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Nutrientes em cana-de-açúcar de 5º corte cultivada em solo tratado com lodo de 
esgoto e vinhaça por quatro anos consecutivos 

 
Thiago Assis Rodrigues Nogueira1; Marcos Omir Marques2; Ivana Machado Fonseca3; Luiz Q. Heitor de Mendonça4  

 
RESUMO 
 
Objetivou-se avaliar o efeito residual de quatro aplicações de lodo de esgoto e vinhaça, efetuadas 
anualmente, sobre os teores de macro e micronutrientes em colmos e caldos de cana-de-açúcar de 
quinto corte. O experimento foi instalado no Município de Pontal, SP, no ano agrícola 2000/01 e foi 
conduzido até 2005/06, em condições de campo. O solo utilizado no experimento foi um Latossolo 
Vermelho distroférrico textura argilosa. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, com 
sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram em três resíduos (lodo de esgoto, 
vinhaça e lodo de esgoto mais vinhaça) e dois modos de aplicação (ao lado da linha de cana e em 
área total). Além de um tratamento testemunha correspondente à fertilização mineral. Os resultados 
obtidos foram organizados em esquema fatorial 3x2+1. Determinaram-se os teores de macros e 
micronutrientes em colmo e caldo de cana-de-açúcar de quinto corte. No colmo, verificou-se que o 
lodo de esgoto complementado com KCl proporcionou incrementos nos teores de K e a vinhaça 
complementada com N incrementou os teores de Mg e S. Já no caldo, observou-se que a vinhaça 
complementada com N apresentou comportamento em destaque quanto aos teores de N e S. O lodo 
por sua vez, por conta da complementação mineral que recebeu, elevou os teores de K a níveis 
superiores aos verificados com os demais resíduos. Em relação aos micronutrientes, tanto no colmo 
como no caldo, os resíduos e os modos de aplicação não interferiram nos resultados. Os valores 
médios, para os fatores estudados, não foram diferentes do tratamento testemunha. De maneira 
geral, lodo ou a vinhaça complementada apresentaram desempenho comparáveis à fertilização 
mineral. 
 

Palavras-chave: Saccharum spp., biossólido, macronutrientes, micronutrientes, resíduos orgânicos. 
 

Nutrients in sugarcane cropped in sewage sludge and vinasse added soil 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to evaluate the sewage sludge and vinasse four annual applications residual 
effects on sugarcane (5th ratoon-cane) composition in relation to macro and micronutrients contents 
in stalks and juice. The cultivar studied was SP 81-3250. The experiment was carried out in a field 
conditions, at Pontal County, State of São Paulo, Brazil, during 2000-2006 years period. The soil 
was a clayey Red Latosol (Oxisol). The experimental design was in randomized blocks, with 3 
replications. The treatments were from 2 factors association (3 residue types and 2 application 
modes) plus a control treatment (mineral fertilization). The results were organized in a factorial 
scheme (3x2+1). The variance test was made by F-Test and means companions by Tukey-Test 
(p<0,05). In relation to stalk nutrient contents, sewage sludge plus K increased potassium contents. 
Vinasse plus nitrogen increased Mg and S contents. In relation to juice, it can be drawn that vinasse 
plus nitrogen increased N and S contents. Sewage sludge plus potassium increased K contents at 
levels higher than levels promoted by other residues. In relation to stalk and juice micronutrients, 
contents, residue types and application modes did not affect the results. In general the control 
treatment was as the same of treatments from factorial scheme. 
 
Keywords: Saccharum spp., biosolid, macronutrients, micronutrients, organic residues. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento dos grandes centros 
urbanos tem conduzido a um aumento 
desordenado na geração de resíduos 
favorecendo a poluição ambiental. As 
quantidades geradas são crescentes, acelerando 
o ritmo de degradação dos recursos naturais. A 
redução dos impactos ambientais causados pelos 
esgotos, lixo urbano, efluentes e resíduos 
industriais, certamente, apresentam-se como um 
dos grandes desafios do século XXI (ABREU 
JUNIOR et al., 2005a; JENDIROBA, 2006). 
Destaque deve ser dado ao lodo de esgoto e a 
vinhaça, por serem gerados em larga escala, 
aumentando o potencial de contaminação do 
ambiente. 

