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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de lodo de esgoto
como fonte de nitrogênio (N) e de vinhaça como fonte de potássio (K), quando
comparado ao uso de fontes minerais, sobre a produtividade e variáveis
agroindustriais - Brix, Pol caldo, Pureza, Pol cana, Fibra, AR (açúcar redutor) e ATR
(açúcar total recuperável) - da cana-de-açúcar, além dos teores de metais pesados
(solo e planta) por dois anos consecutivos. O experimento foi conduzido em um
Latossolo Vermelho, situado no Município de Pontal, SP. A variedade foi a SP 813250. Os tratamentos avaliados foram: Lodo de esgoto com 100% de N; Lodo de
esgoto com 200% de N; Vinhaça com 100% de K; Vinhaça com 200 % de K; Lodo
de esgoto+vinhaça com 100% de N e K; Lodo de esgoto+vinhaça com 200% de N e
K; Testemunha (fertilização mineral). Os tratamentos foram realizados em
delineamento em blocos ao acaso com 3 repetições. As produtividades de colmo e
de açúcar para cana-planta foram mantidas quando N e K foram fornecidos pelo
lodo de esgoto e vinhaça, respectivamente. A cana-soca apresentou maior
produtividade de colmo e de açúcar quando foram utilizados os resíduos
separadamente, complementados com fontes minerais. Os baixos teores no solo e
nas plantas permitiram concluir que os resíduos empregados não apresentaram até
o momento potencial de contaminação do sistema solo-planta.

Palavras-Chave: Cana-de-açúcar, Lodo, Vinhaça, Metais pesados, Produtividade
agrícola, Variáveis agroindustriais.

ABSTRACT

The object of this work was to evaluate the efficiency of the application of silt
from the sewers as a source of nitrogen (N) and vinhaça* as a potassium source (K)
in the sugar-cane crop and compare it with the efficiency of the use of potassium and
nitrogen from mineral sources to the cane yield and technological characteristics.
Besides that it was also researched the amount of heavy metals (on the groud and in
the plants) during two consecutive years right after the treatment with those residues.
The experiment was made in a Latossolo Vermelho (type of soil), situated in the City
of Pontal, SP. The variety of sugar-cane used was the SP 81-3250. The evaluated
treatments were: silt of sewer with 100% of N; silt of sewer with 200% of N; Vinhaça
with 100% of K; Vinhaça with 200% of K; silt of sewer + vinhaça with 100% of N and
K; silt of sewer + vinhaça with 200% of N and K; Test (mineral sources). The
treatments were carried through random blocks in 3 repetitions for each. The
productivity of sugar and colmo** of the sugar-cane was kept when N and K were
supplied by the silt of sewer and vinhaça, respectively. The sugar-cane type named
cana-soca*** bests its normal cane yield with greater amounts of colmo and of sugar
when the residues were separately complemented with mineral sources. The low
quantity in the ground and in the plants allow us to conclude that the used residues,
do not present (at least until now) high risks of contamination of the system groundplant.

*Vinhaça:
**Colmo:

byproduct made when alcohol is made from sugar-cane.

area in the sugar-cane between 2 consecutive knots in the stem.

***Cana-soca:

the sugar-cane in the ground two years after first time it was cut.

Keywords: sugar-cane, silt, cane yield, heavy metals, technological characteristics.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui hoje uma área de 6,6 milhões de hectares cultivados com a
cultura da cana-de-açúcar, com estimativa de produção de 527,98 milhões de
tonelada para a safra 2007/08, produzindo aproximadamente 20,01 bilhões de litros
de álcool, sendo este composto pelas somas de 10,63 bilhões de litros de álcool
hidratado, utilizados nos veículos a álcool, 9,35 bilhões de litros de álcool anidro,
utilizados em mistura com a gasolina, e 32,08 milhões de neutro (COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).

O nosso país detém o título de maior produtor mundial de açúcar, produzindo
neste ano aproximadamente 31,31 milhões de toneladas, sendo 10,5 milhões
consumidas no mercado interno e 19 milhões para exportação e com um estoque de
passagem (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
Outro produto importante é a biomassa da cana-de-açúcar, produto renovável
que é responsável pela co-geração de energia elétrica, adubos orgânicos e organominerais, ração para animais, dentre outros, produzidos pelos subprodutos da canade-açúcar (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
Com o Proálcool, desde sua implantação, o Brasil já economizou cerca de US$
50 bilhões (cinqüenta bilhões de dólares). Essa economia aconteceu com a
diminuição da importação de petróleo (RODRIGUES, 2005). Além da economia, o
Proálcool proporcionou um aumento de empregos. Além do aspecto técnico e
econômico, há também o da empregabilidade, que passa de meio milhões de
trabalhadores absorvidos ao longo da cadeia produtiva. Hoje a cana-de-açúcar
emprega mais de um milhão e meio de trabalhadores em todo o Brasil, tanto na
indústria como na lavoura, sendo a agricultura a que mais emprega mão-de-obra
(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
A cultura da cana-de-açúcar ocupa no Estado de São Paulo praticamente
metade das áreas cultivadas, representado 3,2 milhões de ha. São Paulo esmagará
59,41% (278,11 milhões de toneladas); o Paraná, 8,97% (42,00 milhões de
toneladas); Minas Gerais, 7,85% (36,74 milhões de toneladas); Alagoas, 5,16%
(24,14 milhões de toneladas); Goiás, 4,24% (19,85 milhões de toneladas) e
Pernambuco, 3,50% (16,39 milhões de toneladas). Isso permite ao Estado de São
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Paulo ser o maior produtor de açúcar e álcool do país na previsão da safra 2007/08
e responsável pela exportação de mais de 70% do açúcar brasileiro (COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
Pode-se afirmar que a agroindústria sucroalcooleira no Brasil foi inaugurada há
475 anos. Nesses anos todos, o setor passa por grandes transformações, chegando
aos dias de hoje como uma agroindústria de grande importância econômica, social e
ambiental para o Brasil (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, 2007).
O crescimento populacional, em sua ampla maioria urbana, e o aumento do
desenvolvimento industrial têm gerado águas residuárias e resíduos sólidos em
grandes quantidades. Diariamente são gerados 460 ton. de lodo de esgoto somente
na região metropolitana de São Paulo (SABESP, 2007).
O tratamento dessas águas residuárias origina um material pastoso
denominado lodo de esgoto, que é constituído de matéria orgânica, água e
elementos minerais. Melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do
solo têm sido atribuídas à aplicação de lodo de esgoto, assim como
desenvolvimento,

estado

nutricional,

principalmente

no

que

se

refere

ao

fornecimento de N, e produtividade das plantas de interesse econômico
semelhantes, ou mesmo superiores, ao promovido pelo manejo

agrícola

convencional (MELO; MARQUES; MELO, 2001; ABREU JUNIOR et al., 2005). Na
cultura da cana-de-açúcar, os dados da literatura têm enfatizado benefícios à
produtividade agrícola e ao rendimento em sacarose (SILVA et al., 1998).
Chiba (2005), aplicando 16 t ha-1 de lodo de esgoto em cana-soca1,em
combinação com o adubo nitrogenado, concluiu que o lodo pode substituir 100% do
adubo nitrogenado.
Dentre os resíduos gerados na industrialização da cana, destaca-se a vinhaça.
No Brasil, sua importância resulta não só do grande volume em que é gerada (12 a
15 vezes o volume de álcool produzido), segundo Buzolin (1997), mas também da
economia de insumos que se obtém com a prática do seu aproveitamento na forma
de fertilizante e/ou como condicionadora de solos, em sua maioria, cultivados com
cana-de-açúcar. Na fração mineral, integrando a composição química da vinhaça, o
1

Cana-soca são soqueiras de cana com raizamento após o corte.
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potássio (K2O) é o elemento predominante. Os teores normalmente encontrados
variam de acordo com o tipo de mosto que foi fermentado. Orlando Filho et al.
(1983) quantificou os níveis de potássio em vinhaças de origens diversas e
encontraram os seguintes valores expressos em kg de K2O m-3: 1,15 a 1,94 (mosto
de caldo 2), 2,18 a 3,34 (mosto de misto 3) e 3,95 a 7,59 (mosto de melaço 4).
É importante pesquisar se a fertilização com tais resíduos pode ser comparável
à adubação mineral em termos de produtividade e qualidade dessa cultura. Camilotti
et al. (2006) constatou que o lodo de esgoto como fonte de N e vinhaça como fonte
de K também foram eficientes como as fontes minerais desses dois nutrientes (uréia
e KCl) na produtividade e qualidade industrial de cana-soca de 3o e 4o corte.
O termo metal pesado pode ser atribuído aos elementos químicos que
apresentam massa específica superior a 5 g cm-3 (MELO et al. 1997). Entre esses,
encontram-se mais de 20 elementos que, em relação aos seres vivos, podem ou não
ter importância. Deste modo, os nutrientes Cu, Fe e Zn também são classificados
como metais pesados. Elementos como Cádmio e Chumbo, até o momento, não
demonstraram qualquer relação de importância. Níquel e Cromo, de outra forma,
podem trazer benefícios em determinadas circunstâncias (MARQUES; MELO;
MARQUES, 2002).
Na natureza, os metais pesados podem-se originar das rochas. Os solos são
resultantes de processos de intemperismo de rochas e, dessa forma, acabam por
conter os metais pesados herdados da rocha matriz (FASSBENDER, 1980).
Entretanto, nos solos cultivados, os fertilizantes minerais também podem ser
possíveis fontes de metais pesados (FASSBENDER, 1980; SIMONETE, 2001). Além
disso, o uso de resíduos orgânicos como fertilizantes e/ou condicionadores do solo
também pode contribuir para a adição de metais pesados nos solos (MARQUES et
al., 1998; MELO; MARQUES; MELO, 2002; GATTO, 2003). Lake (1987) relaciona 28
elementos metálicos pesados, intervalos de níveis de ocorrência em solos agrícolas
e valores de maior freqüência. Segundo esse autor, o Cádmio ocorre nos solos em
teores totais variando de 0,01 a 0,70 mg kg-1; o Cromo de 5 a 1.000 mg kg-1; o
Níquel de 5 a 500 mg kg-1 e o Chumbo de 2 a 200 mg kg-1.
mosto de caldo - concentração baixa no suco em fermentação.
mosto de misto - concentração média no suco em fermentação.
4
mosto de melaço - concentração concentrada no suco em fermentação.
2
3
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Para que um determinado elemento presente no solo possa ser absorvido
pelas plantas há necessidade de este se encontrar em forma disponível, ou seja,
solúvel na solução do solo. Dessa forma, a presença de matéria orgânica, de óxidos
e de hidróxidos de alumínio, ferro e manganês, ou seja, o tipo e a composição do
solo, as características e propriedades das substâncias orgânicas e inorgânicas
presentes, o valor e as variações do pH, o potencial redox do solo e a especiação
química do metal em questão são fatores que interferem na disponibilidade do
elemento (MATTIAZZO-PREZOTTO, 1994; MARQUES; MELO; MARQUES, 2002).
Além disso, a presença da planta e os fenômenos de troca que se verificam na
rizosfera também devem ser considerados.
De acordo com Lake (1987), quando o teor de um determinado metal num
resíduo é menor ou igual ao teor do mesmo metal no solo, pode-se inferir que o
resíduo não apresenta potencial de contaminação. Entretanto, o autor ressalta que
quando se trata de resíduos orgânicos, a mineralização da matéria orgânica, que
poderá ocorrer após a disposição no solo, tenderá a aumentar os riscos de
contaminação.
No que se refere à potencialidade de resíduos atuarem como fonte de metais
pesados, Ribeiro Filho et al. (2001), trabalhando com um Latossolo Vermelho
Amarelo Distrófico utilizado para a disposição de rejeito de uma companhia de
extração e industrialização de zinco, encontrou teores de 156 mg kg-1 de Cd e 551
mg kg-1 de Pb, obtidos pela soma de cinco extrações de fracionamento seqüencial.
Silva, Resck e Sharma (2002), estudando alternativas agronômicas para o lodo
de esgoto do Distrito Federal, não encontraram contaminação de Cd e Pb com
aplicações de 54 t ha-1 de lodo úmido. Aumento nos teores de Ni (extração em
DTPA) na camada de 0-10 cm em um Latossolo Vermelho Eutroférrico foi obtido por
Galdos, Maria e Camargo (2004), após duas aplicações de lodo de esgoto.
Em algumas situações em que os metais encontram-se disponíveis no solo, a
absorção e a translocação do elemento através dos tecidos das plantas pode ocorrer
de forma reduzida ou mesmo não ocorrer. Isso se explica por meio de mecanismos
de proteção exibidos pelas plantas, os quais bloqueiam o elemento quando este
ainda se encontra no solo (complexos formados com os exsudatos das raízes) ou
mesmo quando o elemento já se encontra no interior das raízes, onde são barrados
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por camadas de células que compõem a endoderme (MARQUES; MELO,
MARQUES, 2002).
Apesar das possibilidades para a indisponibilidade dos metais no solo e dos
mecanismos de proteção das plantas, a absorção de metais pesados, dependendo
das condições, pode ocorrer em quantidades suficientes para o surgimento de
sintomas de fitotoxicidade. Lake (1987) e Melo et al. (1997) estabeleceram os
seguintes níveis fitotóxicos para Cd (2-10 mg kg-1), Cr (10-100 mg kg-1), Ni (11-100
mg kg-1), Pb (35-400 mg kg-1).
Considerando a presença de elementos nutrientes e metais pesados na
composição do lodo de esgoto, ao mesmo tempo em que o seu emprego como
fertilizante e/ou condicionador de solo pode trazer vantagens por promover a
reciclagem de nutrientes e melhoria da fertilidade do solo, pode também trazer
prejuízos se por ventura viabilizar aumento na absorção e acúmulo de metais
pesados em plantas (SILVA et al. 1998).
O uso agrícola de resíduos orgânicos de origem agrícola, urbana ou industrial,
é uma interessante alternativa de disposição, permitindo a reciclagem de nutrientes
(NPK) nos ecossistemas. Além do mais, o uso destes resíduos agroindustriais pode
acumular metais pesados no solo e na planta (MARQUES et al., 1998; MELO;
MARQUES; MELO, 2002; GATTO, 2003).
Com objetivo de avaliar o comportamento da cultura de cana-de-açúcar
(Saccharum ssp.) cultivada com lodo de esgoto e vinhaça no município de Pontal,
região nordeste do Estado de São Paulo, foi realizado estudo de metais pesados no
solo-planta, produtividade e variáveis agroindustriais.
Este trabalho apresenta 7 seções; na Seção 2 são apresentados os objetivos,
na Seção 3 estão as revisões bibliográficas, na Seção 4 demonstram-se o material e
método utilizado, na Seção 5 estão os resultados, na Seção 6 apresenta-se a
discussão e na Seção 7, as conclusões finais.

