000      40.000      22.500      55.924 

ALC1          57.000     158.000     114.500      38.125 

ALC2          65.000     345.000     154.750      82.872 

NITRA1         0.400       3.200       1.825      63.645 

NITRA2         0.400       3.300       1.525      85.727 

OD1            3.290       4.270       3.660      12.566 

OD2            5.400       6.400       5.825       7.466 

SULF1          2.220      38.640      23.845      69.952 

SULF2         12.000      65.000      31.250      75.877 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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08- 300 m
3
.ha

-1
 de vinhaça tratada no solo argiloso 

 

                                                                             

Variável      Mínimo      Máximo       Média        CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1          10.000      36.000      20.250      57.642 

DQO2          54.000      83.000      72.750      17.758 

DBO1           2.000       8.000       4.500      58.794 

DBO2           7.000      11.000       9.750      19.415 

COND1        627.000    1621.000    1157.000      35.515 

COND2        310.000     320.000     315.000       1.832 

SAL1           0.000       0.600       0.325      76.923 

SAL2           0.000       0.000       0.000       0.000 

PH1            6.670       7.050       6.885       2.399 

PH2            7.300       7.840       7.547       2.953 

TDS1         402.000     038.000     738.250      35.583 

TDS2          83.000     396.000     188.250      74.809 

TEMP1         21.200      22.700      21.950       2.796 

TEMP2         23.400      23.600      23.500       0.491 

REDOX1        55.000      82.000      65.250      18.910 

REDOX2       -23.000      87.000      19.250     253.087 

CLORE1       329.000    1367.000     855.500      53.267 

CLORE2        50.000     279.000     177.250      53.592 

NA1           22.700      64.700      40.000      46.889 

NA2           20.000      50.000      27.500      54.545 

K1            11.000      57.000      29.000      69.822 

K2           100.000     200.000     125.000      40.000 

CA1         1000.000    1600.000    1400.000      20.203 

CA2           80.000     140.000     115.000      21.883 

MG1         2000.000    3600.000    2800.000      24.046 

MG2          100.000     380.000     210.000      61.475 

ZN1            6.000      16.000      10.500      42.235 

ZN2            2.000       3.000       2.500      23.094 

CU1           20.000      32.000      26.000      19.861 

CU2            2.000       3.000       2.500      23.094 

FE1           40.000      60.000      47.500      20.156 

FE2            6.000      16.000      11.500      45.738 

MN1            6.000      12.000       8.500      29.607 

MN2            2.000       6.000       3.500      54.710 

P1           160.000     240.000     220.000      18.181 

P2            20.000      20.000      20.000       0.000 

ALC1          42.000     171.000     114.000      51.073 

ALC2          40.000     282.000     113.750      99.233 

NITRA1         0.200       3.100       1.950      63.294 

NITRA2         1.600       6.000       3.925      46.018 

OD1            2.360       4.500       3.277      27.369 

OD2            5.400       6.500       5.850       9.310 

SULF1         10.760      32.850      22.992      47.314 

SULF2         21.000      94.000      53.250      65.222 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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09- 500 m
3
.ha

-1
 de vinhaça não tratada no solo argiloso 

                        

                                                     

Variável     Mínimo     Máximo       Média         CV                    

 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1           9.000      72.000      45.250      64.893 