O lodo de esgoto é um resíduo semi-
sólido resultante do tratamento dos esgotos ou 
águas servidas, cuja composição é predomi-
nantemente orgânica, variando em função do 
material de origem (MELO et al., 2001). Em 
geral, os lodos de esgoto apresentam em suas 
composições macro, micronutrientes e matéria 
orgânica, o que lhes confere potencial de uso 
como fertilizante e condicionador do solo, 
podendo substituir, ainda que parcialmente, os 
fertilizantes minerais (NASCIMENTO et al., 
2004; PEGORINI & ANDREOLI, 2006; 
NOGUEIRA et al., 2006). Desta forma, a 
reciclagem via utilização agronômica por meio 
da aplicação do lodo de esgoto no solo, 
apresenta-se como uma tendência mundial. 
(LOPES et al., 2005).  

A aplicação de lodo de esgoto tem sido 
estudada em diversas culturas como soja e trigo 
(BROWN et al., 1997), algodão (PEDROZA et 
al., 2003), milho e feijão (NASCIMENTO et al., 
2004; NOGUEIRA, et al., 2007). A cana-de-
açúcar é uma alternativa interessante para a 
destinação do lodo de esgoto gerado no Estado 
de São Paulo (SILVA, 1995; MARQUES et al., 
2007; TASSO JÚNIOR et al., 2007). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor 
mundial de cana-de-açúcar. Segundo dados do 
ANUÁRIO BRASILEIRO DA CANA-DE-
AÇÚCAR (2005), na safra 05/06, o Brasil 
produziu 440 milhões de toneladas de cana em 
5,923 milhões de hectares, o que representa uma 
produtividade média de 74 toneladas por 
hectare. Deste total, foram produzidos 17 
milhões de litros de álcool (hidratado, anidro e 

neutro), o que representou uma geração média 
de 221 milhões de m3 de vinhaça por ano. 

Conforme Abreu Júnior et al. (2005a), a 
vinhaça é um resíduo da produção de álcool, 
rico em matéria orgânica e potássio, além de 
conter outros nutrientes. Sua composição 
química é variável de acordo com o tipo de 
mosto que lhe deu origem. Em face do teor 
expressivo de matéria orgânica e elevada flora 
microbiológica, a vinhaça apresenta alta 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
caracterizando-se como forte poluente quando 
descartada em corpos d’água. Todavia, quando 
a vinhaça é adicionada ao solo, seu potencial 
poluidor é reduzido, em conseqüência das 
interações bióticas e abióticas que se 
estabelecem com o solo (BATAGLIA et al., 
1986; DEMATTÊ, 1992). 

Em vista da propriedade fertilizante, a 
vinhaça tornou-se um importante insumo na 
indústria sucro-alcooleira (RODELLA & 
FERRARI, 1977; DEMATTÊ, 1992). Desta 
forma, a vinhaça tem sido amplamente utilizada 
como substituta parcial ou total de adubos 
minerais (CAMILOTTI, 2006). Inúmeros 
trabalhos têm abordado com propriedade os 
efeitos da aplicação da vinhaça na cultura da 
cana-de-açúcar (AGUJARO, 1979; COELHO & 
AZEVEDO, 1986; PENATTI et al., 2001; 
FRANCO, 2003; CAMILOTTI et al., 2006 e 
2007; TASSO JÚNIOR et al., 2007). 

Objetivou-se avaliar o efeito residual de 
quatro aplicações anuais de lodo de esgoto e 
vinhaça, nos teores de macros e micronutrientes 
no colmo e no caldo de cana-de-açúcar de 
quinto corte. 

 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi instalado no 
Município de Pontal, Estado de São Paulo, no 
ano agrícola 2000/01 e foi conduzido até 
2005/06, em condições de campo, na área da 
propriedade da Destilaria Santa Inês Ltda., 
ocupando uma área de aproximadamente 5.000 
m2. O clima é o mesotérmico de inverno seco 
(Cwa) pelo critério de classificação climática de 
Köppen. 

O solo utilizado no experimento foi o 
Latossolo Vermelho distroférrico textura 
argilosa (EMBRAPA, 2006). A amostragem do 
solo para fins de caracterização química e física 
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(0-20 cm de profundidade) foi realizada após o 
4º corte da cana-de-açúcar (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Caracterização química (RAIJ et al., 1987) e 
física (EMBRAPA, 1997) do solo. 
Características Valor 
pH (CaCl2) 5,0 
Matéria Orgânica (g dm-3) 25 
P (mg dm-3) 20 
K (mmolc dm-3) 1,2 
Ca (mmolc dm-3) 20 
Mg (mmolc dm-3) 6 
H + Al (mmolc dm-3) 28 
SB(mmolc dm-3) 27,2 
CTC (mmolc dm-3) 55,2 
V (%) 49 
Areia (g kg-1) 380 
Silte (g kg-1) 110 
Argila (g kg-1) 510 