15

2 OBJETIVOS

Os objetivos gerais e específicos do estudo são apresentados a seguir:

2.1 Objetivo Geral

Estudar a potencialidade do lodo de esgoto e da vinhaça como fontes
alternativas na produção sustentável da cultura da cana-de-açúcar.

2.2 Objetivos Específicos

Comparar o efeito do lodo de esgoto + KCl e da vinhaça + Uréia na
produtividade agrícola e em variáveis agroindustriais da cana-de-açúcar (Saccharum
spp.) cultivada por dois anos consecutivos, 1º corte (cana-planta) e 2º corte (canasoca).
Avaliar os teores dos metais pesados Cd, Cr, Ni e Pb no solo e em diferentes
partes de plantas de cana-de-açúcar cultivadas com lodo de esgoto e vinhaça,
aplicados durante um período de dois anos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção são apresentadas a revisão bibliográfica realizada sobre o setor
sucroalcooleiro, o histórico da cultura de cana-de-açúcar e a caracterização do lodo
de esgoto e da vinhaça.

3.1 Setor Sucroalcooleiro

O setor sucroalcooleiro tem uma importância muito grande para o Brasil: gera
muito empregos; produz açúcar para comercialização interna e para exportação a
vários países do mundo; produz álcool que, além de ótimo combustível, também é
adicionado à gasolina; produz energia elétrica através do uso do bagaço nas
caldeiras; além de, por ser menos poluente que os derivados do petróleo, contribuir
com a preservação do meio ambiente (Rodrigues, 2007).
A cana-de-açúcar é uma cultura que contribui bastante para o fortalecimento do
Brasil e de um futuro seguro, com independência e liberdade (FERNANDES, 2000).
Nos anos 1970, com a crise do petróleo, o Brasil importava 80% do seu
consumo. Pelos altos preços deste produto no mercado internacional, foi criado no
Brasil o Programa do Álcool, o chamado Proálcool, elaborado com a finalidade de
produzir um combustível alternativo, o etanol (álcool hidratado e anidro). Ecológico,
renovável e tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima para sua produção,
substituiu parcialmente o uso de gasolina como combustível, sendo produzido em
quantidade suficiente para abastecer parte da frota brasileira de veículos e, por
conseqüência, estabelecendo o reequilíbrio da balança comercial e reduzindo as
evasões de divisas (Rodrigues, 2007).
A partir de 1970, o governo brasileiro incentivou os produtores rurais e as
usinas a produzirem mais cana-de-açúcar, em função da necessidade de produzir
álcool suficiente para abastecer os automóveis. Ocorre nesse período uma
expansão das áreas de plantio de cana (Rodrigues, 2007).
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No período de 1983 a 1988, mais de 88% dos automóveis nacionais vendidos
eram movidos a Álcool Hidratado.
Segundo Luiz Carlos Correia Carvalho (apud LEÃO 2002), a partir de 1986,
assistiu-se a uma sucessão de erros: o governo passou a utilizar as tarifas públicas
para segurar a inflação, retirou-se o estímulo concedido aos produtores, que foram
obrigados a reduzir suas safras, provocando a redução na produção de álcool. A
conseqüência disso foi uma crise no abastecimento em 1990, o que levou o
consumidor a perder a confiança no produto. No ano de 1997, foram vendidos
apenas 924 veículos movidos a álcool, contra 1.360.182 veículos movidos a
gasolina.
Nesse mesmo ano, ocorreu o início da desregulamentação do setor
sucroalcooleiro (liberação dos preços do açúcar e do álcool) e, apesar das
promessas do governo de que não haveria perdas para o setor, os produtores de
todo o Brasil amargaram dificuldades, descapitalização e resultados operacionais
negativos nas safras 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, culminando num
movimento denominado “grito pelo emprego e pela produção”. A grande vitória deste
movimento foi a assinatura do Pacto pelo Emprego no Agronegócio Sucroalcooleiro,
pelas diversas partes envolvidas no setor, ou seja, governo, indústria e fornecedores
de cana do Estado de São Paulo (Rodrigues, 2007).
Hoje, o setor sucroalcooleiro se encontra mais competitivo e organizado. O
Brasil possui hoje uma área de 6,6 milhões de hectares cultivados com cana-deaçúcar, com estimativa de produção de 527,98 milhões de toneladas para a safra
2007/08, produzindo aproximadamente 20,01 bilhões de litros de álcool, sendo este
composto pelas somas de 10,63 bilhões de litros de álcool hidratado, utilizados nos
veículos a álcool, 9,35 bilhões de litros de álcool anidro, utilizados em mistura com a
gasolina,

e

32,08

milhões

de

neutro

(COMPANHIA

NACIONAL

DE

ABASTECIMENTO, 2007).
O Brasil detém o título de maior produtor mundial de açúcar, produzido neste
ano aproximadamente 31,31 milhões de toneladas, sendo 10,5 milhões consumidas
no mercado interno e 19 milhões para exportação e com um estoque de passagem.
(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
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Outro produto importante é a co-geração de energia elétrica, utilizada para sua
produção a biomassa da cana-de-açúcar, um produto renovável, além de muitos
outros subprodutos como adubos orgânicos, organo-minerais, ração para animal,
dentre outros.
Com o Proálcool, desde sua implantação, o Brasil já economizou cerca de US$
50 bilhões (cinqüenta bilhões de dólares). Essa economia aconteceu com a
diminuição da importação de petróleo. Além da economia, o Proálcool proporcionou
um aumento de empregos. Hoje a cana-de-açúcar emprega mais de um milhão e
meio de trabalhadores em todo o Brasil, tanto na indústria como na lavoura
(Rodrigues, 2007).
Na agricultura, a cana-de-açúcar é a cultura que mais emprega mão-de-obra,
do plantio ao corte. Os Produtores e Trabalhadores são também os responsáveis,
em grande parte, pelo fornecimento da matéria-prima, de boa qualidade, para a
fabricação de açúcar e álcool (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2007).
Segundo o Anuário Brasileiro da Cana-de-Açúcar (2005), a cana-de-açúcar
representa 8% do PIB agrícola nacional e 35% do PIB agrícola do Estado de São
Paulo, que atualmente responde por aproximadamente 60% da colheita brasileira. A
atividade é responsável por cerca de 1 milhão de empregos diretos, dos quais 511
mil apenas na produção de cana-de-açúcar. O restante está distribuído na
agroindústria de açúcar, de álcool e em outros nichos relacionados a esta cultura.
São Paulo, sozinho, reúne 400 mil empregos diretos no setor.
Nesse contexto, a região de Sertãozinho, localizada no nordeste do Estado de
São Paulo, constitui o maior centro canavicultor do país. Ali, são colhidas cerca de
100 milhões de toneladas por ano, com excelentes índices de produtividade, devido,
sobretudo, à mecanização das lavouras. A qualidade de vida e o nível de
desenvolvimento econômico e social nesta área demonstram o quanto esta atividade
é rentável e sólida.
Outra cidade do nordeste paulista que cresceu devido à cultura da cana-deaçúcar é Ribeirão Preto, hoje com 600 mil habitantes e considerada o principal pólo
sucroalcooleiro do mundo. Além do fato de produzir mais de 35% do álcool do país,
também está no centro do conhecimento mundial na área, implementando e
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exportando tecnologia para o setor. Ao todo, as 82 cidades da região contam com
cerca de 40 usinas e 300 empresas de equipamentos agroindustriais.
Esta cultura também tem grande importância econômica e social em Minas
Gerais, tanto para os grandes como para os pequenos produtores. Somente a
cadeia produtiva da cachaça congrega cerca de 8.500 produtores e gera 160 mil
empregos diretos. Outros produtos, como rapadura, melado e caldo de cana,
tradicionalmente

consumidos,

assim

como

o

açúcar

mascavo,

que

mais

recentemente tem apresentado demanda crescente, são fontes de renda e de
empregos nas diversas regiões do estado.
Um aspecto que reforça a importância da cana é sua utilização como alimento
para bovinos durante os períodos menos chuvosos do ano, quando as pastagens
estão secas e o gado tem pouca oferta natural de pasto. Atualmente, grande
interesse tem sido despertado em torno do uso da cana como forrageira para a
alimentação de animais.
Poucos setores apresentam, na atualidade, tamanha expressividade econômica
e social como a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Por sua presença nas mais
diversas regiões do Brasil e por seu potencial de expansão e de ajuste aos novos
tempos, ela é um caso único de identidade cultural, que promove cidadania ao gerar
empregos e renda e impulsionar o progresso.
A região produtora e o pólo usineiro de São Paulo são o exemplo prático dessa
pujança. Neste estado estão concentrados imensos canaviais, que hoje fazem do
país o maior produtor no mundo. Assim, o Brasil pode avançar em sua posição como
o maior exportador mundial de açúcar, e nem por isso deixar de aproveitar as
excelentes perspectivas do mercado de álcool como combustível para veículos.
Ao mesmo tempo, o domínio dos processos para a geração de energia a partir
do bagaço descortina um novo cenário para o setor, tornando-o um aliado de luxo na
corrida em busca de fontes energéticas.
Os próximos anos tendem a ser de consolidação definitiva do Brasil como
centro de excelência em cana. À medida em que os mercados internacionais se
abrirem para o álcool brasileiro, o país só confirmará o imenso potencial que tem
sido identificado nas últimas duas ou três décadas.
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Diante das amplas áreas em condições de serem incorporadas à lavoura em
várias regiões, de uma rede de pesquisas ágil e extremamente qualificada e de uma
estrutura industrial moderna e em expansão, a cana-de-açúcar está preparada para
fazer muito mais do que gerar divisas. Com competência e responsabilidade, este
setor adoça a vida da sociedade brasileira, à qual brinda com inúmeros benefícios
da sua riqueza.
O investimento em pesquisa na área de cana-de-açúcar, numa época em que
pouco existia sobre o assunto, constituiu uma iniciativa da Coopersucar, responsável
por cerca de 18% a 20% da cana moída no País. No início da década de 70, a
empresa criou o CTC (Centro Tecnológico Canavieiro), responsável pelos estudos e
pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas às atividades agrícolas, logísticas e
industriais dos setores canavieiro e sucroalcooleiro e à seleção de novas
variedades.

