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Introdução

A vinhaça é o principal resíduo da indústria 
sucroalcooleira, sendo responsável por mais de 50% do 
total de resíduos produzidos. Apesar do elevado 
volume e do potencial poluidor que apresenta, vem 
sendo aplicada na cana-de-açúcar desde 1950 como 
fonte de nutrientes. O K é o principal nutriente presente 
na vinhaça podendo substituir 100% da adubação 
potássica (KCl). Melchor et al [1] verificaram aumento 
no teor de potássio disponível de 0,43 cmolc Kg-1 em 
relação a testemunha aos 15 dias após a aplicação de
250 m3 ha-1 de vinhaça e de 0,63 cmolc Kg-1 aos 60 dias 
após a aplicação. Ainda os mesmos autores 
evidenciaram que 150 m3 ha-1 promoveram níveis 
ótimos de potássio para a cultura da cana-de-açúcar.
Entretanto, a dose adequada depende do teor de 
potássio na vinhaça e no solo. A norma P4.231 da 
CETESB [2], criada para dispor sobre os critérios e 
procedimentos para aplicação da vinhaça para o estado 
de São Paulo, enfatiza que a aplicação de vinhaça só 
pode ser realizada se o teor de K disponível no solo 
estiver menor do que 5% da capacidade de troca de 
cátions. Entretanto, no estado de Pernambuco não há 
critérios para utilização, existindo desta forma, áreas 
com elevada saturação de potássio que poderá 
desbalancear outros nutrientes na planta podendo 
comprometer a produção e/ou qualidade da cana-de-
açúcar. Assim, torna-se necessário a busca de 
resultados de pesquisa que evidencie doses adequadas 
de vinhaça para aumento do rendimento da cana-de-
açúcar, principalmente em solos com baixo teor de 
potássio. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a dinâmica do potássio no solo e na cana-de-
açúcar aos quatro meses após a aplicação de doses 
crescentes de vinhaça.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Usina Santa Tereza, 
Goiana-PE a 60 Km de Recife-PE. Antes da instalação 
do experimento foi realizada amostragem do solo nas 
profundidades 0-20, 20-40 e 40-60 cm para análise de 
fertilidade e composição granulométrica, e os 
resultados encontram-se na tabela 1. A caracterização 
da vinhaça aplicada encontra-se na Tabela 2. Os 
tratamentos foram constituídos das seguintes doses de 
vinhaça aplicadas no sulco de plantio mediante 
irrigação manual: testemunha (sem vinhaça e com água
– dose 0), 40 m3 ha-1 (dose 1), 80 m3 ha-1  (dose 2), 
160 m3 ha-1  (dose 3), 320 m3 ha-1  (dose 4), 640 m3 ha-1

(dose 5), com quatro repetições, totalizando 28 
parcelas de cinco sulcos (linhas de cana) cada. Sete 
dias após a aplicação dos tratamentos, realizou-se o 
plantio da cana-de-açúcar (31 de dezembro de 2008). 
No plantio foi realizada adubação de fundação com 
adubação fosfatada e nitrogenada (8-20-0) em todos os 
tratamentos. Após 120 dias após o plantio (DAP) foram 
coletadas 10 plantas por parcela e dividida em colmo, 
ponteiro e folhas.  Em seguida, os colmos e os 
ponteiros foram desintegrados em forrageira, 
homogeneizados e retirada uma subamostra, pesada 
para obtenção da massa fresca e levada para a estufa a 
65 °C até atingir peso constante para obtenção da 
matéria seca. A determinação de potássio na folha, 
colmo e ponteiro foi realizada conforme metodologia 
de Sarruge & Haag [3] utilizando digestão 
nitroperclórica e leitura do extrato em fotômetro de 
chama. Na mesma época foram coletadas amostras de 
solo nas profundidades 0-20, 20-40 e 40-60 cm para 
determinação de potássio disponível [4]. Os resultados 
foram avaliados por análise de regressão com 5 % de 
probabilidade, sendo escolhidos os modelos com maior 
coeficiente de determinação mediante a utilização do 
programa SAEG 9.1.