 
Adotou-se o delineamento experimental 

em blocos casualizados, em esquema fatorial 
3x2 + 1, sendo três resíduos (lodo de esgoto, 
vinhaça e lodo de esgoto mais vinhaça), dois 
modos de aplicação (ao lado da linha de cana e 
em área total) e um tratamento testemunha 
correspondente à fertilização mineral, com três 
repetições, totalizando 21 parcelas. Cada parcela 
experimental constituiu-se de 5 linhas de cana 
espaçadas de 1,50 m entre si e com 10 metros de 
comprimento. Assim, cada parcela ocupava uma 
área total de 75 m2. 

O lodo de esgoto, digerido, seco ao ar 
em condições de ser empregado como 
fertilizante, foi obtido junto à Estação de 
Tratamento de Esgotos de Franca (SABESP), 
São Paulo, o qual não foi submetido a qualquer 
processo de higienização, além dos processos 
biológicos inerentes ao tratamento. 

Inicialmente, a cada ano em que se 
aplicou o lodo, foram coletadas 20 sub-amostras 
do resíduo, misturadas, homogeneizadas e 
retirada uma amostra composta que foi 
encaminhada para análises químicas. Este 
material foi submetido à digestão sulfúrica para 
determinação do teor de N total (AOAC, 1985). 
Procedeu-se, também, à digestão nítrico-
perclórica para determinação, por 

espectrofotometria de absorção atômica, dos 
teores de K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e por 
colorimetria e turbidimetria para a determinação 
dos teores de P e S, respectivamente 
(GORANDER, 1979). A composição química 
dos lodos de esgoto utilizados na fertilização da 
cana-de-açúcar até o 4º corte está apresentada 
na Tabela 2. 

A vinhaça utilizada neste experimento, 
proveniente da destilação de vinho de caldo, foi 
coletada nas dependências da Destilaria Santa 
Inês Ltda., localizada no município de Pontal, 
SP. Para a determinação de sua composição 
química (Tabela 3), seguiram-se as mesmas 
metodologias adotadas para o lodo de esgoto.  

As doses de lodo de esgoto e vinhaça 
foram aplicadas anualmente para fornecer 100% 
de N e K requeridos pela cana-de-açúcar, 
respectivamente, conforme recomendações de 
Spironello et al. (1996), sendo 100 kg ha-1 de N, 
considerando 33% de nitrogênio disponível no 
lodo, e 130 kg ha-1 de K. 

Desta forma, obtiveram-se as doses 
acumuladas de lodo e de vinhaça até o 4º corte 
das plantas (Tabela 4). Para o quinto corte, 
apenas as parcelas correspondentes à 
fertilização mineral receberam a adubação 
recomendada para a cultura. 

As parcelas que receberam apenas lodo 
de esgoto foram complementadas com potássio 
na forma de KCl. Aquelas que receberam 
apenas vinhaça foram complementadas com 
nitrogênio na forma de uréia. Para o fósforo, 
procedeu-se à complementação com 
superfosfato simples, de forma a atingir os 
níveis recomendados para a cultura. 

Para o tratamento testemunha 
adicionaram-se fertilizantes minerais de acordo 
com as recomendações de Spironello et al. 
(1996).  

O plantio da cana-de-açúcar (variedade 
SP 81-3250) ocorreu em abril de 2000. 
Anteriormente, a área estava sendo cultivada 
com cana-de-açúcar e milho para silagem, na 
reforma do canavial. 

 
Tabela 2. Composição química do lodo de esgoto utilizados na fertilização da cana-de-açúcar até o 4º corte. 