3.1.1 Histórico da cultura da cana-de-açúcar

Geralmente, cita-se que a cana-de-açúcar é originária das planícies ao longo
do rio Ganges, na Índia. Essa tese, porém, é questionada por alguns estudiosos,
que afirmam ser sua origem proveniente de Nova Guiné e pequenas ilhas do
Pacífico Sul. A população que vivia nessas ilhas há cerca de 2.000 a.C. teria sido a
primeira a aproveitar a planta, a qual crescia naturalmente na região.
Há referências sobre a produção de açúcar de cana na Pérsia (atual Irã), por
volta do ano 500 d.C. Da Pérsia, foi levada pelos Árabes até a Europa, na faixa
banhada pelo Mar Mediterrâneo. Séculos depois, com as Cruzadas, chegou à
Espanha, África e China, alcançando a Ilha da Madeira no século XV.
Um importante fator para o desenvolvimento da Europa antiga foi a invasão dos
europeus no chamado novo mundo, que eram as Américas. Nas Américas, a canade-açúcar foi introduzida por Colombo em São Domingos, em 1494. No Brasil, em
1500, ano do descobrimento, com a chegada dos portugueses.
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No ano de 1532, o navegador Martin Afonso de Souza, cumprindo ordem de D.
João III, rei de Portugal, desembarca na Capitania de São Vicente com a Cana-deaçúcar (Figura 1) (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, 2007).

HISTÓRIA E ORIGEM DA CANA

PORTUGAL
ESPANHA

ILHA DA MADEIRA
E AÇORES

IRÃ
500 d.C.
INDIA

AMÉRICA CENTRAL
(ano de 1494)
BRASIL

NOVA GUINÉ
2.000 a.C.

SÃO VICENTE/SP
(ano 1532)

Figura 1: História e origem da cana-de-açúcar (Saccharum spp.)
Fonte: Elaborada pelo autor

Com a chegada da cana-de-açúcar no Brasil, inicia-se uma nova fase na
história do país. Estava lançada a semente do futuro, da independência e da
liberdade do Brasil (FERNANDES, 2000).
Nesse mesmo ano foi construído o primeiro e maior de todos dos engenhos da
época. Inicialmente chamado de Governador, seria rebatizado com o nome de São
Jorge dos Erasmos (LEÃO, 2002).
Sendo assim, pode-se afirmar que a agroindústria sucroalcooleira no Brasil foi
inaugurada há 475 anos. Nesses anos todos, o setor passou por grandes
transformações, chegando aos dias de hoje como uma agroindústria de grande
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importância econômica, social e ambiental para o Brasil (SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL, 2007).

3.2 Caracterização do lodo de esgoto

O lodo de esgoto apresenta aproximadamente 5 % de componentes sólidos e
95 % de água. Essas porcentagens variam de acordo com o tipo de lodo de esgoto,
ou seja, 1 a 10 % para o líquido, 20 a 30 % para o semilíquido e 25 a 80 % para o
sólido. Os componentes químicos do lodo de esgoto variam amplamente em função
da oscilação na composição do esgoto e do tipo de tratamento empregado. De uma
forma geral, encontram-se, no lodo de esgoto, materiais orgânicos, nutrientes e
metais pesados (PARR; WILLSON, 1980).
Marques (1990), analisando a composição média do lodo de esgoto digerido e
seco, proveniente da Estação de Recuperação da Qualidade das Águas de Vila
Leopoldina - SABESP - São Paulo, SP, encontrou os seguintes valores médios: 3,6
g kg-1 de N; 5,1 g kg-1 de P2O5; 0,95 g kg-1 de K2O; 4,85 g kg-1 de Ca; 1,8 g kg-1 de
Mg; 2,35 g kg-1 de S; 776 mg kg-1 de Zn; 311 mg kg-1 de Cu; 7703,6 mg kg-1 de Fe;
189,5 mg kg-1 de Mn e 112,5 mg kg-1 de Al.

3.2.1 Utilização do lodo de esgoto como fertilizante

O uso deste material como fertilizante vem sendo citado por vários autores
(McCOY; SIKORA; WELL, 1986; KIRKHAM, 1982). Culturas como soja, milho e
arroz já tiveram lodo de esgoto empregado como fertilizante (BETTIOL; CARVALHO,
1982).
O lodo de esgoto pode ser aplicado ao solo, in natura ou na forma de
composto. A aplicação de compostos aumentou os teores de P, K, CTC5 do solo,
matéria orgânica e macronutrientes do solo, assim como reduziu a ocorrência de
5

CTC do solo (capacidade de troca de cátions).

23

substâncias fitotóxicas (GARCIA; HERNANDEZ; COSTA, 1991). O mesmo autor
explica que o emprego direto de resíduos não compostados, inicialmente, causou
efeitos depressivos na produção, efeitos estes que desaparecem após um período
de incubação do material no solo.
De um modo geral, os experimentos com lodo de esgoto têm revelado aumento
na produtividade das culturas, geralmente complementado com fertilizantes
minerais, visando ao equilíbrio nutricional do solo, e refletindo em economia de
gastos com estes; embora, em alguns casos, não se tenha constatado efeito
benéfico e, em outros, até mesmo um efeito depressivo sobre o desenvolvimento
das culturas (COCKER, 1966; HINESLY; BRAIDS; MOLINA, 1971; KING; MORRIS,
1972).
Deve-se ressaltar que Ros et al. (1990), em trabalho com a aplicação de lodo
de esgoto na cultura do milheto e na associação de aveia + ervilhaca, considera
necessária a suplementação potássica do lodo de esgoto, quando da aplicação
como fertilizante.

3.2.2 Efeito do lodo de esgoto nas propriedades do solo

Além de fonte de N, P, K e S para o solo, o lodo de esgoto também atua
melhorando suas propriedades físicas, o que resulta em maiores produtividades
(SABEY, 1974).
O lodo de esgoto aumenta a estabilidade dos agregados, com conseqüente
mudança na estrutura do solo, afetando diretamente suas características hídricas,
melhorando a distribuição das raízes (BETTIOL, 1983).
Há diminuição da densidade dos solos, com aumento do estado de agregação
das partículas e aeração do sistema, permitindo maior taxa e constância na
renovação do oxigênio (BERNARDES, 1982).
Além da melhoria nas propriedades físicas dos solos, Yonos, Teo e Smolen
(1982) ressaltam a atuação do lodo de esgoto nas propriedades químicas do solo,
no sentido de melhorar a fertilidade, com reflexos na produtividade.
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A decomposição do lodo de esgoto produz agentes complexantes que facilitam
a mobilização de fosfatos, que normalmente acham-se combinados com o ferro e
alumínio do solo (CARVALHO; BARRAL, 1981). Berry e Marx (1977), em trabalho
com solos degradados, com a camada superficial removida, verificaram que o lodo
de esgoto atuou com efeito restaurador, reciclando nutrientes.

3.2.3 Ocorrência de metais pesados no lodo de esgoto e implicações com o uso na
agricultura

Em sua composição química, o lodo de esgoto, além dos elementos químicos
que o tornam passível de ser utilizado como fertilizante, apresenta também metais
pesados como Zinco, Cobre, Cádmio, Níquel e Chumbo, os quais causam grande
preocupação quando da sua destinação a essa finalidade (WILLSON et al., 1980).
O Cádmio, com seu alto potencial de risco à saúde humana através da cadeia
alimentar, é o metal de maior preocupação. Em altas concentrações, causa
alteração na respiração e fotossíntese, afetando o desenvolvimento da planta (LEE
et al., 1976), sendo que a máxima concentração permissível de Cd no lodo de
esgoto é próximo de 13 mg kg-1 de peso seco.
Os teores de metais pesados em amostras de solo variam, segundo Pepin e
Coleman (1984), dentro dos seguintes níveis: Cd (0,01 a 7 mg kg-1); Cr (5 a 3000 mg
kg-1); Cu (2 a 100 mg kg-1); Pb (2 a 200 mg kg-1); Ni (10 a 1000 mg kg-1); Zn (10 a
300 mg kg-1).
Os limites de tolerância para os metais pesados presentes no solo
estabelecidos por Environmental Protection Agency (1993) são: Cd (10 mg kg-1); Cr
(100mg kg-1); Cu (1000) mg kg-1; Pb (700 mg kg-1); Ni (200 mg kg-1) e Zn (2000 mg
kg-1).
Cunningham, Ryan e Kenney (1975) obtiveram decréscimos na produção de
milho e de centeio com a aplicação de lodo de esgoto com elevados teores de Zn e
Cu na dose de 63 t ha-1.
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3.3 Caracterização da vinhaça e alternativas de utilização

Orlando Filho et al. (1983) afirmou que a vinhaça, resíduo da fabricação do
álcool, é produzida, em média, na proporção de 13 litros para cada litro de álcool.
Subproduto da indústria sucroalcooleira, apresenta elevado índice de D.B.O.
(demanda biológica de oxigênio), variando de 20.000 a 35.000 mg l-1, em função de
sua riqueza em matéria orgânica, caracterizando-se, portanto, como material
poluente quando descartada em cursos de água. Entre as

opções

de

aproveitamento da vinhaça, a utilização agrícola do resíduo “in natura” na lavoura,
substituindo total ou parcialmente as adubações minerais, é amplamente
recomendada.
Glória e Mattiazzo (1976) afirmam que as vantagens da aplicação da vinhaça in
natura nas lavouras canavieiras têm sido demonstradas por vários autores,
principalmente devido à riqueza em matéria orgânica e nutrientes minerais,
destacando-se o potássio e o cálcio, substituindo total ou parcialmente as
adubações minerais de parte dos canaviais.
Rosseto et al. (1987) relatou que a vinhaça trata-se de um material com cerca
de 2 a 6 % de constituintes sólidos, em que se destaca a matéria orgânica em maior
quantidade. Em termos minerais, ressalta-se as quantidades de potássio e teores
médios de cálcio e magnésio.
Rodella e Ferrari (1977) estabeleceram as amplitudes de variação dos
principais constituintes da vinhaça provenientes de diversas destilarias autônomas,
sendo 1,10 a 2,40% para Brix; 3,20 a 4,30 para pH; 0,33 a 0,71% para cinzas; 0,40 a
0,85 % para C; 0,1 a 0,5 g kg-1 para N; 0,3 a 2,0 g kg-1 para K; 18 a 62 mg kg-1 de P;
61 a 223 mg kg-1 de Ca e 65 a 190 mg kg-1 de Mg. Rodella, Parazzi e Cardoso
(1980), estudando a vinhaça proveniente de diversas regiões do Estado de São
Paulo, nas safras 78/79 e 79/80, verificaram que esta pode sofrer variação profunda
dentro da mesma destilaria, em função de mudanças no sistema de trabalho.
Rosseto et al. (1987) ressalta a importância da caracterização da vinhaça
através de uma análise química periódica, a partir de amostragem criteriosa, para a
obtenção de dados seguros para seu uso racional. Salienta, ainda, que na
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inviabilidade deste procedimento, pode-se lançar mão de métodos simplificados de
análise.