Resultados e discussão

Pode-se observar que as doses crescentes de vinhaça 
promoveram aumento de potássio disponível no solo 
em todas as profundidades (Tabela 3). Notou-se 
maiores teores de potássio na profundidade de 20-40 
cm. Geralmente os maiores teores de potássio são 
encontrados nos primeiros 20 cm, entretanto, no 
presente estudo, a vinhaça foi aplicada no sulco de 40 
cm e esta foi lixiviada contribuindo para elevação de 
potássio aos 40 e 60 cm. Esta lixiviação foi mais 
evidente quando aplicou a maior dose (640 m3 ha-1).
Antes da aplicação de vinhaça o teor de K referente ao 
solo da profundidade 20-40 foi de 0,8 cmolc dm-3 e 
após 120 dias, mesmo com a extração deste elemento 
pelas plantas, o teor foi de praticamente quatro vezes 
superior ao inicial (Tabela 2 e 3). Este resultado 
enfatiza a importância da utilização da vinhaça como 
fonte exclusiva de potássio, principalmente em solo de 
baixa fertilidade natural. Resultados de estudos com 
aplicação de vinhaça revelaram que solos sob aplicação 
de vinhaça apresentaram teores de potássio superiores 
aos solos de áreas sem fertirrigação [5,6].

O conteúdo de potássio extraído pelas folhas, colmos 
e ponteiros elevou-se com o aumento das doses de 
vinhaça, sendo que o colmo exportou mais K, seguido 
do ponteiro e folhas (Figura 1). Houve acréscimo de 
71% na extração de K do colmo com a dose de 640 m3

ha-1 em relação a testemunha. O maior conteúdo de K 
extraído pelo colmo pode ser explicado pelo maior 
acúmulo de matéria seca. Entretanto, a maior 
concentração foi verificada no ponteiro, seguido pelo 
colmo e folhas respectivamente. O ponteiro é o 
componente da planta que apresenta maior atividade 
metabólica [7] e consequentemente ocorre maior 
demanda de nutrientes, como o potássio. Oliveira [7]
verificou que a extração total de K pela variedade 
RB92579 foi de 197,63; 154,04 e 43,02 Kg ha-1 para 
colmo, folha e ponteiro respectivamente. Entretanto, no 
presente estudo apenas com 120 DAP foram extraídos 
conteúdos superiores, com a aplicação das doses de 
320 e 640 m3 ha-1 de vinhaça, evidenciando a elevada 
demanda deste nutriente pela cana-de-açúcar. De modo 
geral, pode-se observar o potencial fertilizante da 
vinhaça em fornecer potássio para cana-de-açúcar, 
contribuindo para o aumento da absorção deste 
nutriente e consequentemente incrementando a 
produtividade.  
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Tabela 1. Características químicas da vinhaça.

Parâmetros Unidades Valores

Sódio mg L-1 76,82
Potássio mg L-1 1296,7

pH - 4,3

Tabela 2. Resultados da análise de Fertilidade do solo antes da aplicação de vinhaça.

Prof. pH P K Ca Mg Al

mg dm-3 ----------cmolc dm-3-------

0-20 6,2 18,00 0,12 1,14 0,26 0,00

20-40 5,8 4,90 0,08 1,80 0,47 0,10

40-60 5,5 1,80 0,04 1,31 0,56 0,15

Tabela 3. Teor de potássio no solo aos 120 dias após a aplicação de vinhaça.

Doses de vinhaça 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm
m3 ha-1 ---------------------------------------------------cmolc dm-3 -------------------------------------------------------------

0 0,065 0,061 0,049
40 0,081 0,102 0,087
80 0,092 0,160 0,110

160 0,099 0,105 0,107
320 0,123 0,236 0,174
640 0,165 0,308 0,300

Figura 1. Conteúdo de potássio extraído pelos colmos, ponteiros e folhas de cana-de-açúcar em função das doses de vinhaça, aos 
120 DAP.