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn 
Ciclo da cultura ________________________________ g kg-1___________________________________ _________________ mg kg-1 ________________ 
1º corte 79,5 10,6 0,63 - - - 26 400 1000 
2º corte 52,0 3,4 1,96 4,25 0,56 - 29 98 658 
3º corte 39,8 6,8 0,50 0,48 0,04 1,24 60 723 416 
4º corte 52,0 3,4 0,60 4,25 0,56 1,09 61 676 393 
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Tabela 3. Composição química da vinhaça utilizada na fertilização da cana-de-açúcar até o 4º corte. 
N P K Ca Mg S Fe Mn Zn 

Ciclo da cultura ________________________________ kg m-3 _________________________________ _________________ g m-3 _________________ 
1º corte 3,87 0,56 40,8 2,64 2,22 - 59,89 4,48 0,82 
2º corte 2,95 0,85 38,30 2,71 2,13 - 63,42 4,21 0,76 
3º corte 0,36 0,36 1,05 1,10 0,29 1,32 69,75 7,38 2,65 
4º corte 0,40 0,14 0,85 1,19 0,37 2,02 75,25 8,58 4,47 

 
Tabela 4. Doses acumuladas de lodo de esgoto (base seca) e vinhaça até o 4º corte da cana-de-açúcar em função dos 
tratamentos. 

Tratamentos 
Ciclo da cultura 

Lodo de esgoto1/ Vinhaça2/ Lodo de esgoto + Vinhaça 
1º corte 5,0 125,0 5,0 125,0 
2º corte 7,0 130,0 7,0 130,0 
3º corte 7,5 124,0 7,5 124,0 
4º corte 6,0 153,0 6,0 153,0 
Total 25,5 532,0 25,5 532,0 

1/Doses de lodo de esgoto (t ha-1) aplicadas anualmente para fornecer 100% do N requerido pela cultura. 2/ Doses de 
vinhaça (m3 ha-1) aplicadas anualmente para fornecer 100% do K requerido pela cultura. 
 

O preparo de solo foi realizado com 
gradagem pesada (grade aradora com discos 
recortados de 80 mm), aração e gradagem de 
nivelamento (grade niveladora com discos de 70 
mm). Posteriormente, procedeu-se à abertura 
dos sulcos de plantio e demarcação das parcelas 
experimentais. O lodo de esgoto e a vinhaça 
foram distribuídos ao lado da linha de cana ou 
em área total (em conformidade com o 
tratamento) e na seqüência, realizou-se o 
plantio. As soqueiras foram cultivadas com 
cultivador de uma haste com ponteiras aletadas. 
A cultura foi mantida no limpo por meio de 
aplicações de herbicida (hexazinone + diuron).  

No dia 25 de agosto de 2005, procedeu-
se a amostragem das plantas, coletando-se 10 
colmos de cada parcela experimental. 
Posteriormente, os mesmos foram reunidos, 
identificados e encaminhados para o laboratório. 
Na seqüência os colmos de cada parcela foram 
desintegrados, homogeneizados e uma parte foi 
acondicionada em estuda com circulação e 
renovação forçada de ar, a 60-70ºC, até massa 
constante e outra parte compôs sub-amostras 
que foram submetidas à prensa hidráulica para 
se obter o caldo extraído (FERNANDES, 2000). 

O material que seguiu para a estufa, 
depois de seco, foi submetido à moagem em 
micromoinho tipo Willey e uma fração do 
material moído foi submetida à digestão 
sulfúrica para a determinação do teor de 
nitrogênio. Para a determinação dos demais 
elementos, procedeu-se à digestão nítrico-
perclórica. No extrato obtido foram 

determinados os teores de P (colorimetria), S 
(turbidimetria). Para os demais elementos 
(macros e micronutrientes) procedeu-se à 
determinação por espectrofotometria de 
absorção atômica. Determinaram-se os teores de 
macros e micronutrientes no caldo extraído, 
seguindo-se, também, à metodologia descrita 
por Malavolta et al. (1989). 

Aos resultados obtidos, procedeu-se à 
aplicação da análise de variância (Teste F), 
seguindo-se ao teste de Tukey (P<0,05) para 
comparação de médias, nos casos em que o teste 
F foi significativo (PIMENTEL GOMES, 
1990). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nutrientes no colmo de cana-de-açúcar 

 
Quanto aos teores de macronutrientes 

nos colmos (Tabela 5), verificou-se que a 
interação resíduos e modos de aplicação não foi 
significativa. Em relação aos teores de 
nitrogênio no colmo, verificou-se que os valores 
médios encontrados variaram de 2,56 g kg-1 
(lodo + vinhaça) a 3,13 g kg-1 (vinhaça). Franco 
(2003) estudando o efeito da fertilização de 
cana-de-açúcar com a aplicação de lodo de 
esgoto e vinhaça encontrou teores de N no 
colmo que variaram da ordem de 2,18 
(testemunha) e 2,36 g kg-1 (média do fatorial) na 
cana-planta e 3,30 mg kg-1 na cana soca. Já 
Camilotti et al. (2006) encontraram teores de 
nitrogênio nos colmos coletados por ocasião do 
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3° e 4° cortes variando de 3,80 a 4,46 g kg-1 e 
2,55 a 2,65 g kg-1, respectivamente. Marques et 
al. (2007) encontraram em colmos da variedade 
SP 70-1143, cultivada em solo com doses de 
lodo de esgoto variando de 0 a 160 t ha-1, base 
úmida, teores entre 1,30 e 2,20 g kg-1, sendo os 
maiores valores obtidos com as maiores doses 
de lodo. De acordo com Humbert (1984) os 
teores de nitrogênio nos colmos inferiores a 
0,2% podem causar sintomas de deficiência na 
planta. Entre 0,25 e 6,0% podem ser 
considerados normais. 