3.3.1 Efeito sobre a cultura da cana-de-açúcar

Agujaro (1979), Lorenzetti e Freitas (1978) e Magro (1978), trabalhando com a
aplicação de vinhaça por fertirrigação, obtiveram resultados semelhantes que
mostraram aumentos expressivos na produtividade agrícola em áreas que
receberam vinhaça.
Entretanto, seu excesso, em alguns casos, chegava a ser depressivo na
produção de açúcar por hectare, pelo que concluíram que 300 kg de K2O ha-1 seria a
dosagem ótima deste nutriente para o solo (BATISTELA et al., 1981; ROSENFELD
et al., 1981; SILVA et al., 1981; apud ROSSETO et al. 1987).
Magro e Glória (1977) trabalharam com ensaios em latossolo roxo, utilizando a
variedade NA 56-79, e constataram que a complementação da vinhaça com fosfato
não proporcionou efeito favorável à primeira, o mesmo ocorrendo com o nitrogênio,
adicionado através do DAP (diamônio fosfato). Esta complementação, segundo os
autores, chegou mesmo a provocar efeito depressivo na produtividade e Pol da
cana.
Rosseto et al. (1987) concluiu ser a complementação nitrogenada da vinhaça
um procedimento adequado. Entretanto, a alternância dos resultados, quanto aos
níveis de nitrogênio aplicados, demonstra a necessidade da análise da composição
da vinhaça com que se está trabalhando a realização da experimentação local para
a obtenção de melhores resultados.
O acúmulo de potássio na cana-de-açúcar causado pelo excesso deste
elemento no solo gera um aumento considerável no teor de cinzas do caldo. Este
fato provoca efeitos negativos na qualidade da matéria-prima, devido ao aumento de
cinzas, dificultando a recuperação da sacarose na forma cristalizada, altera a forma
dos cristais e retarda a filtração e a industrialização do açúcar, reduzindo a eficiência
das operações de refino, reduzindo o rendimento industrial em termos de açúcar
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ensacado e, conseqüentemente, produz quantidade maior de mel final, além de
depreciar a qualidade do açúcar obtido, devido ao aumento de cinzas neste açúcar
produzido (CÉSAR; DELGADO; GABAN, 1978).
Magro (1978) e Fernandes (1974), através de trabalhos realizados com cana
irrigada com vinhaça, admitem que grandes doses deste material propiciam elevada
produção de colmos, porém há uma significativa depreciação na qualidade da
matéria-prima.
Stupiello et al. (1977), estudando o efeito da vinhaça como fertilizante na
qualidade da cana-de-açúcar, verificou aumento na produtividade de colmos, queda
no Pol da cana e nenhum efeito sobre a produção de sacarose por hectare.

3.3.2 Efeito da vinhaça nas propriedades do solo

Após a análise da composição da vinhaça, verifica-se que esta apresenta como
constituinte principal a matéria orgânica, seguida de alguns cátions. Os efeitos da
aplicação deste material no solo corresponderiam a uma fertilização orgânica, assim
como seus efeitos no solo (ORLANDO FILHO et al, 1983).
Glória e Orlando Filho (1983) enumeram, como efeito no solo pela aplicação da
vinhaça, elevação do pH, aumento na disponibilidade de alguns nutrientes, aumento
no poder de retenção de cátions e água pelo solo, melhoria na estrutura física do
solo, diminuição na disponibilidade de nitrogênio do solo, e aumento da população e
atividade microbiana do solo.
O aumento do pH do solo provocado pela vinhaça, apesar de esta apresentar
características ácidas, com pH próximo a 4, pode ser atribuído à matéria orgânica
atuando como complexante do alumínio do solo, segundo Gloria e Mattiazzo (1976).
Orlando Filho et al. (1983) afirma que a vinhaça, quando aplicada em doses
maiores, provoca elevação da CTC do solo, muito provavelmente devido a um efeito
direto da matéria orgânica e a um efeito indireto resultante da elevação do pH do
solo. O mesmo autor afirma que há uma elevação na concentração de alguns
cátions no solo, principalmente potássio e cálcio.
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4 MATERIAL E MÉTODO

Nesta seção são apresentadas as características da área de estudo, lodo de
esgoto e vinhaça utilizados no experimento, bem como os tratamentos e análises
realizadas no solo, na planta, na produtividade e nas variáveis agroindustriais.

4.1

Características gerais da área de estudo

As características gerais da área de estudo estão divididas em localização do
experimento, clima, solo, histórico da área, variedade cultivada, preparo da área e
plantio.

4.1.1

Localização do experimento

O estudo foi desenvolvido em uma área da Destilaria Santa Inês Ltda;
município de Pontal, região nordeste do Estado de São Paulo (Figura 2), cujas
coordenadas geográficas são: latitude 21°02’58,71” S e longitude 48°04’59” O, com
altitude média de 520 metros acima do nível do mar.
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Destilaria Santa Inês
Pontal - SP

Figura 2: Localização da área de estudo
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Fundação Sistema
de Dados do Estado de São Paulo (2006)

4.1.2

Clima

Região com característica tipicamente tropical, com clima do tipo Cwa pela
classificação de Köeppen.

Variação

Temperatura do Ar (C°)

Precipitação (mm)

Média anual

23.0

1349.7

Mín.

12.0

16.5

Máx.

31.0

244.7

Quadro 1. Classificação climática (Cwa)
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas e
Climáticas Aplicadas à Agricultura (2007)
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4.1.3

Solo

O solo da área foi classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico Argiloso
(Embrapa, 1999) cujas características para fins de fertilidade estão apresentadas na
Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização química e granulométrica do solo (0-20 cm).
pH

MO

CaCl2

P

Ca

Mg

H+Al

SB

CTC

V

Areia Silte Argila

mmolc dm–3____________

%

______

6

49

380

resina

g dm–3 mg dm–3
5,0

K

25

20

___________

1,2 20

28

27,2

55,2

g kg–1 ________
110

510

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

4.1.4

Histórico da área

A área utilizada no experimento, antes do desenvolvimento do trabalho de
pesquisa, vinha sendo cultivada com cana-de-açúcar e milho para fins de silagem,
na reforma do canavial.

4.1.5

Variedade cultivada

A variedade utilizada no experimento é a SP 81-3250, desenvolvida pela
Copersucar. A SP 81-3250 é resultante do cruzamento da CP 70-1547 x SP 711279; possui maturação média, ótima produtividade, ótima brotação de soqueira,
média-baixa exigência em solo, isoporização média, baixo florescimento e fibra alta
variando de 10 a 15% (Fernandes, 1974).
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Fotografia 1: Variedade SP 81-3250
Fonte: Do autor

4.1.6

Preparo da área e plantio

No mês de fevereiro de 2005 foi realizado o plantio da cana-de-açúcar na área
experimental, onde foram utilizadas 14 t ha–1 de cana-muda (Variedade SP 81-3250),
sendo distribuídas entre 16 e 18 gemas por metro linear, no sulco de plantio com 25
cm de profundidade, e com espaçamento de 1,5 m entre cada fileira de cana.

Fotografia 2: Plantio da Variedade SP 81-3250
Fonte: Do autor
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4.2

Obtenção do lodo de esgoto e suas características

O lodo de esgoto foi obtido na Estação de Tratamento de Esgoto da SABESP
de Franca - SP, conforme Fotografia 3.
A quantificação da concentração de metais pesados no lodo de esgoto utilizado
em cada ciclo de cana-de-açúcar está descrita na Tabela 2.

Tabela 2 - Teores de metais pesados no lodo de esgoto utilizados em cada ciclo da
cana-de-açúcar.
Ciclo da cultura

Cd

Cr

_______________________________

1o e 2o ano

1,54

41,33

Ni

Pb

mg kg–1 ________________________________
34,75

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Fotografia 3: Lodo de esgoto utilizado no experimento
Fonte: do autor

43,84
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4.3

Obtenção da vinhaça e suas características

A vinhaça foi obtida na Destilaria Santa Inês, conforme Fotografia 4.
Na vinhaça utilizada os teores de metais pesados estiveram abaixo do limite de
determinação do método analítico empregado, motivo pelo qual não foram
apresentados.

Fotografia 4: Vinhaça utilizada no experimento
Fonte: do autor

4.4

Tratamentos

O lodo de esgoto foi aplicado anualmente para fornecer 100 ou 200% (dose
dobrada) de todo N requerido pela cana-de-açúcar, e a vinhaça foi aplicada
anualmente para fornecer 100 ou 200% (dose dobrada) de todo K requerido pela
cana-de-açúcar, conforme recomendação de Spironello et al. (1997).
Vários são os fatores que interferem na porcentagem de N disponível para as
plantas presentes no lodo de esgoto: sistema de tratamento a que foi submetido o
−

esgoto, sistema de estabilização do lodo gerado, porcentagem de N-NO 3 e N-NH 4
e método de aplicação no solo (FRANKLIN, 2004).

+
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Na maior parte dos casos, esse valor oscila entre 30 e 35%, mas pode chegar
até 50% em casos isolados. Neste trabalho, considerou-se de 33% a porcentagem
de N disponível às plantas presentes no lodo empregado.
As doses de N e K empregadas neste experimento foram baseadas na
recomendação de Spironello et al. (1997), constando de 30 kg ha-1 de N e 130 kg ha1

de K2O para cana-planta e 100 kg ha-1 de N e 130 kg ha-1 de K2O para cana-soca

nos anos de cultivo.
Os tratamentos foram realizados em 2 anos consecutivos e consistiram em
duas doses de lodo de esgoto e em duas doses de vinhaça, sendo os resíduos
aplicados separadamente ou em conjunto em área total (Tabela 3).

Tabela 3 - Doses aplicadas de lodo de esgoto e vinhaça a cada ciclo da cana-deaçúcar em função dos tratamentos.
Ciclo da cana-de-açúcar
1o ano

2o ano

Total

Le 1(1), t ha–1

5

7

12

Le 2(2), t ha–1

10

14

24

V 1(3), m3 ha–1

83

86

169

V 2(4), m3 ha–1

166

172

338

Le 1(1) + V 1(3)

5 + 83

7 + 86

12 + 169

Le 2(2) + V 2(4)

10 + 166

14 + 338

24 + 338

Testemunha (5)

-

-

-

Tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

Le 1: dose de lodo de esgoto aplicado para fornecer 100% do N requerido pela cultura.

dose de lodo de esgoto aplicado para fornecer 200% do N requerido pela cultura.
vinhaça aplicada para fornecer 100% do K requerido pela cultura.
para fornecer 200% do K requerido pela cultura.

(5)

(4)

(3)

(2)

Le 2:

V 1: dose de

V 2: dose de vinhaça aplicada

Sem aplicação de lodo de esgoto e vinhaça.
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4.4.1

Mapa da área experimental dos tratamentos e repetições

A área total de cada unidade experimental (parcela) foi de 75 m2 (5 fileiras de
cana-de-açúcar, cada uma com comprimento de 10 m, e espaçamento entrelinhas
de 1,5 m).
O experimento constou de sete (7) tratamentos e três (3) repetições
distribuídas em delineamento em blocos ao acaso, conforme o mapa da área
experimental dos tratamentos e repetições Quadro 2.

1º

Repetições
2º

3º

Legenda dos tratamentos
Lodo de esgoto com 100% de N + KCl
Lodo de esgoto com 200% de N + KCl
Vinhaça com 100% de K + Uréia
Vinhaça com 200% de K + Uréia
Lodo de esgoto + Vinhaça com 100% de N e K
Lodo de esgoto + Vinhaça com 200% de N e K
Testemunha (fertilizante mineral) – Uréia + KCl

1,5 m

10 m

7,5 m
Quadro 2: Mapa da área experimental dos (7) tratamentos com (3) repetições
Fonte: Elaborado pelo autor
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Nos tratamentos em que o lodo de esgoto foi fonte de N, o K foi suplementado
na forma de KCl, enquanto que, quando se usou vinhaça como fonte de K, o N foi
suplementado na forma de uréia.
Nos tratamentos com os dois resíduos, uréia e KCl não foram empregados. Na
testemunha, todo N e K requeridos pela cana-de-açúcar foram fornecidos com uréia
e KCl, respectivamente. Os resíduos orgânicos foram aplicados em área total após
cada colheita da cultura. Em seguida as soqueiras foram cultivadas com cultivador
de uma haste com ponteiras aletadas. A cultura foi mantida no limpo por meio de
aplicações

de

herbicida

(hexazinona

+

diuron),

conforme

recomendação

agronômica.
As doses utilizadas dos tratamentos foram 5 e 10 t ha-1 de lodo de esgoto e 83
e 166 m3 ha-1 de vinhaça, na cana-planta, e 7 e 14 t ha-1 de lodo de esgoto e 86 e
172 m3 ha-1 de vinhaça na 1ª cana-soca, para as doses 100 e 200%,
respectivamente.
As doses de N e K empregadas neste experimento foram baseadas na
recomendação de Spironello et al. (1997).
As concentrações de N no lodo de esgoto e de K na vinhaça (Tabela 4)
serviram de base para o cálculo da quantidade do resíduo a ser aplicada para
fornecer 100 e 200% da dose recomendada de cada um desses nutrientes para
cana-soca.
Na cana-soca, as doses foram calculadas em função da análise de solo
realizada após colheita da cana-planta nas parcelas do tratamento testemunha, em
que os seguintes resultados foram obtidos: pH em CaCl2 = 4,7; matéria orgânica =
24 g dm-3; P = 10 mg dm-3; K = 0,8; Ca = 25; Mg = 7; H+Cl = 64; SB = 32,8; T = 96,8
mmolcdm-3; V = 34%. Assim, para o cultivo da 1ª cana-soca foi aplicado calcário
dolomítico na dose de 1,8 t ha-1, conforme recomendação de RAIJ et al. (1996).
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Tabela 4 - Composição química parcial do lodo de esgoto (base seca) e da vinhaça
empregada no experimento (média de 3 repetições).
N

Resíduo

P

K

Ca

Mg

Cu

g kg-1

Lodo de esgoto

Mn

Zn

Fe

mg kg-1

Cana-planta

79,50

10,60

0,63

nd*

nd*

225

400

1000

26

Cana-soca

52,00

3,40

1,96

4,25

0,56

nd*

nd*

nd*

29

kg m-3

Vinhaça
Cana-planta

0,13

1,39

0,42

0,07

1

5

1

60

Cana-soca
0,29
0,20
Fonte: Elaborado pelo autor
* nd: não determinado.

