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Introdução

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma planta da 
Família Gramínea, tornou-se destaque nas atividades 
agrícolas de expressão econômica expandindo-se 
principalmente, a partir da década de 1970, com o 
advento do Pro-Álcool, programa do governo que 
substituiu parte do consumo de gasolina por etanol, álcool 
obtido a partir da cana-de-açúcar[1]. Cultivada como 
monocultura contínua, a cana-de-açúcar está presente em 
diferentes regiões do Brasil. Com a reavaliação das 
estimativas, a produção de cana-de-açúcar chegou a 
623.102.780 toneladas, que representa um crescimento de 
13,7% em relação a 2007 [2]. A alternativa de aplicação 
de vinhaça ao solo, em substituição ao lançamento em 
rios, vem sendo recomendada como meio de fertilização 
das culturas e constitui forma de eliminar uma das fontes 
poluidoras dos cursos de água. A incorporação de 
resíduos orgânicos ao solo promove aumentos na 
evolução do C02, sendo parte desse aumento originária da 
decomposição da matéria orgânica do solo [3]. Além do 
mais, a vinhaça provoca alterações imediatas nas 
características biológicas do solo [4].

     No solo se desenvolve uma vasta e diversificada 
comunidade de organismos, tendo como principais 
representantes as bactérias, actnomicetos, fungos, 
protozoários e algas, além de partículas de vírus e animais 
invertebrados dos macro e microscópicos. O crescimento 
e desenvolvimento desses organismos no solo, em 
particular os microrganismos, dependem da interação de 
diversos fatores, que incluem a disponibilidade de 
substratos orgânicos; fatores ambientais (temperatura, 
umidade e aeração). A atividade biológica do solo 
participa de processos chave no ecossistema solo, como 
decomposição de resíduos vegetais e animais, ciclagem de 
nutrientes e relações simbióticas, entre outras [5, 6, 7]. A 
dinâmica de ciclagem de nutrientes num sistema ecológico 
natural é de vital importância para a sua manutenção. A 
eficiência na rapidez com que os nutrientes passam do 
meio abiótico para o biótico e deste, por meio do processo 
de decomposição da matéria orgânica, de volta para o 
primeiro, é imprescindível à manutenção de ecossistemas, 
a exemplo da caatinga [8]. O método de respirometria, 
evolução de CO2 ou C mineralizável tem como objetivo 

medir o quanto de C é respirado pela microbiota do solo 
em um determinado período de tempo. Este método baseia-
se na captura do CO2, emitido de uma amostra de solo, em 
solução de NaOH ou KOH e sua dosagem por titulação 
com HCL.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 
da atividade microbiana fundamentada na evolução de CO2

em área cultivada com cana-de-açúcar fertirrrigada com 
vinhaça.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na bacia do rio Goiana, situado na 
microrregião da mata Setentrional do estado de 
Pernambuco, em solo com teores médios de 48, 21, e 931 g 
kg1 de argila, silte e areia, respectivamente, apresentando 
textura arenosa. O clima local foi classificado de acordo 
com o sistema de Kopper (1948) tropical chuvoso tipo As,

ou “pseudotropical”, que se caracteriza por ser quente e 
úmido com chuvas que se concentram entre os meses de 
março a agosto com temperaturas médias anuais variando 
em torno de 24°C, durante esse período (os menos quentes 
do ano), com amplitude térmica anual bastante fraca (cerca 
de 3°C), com isoietas que variam de 1932,3 a 975,6mm 
anuais. A área tem sido manejada sob sistema de plantio 
convencional há mais de 20 anos, sempre com cana-de-
açúcar.

As avaliações foram efetuadas em uma mesma área, 
em três períodos do cultivo da cana-de-açúcar: a primeira, 
30 dias antes do corte da cana, a segunda, 10 dias após o 
corte da cana ( 30 dias antes da aplicação da vinhaça), e a 
terceira, 50 dias após o corte da cana (10 dias após 
aplicação da vinhaça no solo). As analises fundamentaram-
se na determinação da evolução de C-CO2 no solo.

Horizontalmente, as amostras foram coletadas em 42 
pontos, formando malha de 60 x 50 m, constituída de seis 
ruas e sete pontos em cada rua. Verticalmente, em cada 
ponto foi aberta uma trincheira e coletadas amostras de solo 
nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 cm, 
totalizando 630 amostras de solo. As amostras foram 
processadas no laboratório de Fitonematologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, utilizando o 
método de respiração microbiana [9].



Resultados e Discussão

Os resultados obtidos (Tabela 1) mostram que a 
média da evolução C-CO2 foi significativamente diferente 
entre os três períodos do cultivo da cana. Antes do corte 
(AC), a evolução C-CO2 foi de 0,83; depois do corte antes 
da aplicação da vinhaça (DC/AV), a evolução de C-CO2 

caiu para 0,48; e depois da aplicação da vinhaça (DV), a 
evolução C-CO2 diminuiu ainda mais atingindo 0,15.

A evolução C-CO2 relacionou-se não apenas com 
período de cultivo, mas também com a profundidade do 
solo (Figura 1). A taxa de evolução de C-CO2 foi 
aproximadamente constante antes do corte da cana, tendo 
um nível praticamente estável na profundidade de 10-20 
cm, dimimuindo um pouco na profundidade de 20-30 cm, 
continuando constante de 30-40 cm, e diminuindo na 
profundidade de 40-50 cm. A taxa de evolução de C-CO2

no período após o corte da cana (antes da aplicação da 
vinhaça) manteve-se praticamente constante, havendo 
pequena redução na profundidade de 30-40 cm, 
mantendo-se constante na profundidade de 40-50 cm. A 
taxa de evolução de C-CO2, no período após a aplicação 
da vinhaça, teve um aumento em relação a profundidade 
de 10-20 cm, decaindo na profundidade de 20-30 cm, 
elevando na profundidade de 30-40 cm, e por fim decaído  
na profundidade de 40-50 cm. No período depois da 
aplicação da vinhaça (DV), a taxa da evolução de C-CO2  

ficou entre 0,79 à 0,85 mg, sendo a mais elevada dos três 
períodos de cultivo da cana. Antes do corte (AC), com 
taxa acima de 0,74 mg, e depois do corte antes da 
aplicação da vinhaça (DC/AV), na cana com a taxa 
variando de 0,75 à 0,77 mg de C-CO2 consumido sendo a 
menor dos três tratamentos, o que era de se esperar, pois 
segundo [10], a presença de vegetais é um importante 
fator na qualidade do solo, pelo fornecimento de fontes de 
energia necessárias à manutenção da população 
microbiana no solo.
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Tabela 1. Média da evolução C-CO2 em três períodos do cultivo da cana-de-açúcar: a primeira, 30 dias antes do corte 
da cana; a segunda, 10 dias após o corte da cana (30 dias antes da aplicação de vinhaça); e, a terceira, 50 dias após o 
corte da cana (10 dias após aplicação da vinhaça no solo).

PERÍODOS DE CULTIVO EVOLUÇÃO C-C02

AC 0,83 a

DC/AV 0,48 b

DV 0,15 c

AC = antes do corte, DC/AV = depois do corte antes da aplicação de vinhaça, DV = depois da aplicação de vinhaça. 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na vertical não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao 
nível de 1% de probabilidade.
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Figura 1. Evolução C-CO2 em três períodos do cultivo da cana-de-açúcar: a primeira, 30 dias antes do corte da cana, a 
segunda, 10 dias após o corte da cana (30 dias antes da aplicação de vinhaça); e, a terceira, 50 dias após o corte da cana 
(10 dias após aplicação da vinhaça no solo). 