O tipo de resíduo empregado resultou 
em valores diferentes, ou seja, a aplicação de 
vinhaça proporcionou maiores teores do 
elemento nos colmos em relação à aplicação de 
lodo + vinhaça. Esses resultados permitem 
inferir que quando lodo e vinhaça são 
empregados conjuntamente o lodo deixa a 
desejar quanto à sua atuação como fonte desse 
elemento para plantas.  

O uso de lodo ou vinhaça, 
complementados com potássio ou nitrogênio, 
respectivamente, proporcionou acúmulos de 
nitrogênio em níveis semelhantes, indicando 
que a deficiência de potássio no lodo e 
nitrogênio na vinhaça interferiram no 
desenvolvimento das plantas através da pouca 
atuação desses resíduos quanto aos elementos 
mencionados. De forma concordante, Oliveira 
(2000), Abreu Junior et al. (2005b) e Bettiol & 

Camargo (2006) relatam que, de modo geral, 
para que não haja deficiência de potássio para as 
plantas, conjuntamente com a aplicação do lodo 
de esgoto, é recomendável a complementação 
com adubo potássico, visto que o teor de K na 
maioria dos lodos de esgoto é baixo.  

Comparando-se o tratamento testemunha 
(fertilização mineral) com os resíduos 
empregados verifica-se que os teores de N no 
colmo, quando da aplicação de lodo ou da 
associação deste com a vinhaça, são inferiores, 
o que vai de encontro às afirmações de Oliveira 
& Mattiazzo (2001) que salientam ser o lodo 
uma fonte eficiente de N para as soqueiras, não 
sendo necessária uma aplicação adicional de 
fertilizantes nitrogenados para a obtenção de 
produção de colmos e de açúcar similares ao do 
tratamento com adubação mineral convencional. 
Neste aspecto, Silveira (1985) e Prado et al. 
(2002) ressaltam a importância da adubação 
nitrogenada para a cana-de-açúcar, uma vez que 
o N é um dos nutrientes mais absorvidos.  

A indiferença do modo de aplicação em 
relação ao acúmulo de N no colmo (Tabela 5) se 
contrapõe aos resultados obtidos por Franco 
(2003) que verificou maior assimilação do N 
quando os resíduos (lodo de esgoto e vinhaça) 
foram aplicados na linha de plantio. Uma 
possível explicação para esse comportamento 
seria decorrente do menor vigor do sistema 

 
Tabela 5. Teores médios de macronutrientes em colmos de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, 
em função dos fatores estudados e variáveis estatísticas. 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Colmo 
N P K Ca Mg S Fatores 

__________________________________________________ g kg-1 ___________________________________________________ 
Resíduos (R)       
Lodo de esgoto (LE) 2,66 ab 0,28 a 1,77 a 0,82 a 0,37 b 0,27 b 

Vinhaça (V) 3,13 a 0,26 a 1,32 b 0,90 a 0,45 a 0,37 a 

(LE) + (V) 2,56 b 0,28 a 1,18 b 0,87 a 0,42 ab 0,30 b 
dms (Tukey 5%) 0,48 0,06 0,42 0,13 0,08 0,05 
Modos de Aplicação (MA)       
Linha 2,86 0,27 1,25 b 0,84 0,39 0,29 b 
Área Total 2,71 0,28 1,59 a 0,88 0,43 0,34 a 
dms (Tukey 5%) 0,32 0,04 0,28 0,09 0,05 0,04 
Testemunha 3,23 0,31 2,43 2,80 0,43 0,41 
Estatística       
F (Resíduos) 5,67* 1,22NS 7,42** 1,39NS 3,80NS 12,85** 
F (Modos de aplicação) 1,12NS 0,51NS 6,62* 0,66NS 3,20NS 11,25** 
F (R x MA) 3,19NS 0,84NS 0,02NS 0,22NS 0,20NS 0,25NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 5,25* 2,34NS 34,79** 1,76NS 0,46NS 16,82** 
CV % 10,9 14,3 17,5 10,0 12,7 10,9 
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radicular da soqueira, o que a torna mais 
dependente do nitrogênio aplicado pela 
fertilização (CARNAÚBA et al., 1989). 