1,11

0,85

0,22

1

4

1

63

4.5

0,35

mg L-1

Análises realizadas

No corte do 1º ano (cana-planta) e no 2º ano (cana-soca) foram realizadas as
seguintes análises:
 Para verificar os teores de metais pesados no solo, foram realizadas
análises em 5 profundidades.
 Para verificar os teores de metais pesados na planta de cana-de-açúcar,
foram analisados colmos, palmito e folhas.
 A produtividade média da área (t ha-1) foi calculada por meio da pesagem
dos colmos.
 As variáveis agroindustriais foram obtidas pela metodologia proposta pelo
Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo (2003), para determinar os valores de Brix, Pol caldo, Pureza, Pol
cana, Fibra, AR (açúcar redutor) e ATR (açúcar total recuperável).
Os resultados obtidos foram agrupados e submetidos a análise de variância
(ANOVA), realizada em um computador com o programa de estatística ESTAT.
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4.5.1

Análise do solo

As amostras de solo foram coletadas nas entrelinhas, nas camadas de 0-10,
10-20, 20-30, 30-40 e 40-50 cm de profundidade (Fotografia 5), após o 1º e 2º cortes
da cana-de-açúcar, secas ao ar, peneiradas (malha de 2 mm) e submetidas à
digestão com HNO3 + H2O2 + HCl

(ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY,

1993). Nos extratos obtidos procederam as leituras para Cd, Cr, Ni e Pb, por meio
de espectrofotometria de absorção atômica.

Fotografia 5: Amostragem do solo
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.2

Análise da planta

As plantas de cana-de-açúcar foram divididas em colmos, folhas e palmitos
(Fotografia 6 e Figura 3). Os colmos foram divididos em fragmentos por um
desintegrador tipo forrageiro. As folhas e palmitos foram lavados.
As diferentes partes foram mantidas em estufa para secagem até peso
constante, moídos em moinho tipo Willey, pesadas e submetidas à digestão nítricoperclórica de acordo com a metodologia de BATAGLIA et al. (1983). Nos extratos
foram determinados Cd, Cr, Ni e Pb por espectrofotometria de absorção atômica.
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Fotografia 6: Amostras do colmos, palmitos e folhas
Fonte: Elaborado pelo autor

Folha
Palmito

Colmo

Figura 3: Detalhamento do colmo, palmito e folha
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.3

Produtividade

A produção de colmos foi quantificada por meio da pesagem dos colmos da
área útil de cada parcela acrescida do peso dos 10 colmos retirados por ocasião da
amostragem.
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Dessa forma, considerando esses resultados e a área útil de cada parcela,
calculou-se a produtividade de colmos, expressa em t ha-1.
O sistema de colheita adotado foi o semi-mecanizado, que consiste no corte
manual da cana-de-açúcar, seguido do carregamento e transporte mecânico.

4.5.4

Variáveis agroindustriais
A amostragem de cana (10 colmos coletados aleatoriamente na área útil de

cada parcela) foi realizada uma semana antes da colheita. A área útil de cada
parcela foi estabelecida como sendo a área ocupada pelas 3 linhas centrais,
descartando 1 m de cada extremidade.
Nas amostras coletadas (Fotografia 7), após pesagem, foram analisadas
(Fotografia 8) para determinação das seguintes variáveis agroindustriais: Brix, Pol no
caldo, Pol na cana, Pureza, Fibra, AR (açúcar redutor) e ATR (açúcar total
recuperável), de acordo com a metodologia proposta pelo Conselho dos Produtores
de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (2003).

Fotografia 7: Amostragem de colmos por tratamento
Fonte: Elaborado pelo autor
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Fotografia 8: Análise das variáveis agroindustriais
Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os resultados obtidos foram agrupados e submetidos a análise de
variância. Nos casos pertinentes, procedeu-se à comparação de médias pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.
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5 RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados, obtidos no 1º corte (cana planta)
e 2º corte (cana-soca), dos teores de metais pesados no solo, com análise em 5
profundidades, teores de metais pesados na planta de cana-de-açúcar, analisando
colmos, palmito e folhas, e a produtividade (t ha-1) calculada por meio da pesagem
dos colmos.
As variáveis agroindustriais foram obtidas pela metodologia proposta pelo
Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo (2003), para determinar os valores de Brix, Pol caldo, Pureza, Pol cana, Fibra,
AR (açúcar redutor) e ATR (açúcar total recuperável).
Os resultados obtidos foram agrupados e submetidos a análise de variância.

5.1 Teores de metais pesados no solo
Nas Tabelas 5 e 6 estão apresentados os resumos da análise de variância para
os dados obtidos nas diferentes camadas do solo nos dois anos de cultivo.

Tabela 5 - Resumo da análise de variância (ANOVA) dos teores de Cd, Cr, Ni e Pb
em diferentes camadas do solo para as amostragens de 1° corte.
Camadas ANOVA
Cd
Cr
Ni
Pb
1,60NS(1)
7,00

2,83NS
8,22

0,82NS
9,02

0,55NS
5,01

Teste F
CV (%)

2,29NS
6,10

1,67NS
11,01

0,52NS
10,12

0,39NS
6,10

20-30 cm

Teste F
CV (%)

2,50NS
7,23

1,74NS
11,08

0,57NS
8,14

1,28NS
4,05

30-40 cm

Teste F
CV (%)

1,33NS
10,00

0,20NS
14,02

1,08NS
9,05

0,59NS
6,00

40-50 cm

Teste F
CV (%)

1,36NS
11,07

0,05NS
15,01

1,82NS
8,09

0,56NS
6,02

0-10 cm

Teste F
CV (%)(2)

10-20 cm

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

NS: não-significativo (P > 0,05).

(2)

CV: coeficiente de variação.
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Tabela 6 - Resumo da análise de variância (ANOVA) dos teores totais de Cd, Cr, Ni
e Pb em diferentes camadas do solo para as amostragens de 2° corte.
Camadas ANOVA
Cd
Cr
Ni
Pb
0–10 cm

1,13NS(1)

1,16NS

1,18NS

0,89NS

CV (%)

8,23

22,47

7,68

9,42

Teste F

0,89NS

1,20NS

0,61NS

0,59NS

CV (%)

9,09

16,18

7,06

9,83

Teste F

1,43NS

1,92NS

0,90NS

2,21NS

CV (%)

6,31

16,73

7,89

6,69

Teste F

0,30NS

1,59NS

0,45NS

1,42NS

CV (%)

11,45

16,33

7,83

6,56

Teste F

0,37NS

1,44NS

1,42NS

1,57NS

CV (%)

10,98

20,34

6,70

5,28

Teste F
(2)

10–20 cm

20–30 cm

30–40 cm

40–50 cm

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

NS: não-significativo (P > 0,05).

(2)

CV: coeficiente de variação.

Observa-se nas Tabelas 5 e 6 que as variáveis estudadas (Cd, Cr, Ni e Pb) nas
diferentes camadas do solo para o 1º e 2º cortes da cultura não apresentaram
diferenças significativas (P > 0,05), mostrando desta forma que os tratamentos não
influenciaram alterações nos teores de metais pesados para o solo estudado.
Pode-se observar (Tabelas 5 e 6) baixos valores de coeficiente de variação
(CV), dados estes inferiores a 22,47 % (Cr, 0-10 cm, 2° corte). Assim pode-se inferir
que as repetições mantiveram-se sem grandes alterações e concluir que o presente
experimento foi bem conduzido.

44

Nas Tabelas 7 e 8 estão apresentados os valores obtidos para os teores de
metais pesados no solo.

Tabela 7 - Teores totais de Cd, Cr, Ni e Pb em diferentes camadas do solo após o
1º corte de cana-de-açúcar em função dos tratamentos.
Tratamento

Cd

Cr

Ni

________________________________
(1)

1,17
1,33
1,33
1,25
1,33
1,33
1,33

30,27
30,09
29,45
29,92
32,81
30,72
30,60

(1)

1,33
1,33
1,17
1,25
1,25
1,33
1,25

29,82
37,54
30,09
30,88
32,99
29,84
33,13

(1)

1,33
1,33
1,25
1,25
1,33
1,33
1,42

28,18
34,16
30,40
27,44
29,73
33,48
31,87

(1)

1,33
1,33
1,33
1,25
1,33
1,33
1,42

29,72
29,34
29,01
29,02
28,30
30,02
29,70

(1)

1,25
1,25
1,17
1,25
1,33
1,25
1,25

27,12
33,40
29,94
29,21
31,93
27,71
29,75

Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha

Pb

–1 _________________________________

mg kg
0–10 cm

10–20 cm

20–30 cm

30–40 cm

40–50 cm

13,29
15,17
14,88
15,25
14,83
14,58
15,42

21,33
24,33
21,33
23,83
22,50
22,58
23,32

14,63
15,50
14,30
15,58
15,21
15,25
14,75

22,25
24,75
21,88
22,83
23,50
24,08
22,92

15,54
15,75
14,04
15,75
14,54
15,42
15,00

22,58
24,58
25,13
23,33
21,17
24,33
24,00

14,04
15,17
14,38
15,08
15,08
14,67
14,33

22,83
24,75
24,50
22,33
22,17
24,17
23,08

15,38
15,50
14,00
15,00
15,00
15,42
13,83

23,58
24,33
22,58
21,83
23,08
23,67
22,25

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

Le: lodo de esgoto (dose total de 5 t ha–1). (2) Le: lodo de esgoto (dose total de 10 t ha–1).
(3)
V: vinhaça (dose total de 83 m3 ha–1). (4) V: vinhaça (dose total de 166 m3 ha–1). (5) Sem
aplicação de lodo de esgoto e vinhaça.
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Na Tabela 7 observa-se os valores dos teores de metais pesados nas
diferentes camadas do solo. Desta vez os valores na ordem decrescente foram para
as variáveis Cr, Pb, Ni e Cd. O Cd variou de 1,17 a 1,42 mg kg-1. O Cr de 27,12 a
37,54 mg kg-1. O Ni de 13,29 a 15,75 mg kg-1 e o Pb entre 21,17 e 25,13 mg kg-1.

Tabela 8 - Teores totais de Cd, Cr, Ni e Pb em diferentes camadas do solo após o
2o corte de cana-de-açúcar em função dos tratamentos.
Tratamento

Cd

Cr

Ni

________________________________
(1)

1,80
1,75
1,87
1,86
1,81
1,90
1,92

38,58
38,75
30,25
33,58
28,75
27,75
30,17

(1)

1,81
1,72
1,80
1,91
1,83
1,85
1,90

31,42
39,33
31,67
36,92
32,17
29,67
34,83

(1)

2,00
1,81
2,00
1,71
1,85
1,83
1,81

39,75
39,42
30,50
33,17
27,66
34,25
31,33

(1)

1,91
1,73
1,80
1,80
1,82
1,94
2,00

31,50
39,08
38,67
31,42
30,17
38,33
31,33

(1)

1,81
1,53
1,60
1,62
1,60
1,80
1,81

33,58
38,42
29,08
29,00
30,00
36,50
26,08

Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha
Le 1
(2)
Le 2
(3)
V1
(4)
V2
(1)
(3)
Le 1 + V 1
(2)
(4)
Le 2 + V 2
(5)
Testemunha

Pb

–1 _________________________________

mg kg
0-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

30-40 cm

40-50 cm

14,60
16,25
14,87
14,10
15,29
14,41
14,90

32,30
32,51
31,50
32,24
32,92
32,10
31,08

14,81
16,00
14,82
14,25
15,67
15,35
15,63

32,81
30,90
32,77
32,63
32,94
32,21
31,90

15,70
15,87
15,22
14,98
16,32
14,81
15,82

32,92
31,41
31,80
32,24
32,11
32,22
30,24

15,31
15,33
15,03
15,10
16,28
13,84
16,01

32,15
31,66
31,57
32,82
32,01
33,00
30,42

14,72
14,71
14,00
14,02
15,31
13,07
15,70

31,70
30,71
31,09
32,33
31,32
32,30
30,00

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

Le: lodo de esgoto (dose total de 12 t ha–1). (2) Le: lodo de esgoto (dose total de 24 t ha–1).
V: vinhaça (dose total de 169 m3 ha–1). (4) V: vinhaça (dose total de 338 m3 ha–1). (5) Sem
aplicação de lodo de esgoto e vinhaça.