DQO2          55.000      68.000      61.000      11.436 

DBO1           5.000      26.000      12.000      79.056 

DBO2           8.000       9.000       8.500       6.792 

COND1       1420.000    2550.000    1824.250      27.591 

COND2        240.000     550.000     382.500      35.679 

SAL1           0.500       1.100       0.725      36.275 

SAL2           0.000       0.000       0.000       0.000 

PH1            6.630       6.920       6.780       1.830 

PH2            7.230       7.940       7.510       4.057 

TDS1         906.000    1627.000    1164.000      27.552 

TDS2         105.000     235.000     165.250      34.658 

TEMP1         21.300      22.400      21.925       2.214 

TEMP2         23.300      23.800      23.525       0.876 

REDOX1        18.000      93.000      64.500      51.021 

REDOX2       -91.000      27.000      -8.250    -681.479 

CLORE1       190.000    3302.000     314.500     104.451 

CLORE2       110.000     419.000     239.500      54.054 

NA1           25.800      65.500      46.300      36.336 

NA2           20.000      20.000      20.000       0.000 

K1            39.000      78.000      63.750      27.807 

K2           100.000     200.000     150.000      38.490 

CA1         1600.000    1800.000    1750.000       5.714 

CA2          100.000     120.000     110.000      10.497 

MG1         1200.000    1800.000    1550.000      19.354 

MG2          160.000     320.000     210.000      35.208 

ZN1            8.000      14.000      11.500      21.883 

ZN2            2.000       3.000       2.500      23.094 

CU1           18.000      24.000      20.000      14.142 

CU2            2.000       4.000       2.750      34.815 

FE1           60.000      90.000      77.500      16.236 

FE2            6.000      12.000       8.500      29.607 

MN1            6.000      12.000       8.000      35.355 

MN2            3.000       4.000       3.250      15.384 

P1           160.000     240.000     180.000      22.222 

P2            10.000      20.000      15.000      38.490 

ALC1         106.000     128.000     117.500       9.464 

ALC2          46.000     114.000      85.250      38.684 

NITRA1         1.200       4.100       2.525      52.378 

NITRA2         0.900       7.700       3.600      89.091 

OD1            1.890       5.100       2.955      49.214 

OD2            5.100       5.900       5.525       6.334 

SULF1         25.220      52.610      36.705      31.261 

SULF2         26.000      72.000      40.500      52.668 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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10- 820 m
3
.ha

-1
 de vinhaça tratada no solo argiloso 

 

 

             Variável       Mínimo      Máximo       Média       CV 

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

DQO1           9.000      40.000      22.250      58.181 

DQO2          47.000      89.000      67.000      30.147 

DBO1           1.000       9.000       4.500      75.903 

DBO2           6.000      12.000       9.000      32.710 

COND1        327.000     000.000    1101.750      63.771 

COND2        220.000     490.000     347.500      33.176 

SAL1           0.000       1.000       0.400     108.012 

SAL2           0.000       0.000       0.000       0.000 

PH1            6.480       6.990       6.797       3.320 

PH2            7.200       7.500       7.360       1.686 

TDS1         209.000    1496.000     759.750      71.727 

TDS2          96.000     212.000     155.750      30.623 

TEMP1         21.200      22.800      21.925       3.011 

TEMP2         23.200      23.500      23.325       0.539 

REDOX1        44.000      74.000      59.500      25.544 

REDOX2       -47.000      60.000      12.750     367.952 

CLORE1       319.000    3582.000    1409.250     105.252 

CLORE2        80.000     229.000     137.250      46.635 

NA1           13.800      79.700      49.250      55.455 

NA2           20.000      30.000      22.500      22.222 

K1            11.000      51.000      32.500      53.500 

K2           100.000     200.000     125.000      40.000 

CA1         1400.000    2000.000    1600.000      17.677 

CA2          100.000     160.000     120.000      23.570 

MG1         1200.000    1800.000    1550.000      19.354 

MG2          160.000     200.000     170.000      11.764 

ZN1            8.000      16.000      11.000      34.815 

ZN2            2.000       3.000       2.250      22.222 

CU1           16.000      24.000      20.000      23.094 

CU2            2.000       3.000       2.250      22.222 

FE1           40.000      60.000      50.000      23.094 

FE2            8.000      18.000      11.500      41.094 

MN1            4.000       8.000       6.000      27.216 

MN2            2.000       6.000       3.250      58.245 

P1           160.000     160.000     160.000       0.000 

P2            20.000      20.000      20.000       0.000 

ALC1          46.000     126.000     104.000      37.223 

ALC2          44.000     111.000      87.000      34.800 

NITRA1         0.600       3.500       1.950      80.378 

NITRA2         0.700       6.300       2.450     106.930 

OD1            1.950       5.110       2.902      51.021 

OD2            5.100       6.200       5.550       8.641 

SULF1          4.900      45.900      21.895      85.644 

SULF2         18.000      30.000      25.250      20.000                                         

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