Para o potássio no colmo (Tabela 5), 
observou-se que a aplicação de lodo 
complementado com fertilizante mineral (KCl) 
foi mais efetiva do que a vinhaça (reconhecida 
como rica em potássio) ou a da associação lodo 
+ vinhaça. Esses resultados indicam que o 
potássio é um elemento que, quando aplicado na 
forma mineral juntamente com o lodo, é 
absorvido e acumulado nos tecidos vegetais em 
taxas maiores do que quando fornecido pela 
vinhaça. Aliás, essa menor eficiência da vinhaça 
frente aos fertilizantes minerais, 
especificamente em relação ao potássio, é 
reforçada pelos resultados obtidos quando se 
associa os dois resíduos na expectativa de que a 
vinhaça atuasse como fonte desse elemento. Os 
valores encontrados variaram de 1,18 (lodo + 
vinhaça) a 1,77 g kg-1 (lodo complementado 
com KCl), inferiores ao nível crítico proposto 
por Humbert (1984). Camilotti (2006) 
encontraram em colmos coletados no 3° e 4° 
cortes teores de K oscilando entre 1,19 a 1,34 g 
kg-1 e 1,17 a 1,33 g kg-1, respectivamente.  

As aplicações por quatro anos 
consecutivos em área total permitiram maior 
acúmulo do potássio nos colmos (Tabela 5). Em 
se tratando de cana de 5° corte, os teores 
residuais de aplicações realizadas nos anos 
anteriores devem ser consideradas.  

Comparando-se o tratamento testemunha 
(fertilização mineral) com os tratamentos 
envolvidos no esquema fatorial, a maior 
eficiência dos fertilizantes minerais em relação 
aos resíduos para os teores de K no colmo 
(Tabela 5) reduz a expectativa do efeito residual 
desses produtos em suprir o potássio para as 
plantas.  

Em relação ao magnésio no colmo 
(Tabela 5), verificou-se que a vinhaça 
complementada com nitrogênio foi mais 
eficiente do que o lodo complementado com 
potássio. Além disso, a associação dos dois 
resíduos proporcionou teores de Mg nos colmos 
nos mesmos níveis daqueles obtidos com a 
vinhaça. Os teores de magnésio oscilaram de 
0,37 g kg-1 a 0,45 g kg-1, sendo que o maior 
valor ocorreu com o emprego de vinhaça 
complementada com nitrogênio. Em parte, esses 
resultados são concordantes com Marques et al. 

(2007) que encontraram teores crescentes de Mg 
com o aumento da dose de lodo de esgoto, 
variando de 1,50 a 1,80 g kg-1, empregando-se 
doses de 0 até 160 t ha-1 de lodo de esgoto, base 
úmida, em solo cultivado com a variedade SP 
70-1143 (cana planta).  

As aplicações por quatro anos 
consecutivos ao lado da linha de cana e em área 
total não apresentaram diferença quanto aos 
teores de Mg nos colmos (Tabela 5). 

Para os tipos de resíduos estudados 
(Tabela 5), verificou-se que a vinhaça 
complementada com nitrogênio foi mais 
eficiente em relação aos teores de enxofre no 
colmo. A forma de aplicação influenciou os 
resultados, sendo que, a distribuição em área 
total favoreceu o maior acúmulo de enxofre nos 
colmos. Cabe ressaltar que os valores 
encontrados nos tratamentos do esquema 
fatorial são inferiores àqueles obtidos com a 
fertilização mineral.  

Os teores de fósforo e Cálcio nos colmos 
não foram afetados pelo tipo de resíduos e 
forma de aplicação. Além disso, os teores 
encontrados nas parcelas do esquema fatorial 
não foram diferentes das parcelas que 
receberam fertilizantes minerais (Tabela 5). No 
colmo os teores de P variaram de 0,26 a 0,31 g 
kg-1. Esses valores foram inferiores aos 
encontrados por Haag et al. (1980) e Humbert 
(1984), sendo que este último considera o valor 
0,4 g kg-1 como o nível crítico do elemento nos 
internódios 8-10 da cana-de-açúcar. 