(3)
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Na Tabela 8 observam-se os valores dos teores de metais pesados nas
diferentes camadas do solo para o 2° corte. Desta, os valores na ordem decrescente
foram para as variáveis Cr, Pb, Ni e Cd da mesma forma que observado no 1° corte.
O Cd variou de 1,53 a 2,00 mg kg-1. O Cr de 26,08 a 39,75 mg kg-1. O Ni de 13,07 a
16,32 mg kg-1 e o Pb entre 30,00 e 33,00 mg kg-1.
Observa-se nas Tabelas 7 e 8 que das variáveis estudadas (Cd, Cr, Ni e Pb),
somente o Cd foi detectado acima do nível de tolerância estabelecido por Lake
(1987). Pode-se inferir que não ocorreu influência de contaminação de Cd no solo,
baseado nos níveis de Cd detectados na testemunha do experimento.

5.2 Teores de metais pesados na planta da cana-de-açúcar

Nas Tabelas 9 e 10 estão apresentados os resumos da análise de variância
dos dados obtidos nas diferentes partes da planta da cana-de-açúcar.
Tabela 9 - Resumo da análise de variância (ANOVA) dos teores totais de Cd, Cr, Ni
e Pb em diferentes partes da cana-de-açúcar no 1o corte.
ANOVA

Cd

Cr

Ni

Pb

Colmo
Teste F

-(1)

-

-

-

CV (%)(2)

-

-

-

-

Palmito
Teste F

-

-

-

1,36 NS(3)

CV (%)

-

-

-

34,64

Folha
Teste F

-

-

-

0,67 NS

CV (%)

-

-

-

33,07

Fonte: Elaborado pelo autor
(1)

Não foi realizada ANOVA em razão de o teor do metal estar abaixo do limite de
determinação do método analítico. (2) CV: coeficiente de variação. (3) NS: não-significativo
(P > 0,05).
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Tabela 10 - Resumo da análise de variância (ANOVA) dos teores totais de Cd, Cr,
Ni e Pb em diferentes partes da cana-de-açúcar no 2o corte.
ANOVA

Cd

Cr

Ni

Pb

Colmo
Teste F
CV (%)(3)

-(1)

0,40(1)

-

1,87 NS(2)

-

32,01

-

36,03

Palmito
Teste F

-

1,14 NS

2,18 NS

2,03 NS

CV (%)

-

23,12

20,02

19,07

Folha
Teste F

-

-

1,53 NS

0,88 NS

CV (%)

-

-

27,04

12,02

Fonte: Elaborada pelo autor
(1)
Não foi realizada ANOVA em razão de o teor do metal estar abaixo do limite de
determinação do método analítico. (2)NS: não significativo (P > 0,05). (3) CV: coeficiente de
variação.

Observa-se que no 1º corte (cana-planta) não foi detectado Cd, Cr, e Ni no
colmo, palmito e folha. O Pb foi detectado somente no palmito e folha, com valor não
significativo segundo método analítico utilizado, mas observa-se sua translocação na
planta.
No 2º corte (cana-soca) observa-se que o Cd não é detectado. O Cr é
detectado no colmo e palmito, e o Ni é detectado somente no palmito e folha. Pb é o
que teve a maior translocação, pois é detectado em toda planta (colmo, palmito e
folha).
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Nas Tabelas 11 e 12 estão apresentados os valores obtidos para os teores de
metais pesados nas diferentes partes da cana-de-açúcar.

Tabela 11 - Teores totais de Cd, Cr, Ni e Pb em diferentes partes da cana-de-açúcar
no 1o corte em função dos tratamentos
Tratamento
Cd
Cr
Ni
Pb
________________________________

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-(6)
-

-

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-

-

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-

-

mg kg–1 _________________________________
Colmo
Palmito
1,00
1,00
1,67
1,33
1,00
1,67
1,33
Folha
1,00
1,00
1,33
1,33
1,33
1,00
1,00

Fonte: Elaborada pelo autor
(1)
Le: lodo de esgoto (dose total de 5 t ha–1). (2) Le: lodo de esgoto (dose total de 10 t ha–1).
(3)
V: vinhaça (dose total de 83 m3 ha–1). (4) V: vinhaça (dose total de 166 m3 ha–1). (5) Sem
aplicação de lodo de esgoto e vinhaça. (6) Teor do metal abaixo do limite de determinação
do método analítico.

Na Tabela 11 observa-se que o Pb variou de 1,00 a 1,67 mg kg-1 no palmito e
de 1 a 1,33 na folha de cana-de-açúcar.
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Tabela 12 - Efeito de tratamentos nos valores médios de Cd, Cr, Ni e Pb em
diferentes partes da planta da cana-de-açúcar, na avaliação após as
colheitas do 2o corte.
Tratamento
Cd
Cr
Ni
Pb
________________________________

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-(6)
-

2,00
1,71
1,73
1,30
1,70
1,72
1,75

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-

1,70
1,72
2,00
2,00
1,30
1,74
2,00

Le 1(1)
Le 2(2)
V 1(3)
V 2(4)
Le 1(1) + V 1(3)
Le 2(2) + V 2(4)
Testemunha(5)

-

-

mg kg–1 _________________________________
Colmo
1,33
2,31
1,30
1,70
2,31
1,30
1,30
Palmito
4,02
14,01
4,70
15,02
2,73
10,30
4,01
17,03
4,34
13,70
3,72
16,31
3,30
16,00
Folha
2,31
19,32
2,30
17,00
1,72
20,71
1,70
18,73
2,04
20,01
1,30
20,32
2,00
19,30

Fonte: Elaborada pelo autor
(1)
Le: lodo de esgoto (dose total de 12 t ha–1). (2) Le: lodo de esgoto (dose total de 24 t ha–1).
(3)
V: vinhaça (dose total de 169 m3 ha–1). (4) V: vinhaça (dose total de 338 m3 ha–1). (5) Sem
aplicação de lodo de esgoto e vinhaça. (6) Teor do metal abaixo do limite de determinação
do método analítico.

Na Tabela 12 observa-se que o Cr variou de 1,30 a 2,00 mg kg-1 e o Pb de 1,30
a 2,31 mg kg-1, para colmos industrializáveis. No palmito os valores foram de 1,30 a
2,00 para Cr, 2,73 a 4,70 mg kg-1 de Ni e de 10,30 a 17,03 mg kg-1 de Pb.
Nas folhas os valores foram de 1,30 a 2,31 mg kg-1 de Ni e de 17,00 a 20,71 mg
kg-1 de Pb.
Observa-se nas Tabelas 11 e 12 teores de metais pesados em diferentes
partes das plantas. O Cr é detectado no colmo e palmito. O Ni é detectado no
palmito e nas folhas. Isto demostra que a translocação do Cr no interior das plantas
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é mais difícil do que a do Ni. O Pb é detectado em toda planta, ao contrário do Cd,
que não foi novamente detectado nas plantas.

5.3 Produtividade da cana-de-açúcar

Na Tabela 13 estão apresentados os dados de análise de variância e de
produtividade agrícola para a cultura da cana-de-açúcar.
Tabela 13 - Produtividade média (TCH) e resultados da análise de variância para
cana-de-açúcar (cana-planta e cana-soca) cultivada por dois anos
consecutivos.
Cana-planta
Cana-soca
Testemunha (Fert. mineral)
125,70
105,60
Fatorial

125,50

100,01

Lodo de esgoto + KCl

124,00

106,60A

Vinhaça + uréia

125,91

94,30B

Lodo de esgoto + vinhaça

126,50

99,30AB

Dose 100%

124,60

98,21

Dose 200%

126,40

101,90

Teste F
Fert vs Fat

0,01 NS

0,85 NS

Resíduos

0,40 NS

4,46*

Doses

0,09 NS

1,16 NS

CV (%)

7,43

10,10

Fonte: Elaborada pelo autor
NS – não significativo; * Diferença significativa a 5% de probabilidade – p < 0,05; Médias
seguidas de letras iguais ou sem letras não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, em nível
de 5% de probabilidade; CV (%) – coeficiente de variação. Fatorial é a média dos
tratamentos sem contabilizar a testemunha.

Na Tabela 13 observa-se que a produtividade variou de 124,60 a 126,50 TCH
para a cana-planta. Na cana-soca (2° corte) a produtividade variou de 94,30 a
106,60 TCH.
Observa-se que houve diferença da produtividade apenas para o tipo de
resíduo aplicado.
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Pelo coeficiente de variação do presente experimento, nota-se que não houve
grandes alterações quanto às repetições utilizadas.

5.4 Variáveis agroindustriais

Na Tabela 14 estão apresentados os dados de análise de variância e variáveis
agroindustriais da cana-de-açúcar para o 1° corte.

Tabela 14 - Variáveis agroindustriais da cana-de-açúcar (cana-planta) cultivada
após a aplicação de lodo de esgoto e vinhaça.
Brix
Pol
Pureza
Pol
Fibra
AR(1) ATR(2)
caldo
cana
kg t-1

%
Testemunha

18,83

16,91

89,77

14,84

9,91

0,31 B 141,53

Fatorial

18,94

16,75

88,37

14,61

10,23

0,58 A 140,55

Le + KCl

18,95

16,81AB

88,64A

14,70

10,10

0,56B

141,15

10,54

B

142,70

A

V + uréia

19,26

17,19

A
B

Le + V

18,57

16,21

Dose 100%

19,23

17,14

Dose 200%

18,64

89,21

A

87,19

B

14,92

0,50

14,20

10,01

0,69

137,67

89,07

14,91

10,43

0,52

142,70

16,35

87,66

14,32

10,03

0,65

138,40

Teste F
Test vs Fat

0,05 NS

0,07 NS

2,13 NS 0,19 NS 0,43 NS 8,24**

0,05 NS

Resíduos

2,36 NS

3,52*

5,39*

2,89 NS 2,57 NS 4,84*

2,23 NS

Doses

4,49 NS

5,80 NS

6,99*

4,32 NS 4,18 NS 6,54 NS 3,47 NS

CV (%)

4,32

5,72

1,81

5,45

6,89

28,43

4,52

Fonte: Elaborada pelo autor
NS – não significativo; * Diferença significativa a 5% de probabilidade – p < 0,05; **
Diferença significativa a 1% de probabilidade – p < 0,01; Médias seguidas de letras iguais
ou sem letras não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade; CV (%) –
coeficiente de variação. (1) AR: açúcar redutor (2) ATR: açúcar total recuperável; Fatorial:
média de todos os tratamentos exceto testemunha.
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Na Tabela 15 estão apresentados os dados de análise de variância e variáveis
agroindustriais da cana-de-açúcar para o 2° corte.

Tabela 15 - Variáveis agroindustriais e resultados da análise de variância para canade-açúcar (cana-soca) cultivada por dois anos consecutivos, após a
aplicação de lodo de esgoto e vinhaça.
Brix
Pol
Pureza
Pol
Fibra
AR(1) ATR(2)
caldo
cana
Kg t -1

%
Testemunha

22,80

20,40

89,80

16,40

15,00

0,41

155,89

Fatorial

22,71

20,60

90,76

16,91

15,33

0,34

155,23

Le + KCl

22,60B

20,60

91,40

18,00

14,80B

0,31

156,69A

V + uréia

23,10A

20,60

89,80

16,53

15,31AB

0,42

156,21A

Le + V

22,50B

20,57

91,01

16,20

15,80A

0,31

152,78B

Dose 100%

22,50

20,51

91,08

17,20

15,10

0,33

153,61B

Dose 200%

22,90

20,60

90,50

16,60

15,02

0,36

156,84A

Teste F
Test vs Fat

0,20 NS 0,15 NS 0,58 NS 0,08 NS

0,35 NS 0,61 NS 0,08 NS

Resíduos

8,20**

3,57*

Doses

3,56 NS 0,62 NS 0,66 NS 0,48 NS

CV (%)

1,68

0,46 NS 2,19 NS 1,58 NS
2,47

2,09

15,73

2,05 NS 3,47*

4,65 NS 0,52 NS 6,00*
5,90

22,53

2,54

Fonte: Elaborada pelo autor
NS – não significativo; * Diferença significativa a 5% de probabilidade – p < 0,05; **
Diferença significativa a 1% de probabilidade – p < 0,01; Médias seguidas de letras iguais
não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade; CV (%) –
coeficiente de variação. (1) AR: açúcar redutor (2) ATR: açúcar total recuperável; Fatorial:
média de todos os tratamentos exceto testemunha.

Para a cana-soca (Tabela 15) não se observaram diferenças entre o tratamento
de fertilização mineral e os demais. Quando se consideram os diferentes tipos de
resíduos, os maiores valores de Brix são encontrados nas parcelas com aplicação
exclusiva de vinhaça.
Observando-se os dados de Pol do caldo e Pol da cana para a cana-planta e
cana-soca, pode-se inferir que os colmos foram colhidos após atingirem o ponto de
maturação; no entanto, observou-se efeito do tipo de resíduo apenas na Pol do
caldo no momento da colheita da cana-planta (Tabela 14).
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A vinhaça apresentou maiores valores de Pol do caldo quando comparados
com a aplicação de lodo de esgoto + vinhaça. O modo de aplicação dos resíduos
não exerce qualquer efeito sobre as duas variáveis.
Para os ARs não foram observadas diferenças entre os tratamentos na canaplanta (Tabela 14) e na cana-soca (Tabela 15), com exceção quanto ao tipo de
resíduo na cana-planta. Dentre os resíduos estudados, verificou-se que a
associação lodo de esgoto + vinhaça proporcionou teores de açúcares redutores no
caldo maiores do que os obtidos quando da utilização isolada dos resíduos. Na
cana-soca, não se verificou efeito ocasionado pelos fatores de variação sobre o AR
% caldo. Na cana-planta não se verificou efeito dos fatores de variação sobre a %
fibra na cana.
Na cana-soca (Tabela 15) não foi observada diferença do tratamento
testemunha em relação ao fatorial. Quanto aos resíduos aplicados, as maiores
porcentagens de fibra são encontradas nas canas fertilizadas com vinhaça, seja ela
acrescida de lodo de esgoto ou uréia.
Pelos resultados obtidos de ATR para cana-planta (Tabela 14), verificou-se que
os fatores de variação estudados não exerceram influência sobre o ATR.
Para a cana-soca, dentre os fatores estudados, apenas o tipo de resíduo e a
dose proporcionaram alterações nos valores de ATR. O uso de lodo de esgoto + KCl
ou vinhaça + uréia resultaram em teores de ATR maiores do que os obtidos nas
parcelas que receberam os dois resíduos associados.
Observando a produtividade do ATR para cana-planta, não se verificou efeito
dos fatores de variação.
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6 DISCUSSÃO

Nesta seção são apresentadas as discussões sobre os teores de metais
pesados no solo e na planta, produtividade, variáveis agroindustriais, bem como as
variações durante os dois anos de tratamentos.

6.1 Teores de metais pesados no solo

Os teores de Cd e Pb nas amostras do solo, quando comparados com os
valores considerados normais para solos (LAKE, 1987), ressaltam o potencial
desses lodos em contaminar o solo com Cádmio, uma vez que os teores
apresentados, expressos com base na matéria seca do lodo, estão acima dos limites
considerados normais para solos. Contudo, essa expectativa não se confirmou pois,
embora os teores de Cádmio nos solos tenham ocorrido em níveis elevados, não se
pôde inferir que se trata de uma contaminação por parte dos tratamentos testados,
uma vez que o tratamento testemunha apresentou teores na mesma ordem de
grandeza dos demais.
Os teores de Cd e Pb encontrados nos solos após o 1º e 2° cortes demonstram
que o solo apresentava-se com teores de Cádmio acima da faixa considerada
normal. Lake (1987) destaca que os solos em geral apresentam teores de Cd
variando no intervalo entre 0,01 e 0,70 mg kg-1 e teores de Pb entre 2 e 200 mg kg-1.
Ribeiro Filho et al. (2001), analisando amostras de Latossolo vermelho-amarelo
distrófico utilizado para disposição de rejeitos do processo de extração e
industrialização de zinco, obteve teores de Cd e Pb muito superiores aos
encontrados nessa pesquisa. De forma contrária e concordante com os resultados
obtidos nesta pesquisa, Silva, Resck e Sharma (2002) não encontraram
contaminações de Cd e Pb em solo que recebeu lodo de esgoto.
Os teores de Cromo encontrados nos solos agrícolas variam de 5 a 1.000 mg
kg-1, sendo 100 mg kg-1 o valor mais freqüente (LAKE, 1987). Os resultados
encontrados nesse trabalho, em todas as camadas analisadas, situam-se entre
26,08 a 39,75 mg kg-1. Silva et al. (1998) obteve resultados inferiores a esses
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quando utilizou lodo de esgoto na cultura da cana-de-açúcar. Oliveira e Mattiazzo
(2001) constataram, na camada de 0-20 cm de um Latossolo Amarelo textura média
sem aplicação de lodo de esgoto, teores de 15,55 a 16,57 mg kg–1, inferiores ao do
presente estudo.
Os lodos empregados no presente trabalho apresentaram em suas
composições teores de Níquel próximos a 35 mg kg-1, permitindo a inferência acerca
da sua baixa potencialidade de contaminação dos solos. Corroborando essas
expectativas, os teores de Níquel encontrados no solo (13 a 16 mg kg-1) podem ser
considerados normais para solos cultivados, com base nos teores encontrados no
tratamento testemunha e nos resultados de Rovers, Camargo e Valadares (1983),
os quais destacam o teor de 40 mg kg-1 como média para Latossolos do Estado de
São Paulo. Estes autores verificaram que o uso de resíduos não proporcionou
aumento dos níveis de níquel no solo acima dos valores comumente encontrados.
Galdos, Maria e Camargo (2004), após duas aplicações anuais de lodo de esgoto
em Latossolo Vermelho Eutroférrico, nas doses de 21,6 e 20,5 t ha-1,
respectivamente, encontraram teores máximos de 0,9 mg dm-3, após a segunda
aplicação. Esses teores são inferiores aos encontrados na pesquisa em questão.
Na Tabela 16 observam-se as variações dos metais pesados no solo, durante
os 2 anos de tratamento, bem como os limites de tolerância estabelecidos por Lake
(1987).
Tabela 16 - Variações dos metais pesados no solo.
1º corte
Cd

Cr
-1

1,17 a 1,42 mg kg

Ni
-1

Pb
-1

-1

27,12 a 37, 54 mg kg

13,29 a 15,75 mg kg

21,17 a 25,13 mg kg

Cr

Ni

Pb

2º corte
Cd
-1

1,53 a 2,00 mg kg

-1

26,08 a 39,75 mg kg

-1

-1

13,07 a 16,32 mg kg

30,00 a 33,00 mg kg

Pb

Limites de tolerância (Lake, 1987)
Cd

Cr

Ni

0,01 a 0,70 mg kg-1

5 a 1000 mg kg-1

5 a 500 mg kg-1

Fonte: Elaborada pelo autor

2 a 200 mg kg-1
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No que se refere à comparação dos diferentes tratamentos testados, nas
diferentes camadas de solo amostradas, observa-se que não houve efeito dos
tratamentos sobre a disponibilidade dos metais pesados nos solos, após a
realização do 2º corte. Marques (1996), empregando lodo de esgoto proveniente da
ETE - Suzano/SABESP na dose de 41,6 t ha-1, em Latossolo vermelho-escuro,
textura média, cultivado com cana-de-açúcar, encontrou os seguintes teores de
metais pesados no solo: Cr = 23,06, Ni = 2,74 e Pb = 10,04, expressos em mg dm-3.

6.2 Teores de metais pesados na planta

A comparação dos teores médios dos diferentes metais, nas diferentes partes
das plantas, em função dos tratamentos testados permite-nos inferir que os valores
encontrados não sofreram influência dos tratamentos (Tabelas 9 e 10).
Nas Tabelas 11 e 12 encontram-se os teores de metais em diferentes partes
das plantas de cana-de-açúcar. O Cromo foi detectado no colmo e palmito e o
Níquel, por sua vez, no palmito e nas folhas, demonstrando que a translocação do
Cromo no interior das plantas é mais difícil do que a do Níquel.
O Chumbo é o único, dentre os metais analisados, que foi detectado em todas
as partes da cana-de-açúcar avaliadas. Não foram detectados os metais Cd nas
diferentes partes das plantas, Cr na folha e Ni no colmo, por estarem abaixo do
limite de detecção pelo método de extração empregado.
Deve-se ressaltar que os níveis de metais encontrados neste trabalho nas
plantas de cana-de-açúcar estão aquém dos valores mínimos necessários para o
surgimento de sintomas de toxicidade em plantas (LAKE, 1987; MELO et al. 1997).
Na Tabela 17 observam-se as variações dos metais pesados na planta,
durante os dois anos de tratamento, e os níveis de fitotóxicos estabelecidos por Lake
(1987) e Melo et al.(1997).
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Tabela 17 - Variações dos metais pesados na planta.
1º corte
Cd

Cr

Ni

Pb

Colmo

-

-

-

-

Palmito

-

-

-

1,00 a 1,67 mg kg

Folha

-

-

-

1,00 a 1,33 mg kg

Cd

Cr

Ni

Pb

Colmo

-

1,30 a 2,00 mg kg

-

1,30 a 2,31 mg kg

Palmito

-

1,00 a 2,00 mg kg

2,73 a 4,70 mg kg

Folha

-

-

1,30 a 2,31 mg kg

-1
-1

2º corte
-1
-1

-1

-1

10,00 a 17,03 mg kg

-1

-1

17,00 a 20,71 mg kg

-1

Níveis fitotóxicos (Lake, 1987 e Melo et al.,1997)
Cd
2 a 10 mg kg

Cr
-1

10 a 100 mg kg

Ni
-1

11 a 100 mg kg

Pb
-1

35 a 400 mg kg

-1

Fonte: Elaborada pelo autor

A baixa ocorrência ou mesmo a ausência de metais nas partes aéreas de
plantas de cana-de-açúcar também foi relatada por Silva et al. (2000) o qual
analisando plantas cultivadas em solos que receberam, no ano anterior, lodo de
esgoto nas doses de 20, 40 e 80 t ha-1, não detectou a presença de metais nas
partes aéreas das plantas, porém, verificou o acúmulo desses elementos nas raízes.
Comportamentos dessa natureza podem ser explicados pelos mecanismos diversos
de proteção das plantas aos metais pesados (MARQUES; MELO; MARQUES,
2002).

6.3 Produtividade

Os dados de produtividade da cana-planta e 1ª cana-soca estão apresentados
na Tabela 13. A produtividade da cana-planta revela a não ocorrência de efeitos
ocasionados pelos fatores de variação, ou seja, a utilização dos resíduos em
qualquer uma das combinações estudadas resulta em produtividades agrícolas nos
mesmos níveis daquelas obtidas com a fertilização mineral. Resultados semelhantes
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foram obtidos por Marques (1996) em Latossolo Vermelho-escuro, aplicando doses
10, 20 e 40 t ha-1 de lodo de esgoto, e por Oliveira (2000), aplicando doses de 33, 66
e 99 t ha-1 de lodo de esgoto em Latossolo Vermelho-Amarelo.
No segundo ano de cultivo (1ª cana-soca), observa-se que as maiores
produtividades são encontradas quando se emprega lodo de esgoto complementado
com KCl, sendo esses valores da mesma ordem de grandeza daqueles obtidos com
a fertilização mineral (Tabela 13).
Camilotti et al. (2006) não encontrou diferenças na produtividade da cana-deaçúcar de 3o e 4o cortes utilizando a mesma variedade do presente estudo adubada
com lodo de esgoto + KCL e vinhaça + uréia. Silva et al. (1998) verificou ganhos de
produtividade de biomassa de colmos em consequência do uso de até 30 t ha-1 de
lodo.
Segundo Marques (1996), a decomposição gradativa da matéria orgânica do
lodo de esgoto no solo aumenta a possibilidade de aproveitamento do N
disponibilizado pelas plantas quando comparado ao fornecimento pelo adubo
mineral que é prontamente disponível. Considerando que o lodo de esgoto
apresenta 10-20 % da decomposição no segundo ano (ANDREOLI et al. 1997),
supõe-se que o N seria o fator limitante para a produção menor no tratamento
vinhaça complementada com uréia.
Na Tabela 18 observa-se as variações da produtividade (t ha-1), durante os dois
anos de tratamento.