Em relação aos níveis de Fe, Mn e Zn 
nos colmos (Tabela 6), os tipos de resíduos e os 
modos de aplicação não exerceram influência. 
Os teores de Fe oscilaram de 151,33 a 200,00 
mg kg-1, sem diferenças dos colmos coletados 
nas parcelas em que se aplicou a fertilização 
mineral (121,33 mg kg-1). Marques (1996), 
encontraram teores de ferro em colmos da 
variedade SP 70-1143 cultivada com doses de 
lodo de esgoto, base úmida (0 a 160 t ha-1) 
teores entre 67,5 e 79,5 mg kg-1. Os autores não 
encontraram correlação entre doses de lodo e 
teor de Fe nos colmos. Neste estudo, os teores 
de Fe nos colmos superam os encontrados por 
Orlando Filho (1983) e Primavesi et al. (1992). 

Os teores de Mn no colmo (Tabela 6), 
estiveram entre 15,70 e 18,50 mg kg-1, sendo 
tais valores da mesma ordem de grandeza 
daqueles obtidos com a fertilização mineral
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Tabela 6. Teores médios de micronutrientes em colmos de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250 em 
função dos fatores estudados, e análise estatística. 

Colmo 
Fe Mn Zn Fatores 

_________________________________________ mg kg-1 _______________________________________ 
Resíduos (R)    
Lodo de esgoto (LE) 167,50 a 18,50 a 8,17 a 
Vinhaça (V) 200,00 a 18,50 a 8,67 a 

(LE) + (V) 151,33 a 15,70 a 7,83 a 

dms (Tukey 5%) 64,73 3,80 3,57 
Modos de Aplicação (MA)    
Linha 160,67 17,11 8,78 

Área Total 165,22 17,67 7,67 

dms (Tukey 5%) 43,18 2,54 3,57 
Testemunha 121,33 19,00 6,00 
Estatística    
F (Resíduos) 2,08 NS 3,64 NS 0,20 NS 
F (Modos de aplicação) 0,61 NS 0,23 NS 1,03 NS 
F (R x MA) 0,09 NS 3,31 NS 3,54 NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 3,87NS 1,09NS 2,36 NS 
CV % 25,4 14,0 29,4 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 
(19,00 mg kg-1). Esses resultados são 
concordantes com os obtidos por Marques 
(1996) cujos valores variaram de 18,50 a 14,00 
mg de Mn kg-1. Além disso, no tratamento 
testemunha este autor encontrou teores de Mn 
nos colmos da ordem de 18,7 mg kg-1. 
Resultados semelhantes também foram 
mencionados nos trabalhos de Orlando Filho 
(1983) e Primavesi et al. (1992).  

Para os teores de Zn no colmo (Tabela 
6), observou-se que, com a fertilização mineral, 
o teor foi de 6,00 mg kg-1. Entre os resíduos 
testados as oscilações ocorreram entre 7,83 e 
8,67 mg kg-1. Não foram verificadas diferenças 
para as comparações entre os resíduos testados e 
entre o tratamento testemunha e aqueles do 
esquema fatorial. Marques (1996), estudando os 
efeitos de doses de lodo de esgoto sobre os 
teores de zinco nos colmos de cana da variedade 
SP 70-1143, verificou que o aumento da dose de 
lodo proporcionou aumento nos referidos teores. 
O autor encontrou teores que variaram entre 3,7 
e 19,0 mg kg-1de Zn no colmo. 

 
Nutrientes no caldo de cana-de-açúcar 

 
Na Tabela 7 são apresentados os teores 

de macronutrientes em caldo de cana-de-açúcar 
obtido a partir de cana de 5°corte, de acordo 
com os fatores estudados. Os teores variando de 
58, 64 a 75,36 mg de N por 100 mL de caldo 

estão próximos aos obtidos por Spencer & 
Meade (1963) e Marques (1996) e, inferiores 
aos obtidos por Marques (1990) e Silva (1995). 

Observou-se ainda que, a vinhaça 
complementada com nitrogênio proporcionou os 
maiores teores de N no caldo (75,36 mg 100 
mL-1). Entretanto, este valor foi inferior ao teor 
encontrado com a fertilização mineral (85,95 
mg 100 mL-1). O lodo de esgoto 
complementado com potássio apresentou o 
menor teor de N no caldo (58,64 mg 100 mL-1). 
Marques et al. (2007) estudando os teores de N 
em caldo de cana-de-açúcar, da variedade SP 
70-1143, sob a influência de doses de lodo de 
esgoto (0 a 160 t ha-1), base úmida, verificaram 
aumentos de até 66,76 mg 100 mL-1 no 
tratamento que recebeu a dose de 160 t ha-1 de 
lodo.  