Tabela 18 - Variações da produtividade (TCH).
Cana-planta

Cana-soca

Testemunha (fert. mineral)

125,70

105,60

Lodo de esgoto + KCl

124,00 (mín)

106,60 (máx)

Vinhaça + uréia

125,91

94,30 (mín)

Lodo de esgoto + vinhaça

126,50 (máx)

99,30

Dose 200% (dose dobrada)

126,40

Variação

124,00 a 126,50

Fonte: Elaborada pelo autor

101,90
94,30 a 106,60

59

Em todos os tratamentos estudados, tanto na cana-planta como na cana-soca,
não foram verificados sintomas característicos de deficiência de nitrogênio –
amarelecimento das folhas mais velhas. Resultados semelhantes foram encontrados
por Silva (1995), que enfatiza em seu trabalho que o N fornecido pelo lodo de esgoto
supriu a necessidade da cultura, principalmente para cana-soca, com maior acúmulo
de N na planta, o que refletiu em maior produtividade.

6.4 Variáveis agroindustriais

Para a cana-soca (Tabela 15) não se observaram diferenças entre o tratamento
fertilização mineral e os demais. Quando se consideram os diferentes tipos de
resíduos, os maiores valores de Brix são encontrados nas parcelas com aplicação
exclusiva de vinhaça.
Na Tabela 19 observam-se as variações do Brix, durante os dois anos de
tratamento.
Tabela 19 - Variações do Brix.
Cana-planta

Cana-soca

Brix

Brix

Variação: 18,57 a 19,26

Variação: 22,5 a 23,10

V + Uréia = 19,26

V + Uréia = 23,10

Testemunha = 18,83

Testemunha = 22,80

Fonte: Elaborada pelo autor

Corroborando estes dados, Camilotti et al. (2006) encontrou aumento no teor
de Brix quando se aplicou vinhaça + uréia em doses a suprir a planta de cana-deaçúcar em 200% de K. O fornecimento de K favorece maior intensidade de síntese e
acúmulo de sacarose (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1989).
Observando-se os dados de Pol do caldo e Pol da cana para a cana-planta e
cana-soca, pode-se inferir que os colmos foram colhidos após atingirem o ponto de
maturação. Segundo Fernandes (2000), o teor de 14,4 % é considerado adequado
para o início da colheita da cana-de-açúcar. Na cana-planta, da mesma forma que
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para o Brix do caldo, não houve diferença nas porcentagens de Pol do caldo e Pol
da cana, entre as parcelas que receberam fertilizantes minerais e aquelas que
receberam resíduos. No entanto, observou-se efeito do tipo de resíduo apenas na
Pol do caldo no momento da colheita da cana-planta (Tabela 14).
A vinhaça apresentou maiores valores de Pol do caldo quando comparados
com a aplicação de lodo de esgoto + vinhaça. Entretanto, o aumento da dose dos
resíduos promove atraso na ascenção da Pol na cana-planta. A utilização dos
resíduos, independente da combinação estudada, resulta em concentração de
sacarose na planta nos mesmos níveis daqueles obtidos com a fertilização mineral.
Na Tabela 20 observam-se as variações do Pol do caldo e Pol da cana,
durante os dois anos de tratamento.

Tabela 20 - Variações do Pol do caldo e Pol da cana.
Cana-planta

Cana-soca

Pol do caldo

Pol do caldo

Variação: 16,21 a 17,19

Variação: 20,40 a 20,60

V + Uréia = 17,19

V + Uréia / Le + KCl = 20,60

Testemunha =16,91

Testemunha =20,40

Pol da cana

Pol da cana

Variação: 14,20 a 14,92

Variação: 16,20 a 18,00

V + Uréia = 14,92

Le + KCl = 18,00

Testemunha = 14,84

Testemunha = 16,40

Fonte: Elaborada pelo autor

Resultados semelhantes foram encontrados por Marques (1996). Reduções
nos teores de Pol cana e Pol caldo podem ser observadas por Camilotti et al. (2006)
quando se aumentou em 100% a dose de N e K fornecida via lodo de esgoto e via
vinhaça respectivamente, no 4° corte da cana-de-açúcar.
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Quanto aos açúcares redutores (AR) não foram observadas diferenças entre os
tratamentos na cana-planta e na cana-soca, com exceção quanto ao tipo de resíduo
na cana-planta (Tabela 14). Dentre os resíduos estudados, verificou-se que a
associação lodo de esgoto + vinhaça proporcionou teores de açúcares redutores no
caldo maiores do que os obtidos quando da utilização isolada dos resíduos. O
aumento da dose resulta em maiores teores de açúcares redutores, sendo indicativo
da permanência da cana por mais tempo em estágio vegetativo.
Quanto ao tipo de resíduo, considerando-se que a % Pol da cana e os teores
de açúcares redutores não foram influenciados pelos tratamentos, e que a cana
cultivada no solo que recebeu a mistura de lodo de esgoto + vinhaça, deveria ter
sido mantida no campo por mais algum tempo, com a finalidade de incremento no
teor de sacarose.
Na Tabela 21 observam-se as variações do AR (Açúcar Redutor), durante os
dois anos de tratamento.

Tabela 21 - Variações do AR.
Cana-planta

Cana-soca

AR

AR

Variação: 0,31 a 0,69

Variação: 0,31 a 0,42

V + Uréia = 0,50

Le + KCl / Le +V = 0,31

Testemunha = 0,31

Testemunha = 0,41

Fonte: Elaborada pelo autor

Na cana-soca (Tabela 15), não se verificou efeito ocasionado pelos fatores de
variação sobre o AR % caldo. Assim, a utilização dos resíduos em qualquer uma das
combinações estudadas resulta em concentrações de açúcares redutores nos
caldos nos mesmos níveis daqueles obtidos com a fertilização mineral. Resultados
semelhantes foram encontrados por Silva et al. (1998).
Segundo Fernandes (2000), fibra é a matéria insolúvel em água contida na
cana. Na cana-planta (Tabela 14) não se verificou variação sobre a % fibra na cana,
mesmo quando se aplica o dobro da quantidade de N necessária à cultura. Esses

62

resultados contrariam as expectativas de menores porcentagens de fibra na cana,
em

decorrência

de

maior

teor

de

água

na

planta

(ORLANDO

FILHO;

BITTENCOURT; ALVES, 1995).
Na cana-soca (Tabela 15) não foi observada diferença do tratamento
testemunha em relação ao fatorial. Quanto aos resíduos aplicados, as maiores
porcentagens de fibra são encontradas nas canas fertilizadas com vinhaça, seja ela
acrescida de lodo de esgoto ou uréia.
Na Tabela 21 observam-se as variações da Fibra, durante os dois anos de
tratamento.

Tabela 22 - Variações da Fibra.
Cana-planta

Cana-soca

Fibra

Fibra

Variação: 9,91 a 10,54

Variação: 14,80 a 15,80

V + Uréia = 10,01

Le + KCl = 14,80

Testemunha = 9,91

Testemunha = 15,00

Fonte: Elaborada pelo autor

O aumento em 100% na dose resultou em menores teores de fibra na cana,
assim como obtido por Orlando Filho, Bittencourt e Alves (1995) e Figueiredo (2000).
No Estado de São Paulo, essa variável deve ser de 10-11% para que seja
recomendada a industrialização da cana (FERNANDES, 2000). A análise dos
resultados de pureza para cana-planta (Tabela 14) indica que não houve diferenças
entre caldos de canas fertilizadas com adubação mineral e aquelas fertilizadas com
os resíduos testados, assim como obtido por Marques (1996).

Na Tabela 23 observam-se as variações da Pureza, durante os dois anos de
tratamento.
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Tabela 23 - Variações da Pureza .
Cana-planta

Cana-soca

Pureza

Pureza

Variação: 87,19 a 89,77

Variação: 89,80 a 91,40

V + Uréia = 89,21

Le + KCl = 91,40

Testemunha = 89,77

Testemunha = 89,80

Fonte: Elaborada pelo autor

Na 1ª cana-soca (Tabela 15) a análise da Pureza não revela diferença entre o
tratamento testemunha e o valor médio do fatorial, o mesmo ocorrendo entre os
resíduos utilizados, a forma de aplicação e as doses utilizadas.
O ATR representa todos os açúcares na forma de açúcares invertidos (ART –
açúcares redutores totais), que são recuperados na indústria, e é expresso em kg t-1
de cana. Pelos resultados obtidos para cana-planta verificou-se que os fatores de
variação estudados não exerceram influência sobre o ATR.
A média encontrada nas parcelas que receberam fertilizantes minerais foi de
141,53 kg t-1, frente aos 137,67 kg t-1 obtidos nas parcelas que receberam lodo de
esgoto + vinhaça, e 142,70 kg t-1 naquelas que receberam apenas vinhaça. Para a
cana-soca, dentre os fatores estudados, apenas o tipo de resíduo e a dose
proporcionam alterações nos valores de ATR.
O uso de lodo de esgoto + KCl e vinhaça + uréia resultaram em teores de ATR
maiores do que os obtidos nas parcelas que receberam os dois resíduos
associados. Esses resultados são discordantes dos obtidos por Silva et al. (1998),
em que os autores não detectaram efeitos do aumento das doses de lodo de esgoto
sobre os teores de ATR.

Na Tabela 24 observam-se as variações do ATR (Açúcar Total Recuperado)
(Kg/T), durante os dois anos de tratamento.
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Tabela 24 - Variações do ATR (Kg/T).
Cana-planta

Cana-soca

ATR

ATR

Variação: 137,67 a 142,70 Kg/T

Variação: 152,78 a 156,84 Kg/T

Le + V = 137,67 Kg/T

Le + KCl = 156,69 Kg/T

Le + KCl = 141,15 Kg/T

V + Uréia = 156,21 Kg/T

V + Uréia = 142,70 Kg/T

200% = 156,84 Kg/T

Testemunha = 141,53 Kg/T

Testemunha = 155,89 Kg/T

Fonte: Elaborada pelo autor

Observando a produtividade do ATR para cana-planta (Tabela 14), não se
verificou efeito dos fatores de variação. Assim, a não ocorrência de diferença entre
as parcelas da fertilização mineral e aquelas integrantes do esquema fatorial permite
a inferência de que a aplicação de lodo de esgoto + vinhaça ou KCl, na cultura da
cana-de-açúcar, pode substituir a adubação mineral convencional, sem prejuízos na
produtividade de açúcar – parâmetro principal no pagamento da cana-de-açúcar
pela qualidade.
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7 CONCLUSÕES

As produtividades de colmo e de açúcar para cana-planta são mantidas quando
o N e K são fornecidos pelo lodo de esgoto e vinhaça, respectivamente.
A cana-soca apresentou maior produtividade de colmo e de açúcar quando
foram utilizados os resíduos separadamente, complementados com fontes minerais.
Os baixos teores de formas disponíveis no solo nos metais pesados (Cd, Cr, Ni
e Pb) e nas diferentes partes das plantas de cana-de-açúcar permitiram concluir que
os resíduos estudados, quando empregados nas doses mencionadas, não
apresentaram, até o momento, potencial de contaminação do sistema solo-planta.
Com base nos resultados, sugerimos futuros estudos com outras variedades de
cana-de-açúcar em diferentes tipos de solos, bem como análise econômica, para
ratificar a potencialidade do lodo de esgoto e da vinhaça como fontes alternativas na
produção sustentável da cultura da cana-de-açúcar.
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