Conforme Orlando Filho (1983), dentre 
os macronutrientes, o nitrogênio destaca-se 
pelas quantidades absorvidas. Ainda segundo 
este autor, a resposta da cana-de-açúcar ao 
nitrogênio, em geral, é mais freqüente nos ciclos 
de soqueira que no de cana-planta. Portanto, em 
condições de carência a planta exibirá uma 
diminuição na síntese de clorofila, de 
aminoácidos essenciais à produção de 
carboidratos e esqueletos carbônicos, com 
prejuízo ao desenvolvimento vegetal 
(SILVEIRA, 1985). 
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Tabela 7. Teores médios de macronutrientes em caldo de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, em 
função dos fatores estudados, e análise estatística. 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 
Quanto aos modos de aplicação, 

verificou-se que não houve influência deste 
fator, nos teores de N no caldo.  

Os teores de potássio no caldo com a 
aplicação de lodo de esgoto complementado 
com fertilizante mineral (KCl) (Tabela 7), foram 
superiores aos obtidos com vinhaça ou vinhaça 
+ lodo de esgoto, demonstrando maior efeito 
residual da complementação mineral do lodo do 
que da vinhaça propriamente como fonte desse 
elemento. Estes resultados contradizem os 
obtidos por Malavolta et al. (1989), que 
ressaltam a importância do uso agrícola da 
vinhaça, principalmente, no que se refere às 
quantidades de potássio presentes na sua 
composição. 

Os teores de potássio encontrados no 
caldo com o emprego da fertilização mineral 
foram superiores àqueles integrantes do 
esquema fatorial, sendo que, o efeito residual do 
lodo complementado foi o que mais se 
aproximou do tratamento testemunha. Os teores 
de potássio no caldo são concordantes aos 
encontrados por Silva (1995) e Marques (1990) 
e, superiores aos encontrados por Sharma et al. 
(1981). Além disso, no caso da utilização para a 
fabricação de álcool, atende às necessidades das 
leveduras alcoólicas durante o processo 
fermentativo (AMORIM, 1985). A forma de 
aplicação do resíduo não exerceu influência nos 
teores de potássio no caldo. A superioridade dos 
valores encontrados com a fertilização mineral, 

em relação aos resíduos tratados, indica que os 
mesmos podem ter contribuído para uma melhor 
qualidade tecnológica do caldo por representar 
redução no teor de cinzas, uma vez que o 
potássio representa, em média, 21% das cinzas 
da cana.  

Os teores de enxofre no caldo (Tabela 7) 
foram influenciados de formas distintas pelos 
resíduos estudados. Os maiores teores 
ocorreram nas parcelas que receberam vinhaça 
complementada com nitrogênio ou lodo de 
esgoto complementado com potássio. Neste 
sentido, Silva (1982) evidenciou a importância 
da vinhaça, que apresenta em sua composição 
química, dentre outros nutrientes, o enxofre.  

É interessante ressaltar que o 
comportamento do potássio e do enxofre no 
caldo ocorre na mesma direção dos 
comportamentos desses elementos nos colmos. 
Os teores de S encontrados no caldo nesse 
trabalho variaram de 0,18 a 0,22 g L-1, não 
apresentando diferenças entre os tratamentos. 

De maneira geral, os teores de fósforo, 
cálcio e magnésio não foram influenciados 
pelos diferentes tipos de resíduos testados. 
Assim, nos caldos das canas que receberam 
resíduos, os teores ocorreram nos mesmos 
níveis da fertilização mineral. 

Os teores de fósforo, cálcio e magnésio 
encontrados no caldo (Tabela 7), variaram de 
8,93 a 11,79 mg 100 mL-1; 0,40 a 0,44 e 0,30 e 
0,34 g L-1, respectivamente. Para obter-se uma 

Caldo 
N P K Ca Mg S Fatores 

_________ mg 100 mL-1 _________ __________________________________ g L-1 _______________________________ 
Resíduos (R)       
Lodo de esgoto (LE) 58,64 b 10,36 a  1,71 a 0,41 a 0,30 a 0,18 b 
Vinhaça (V) 75,36 a 8,93 a 1,11 b 0,40 a 0,32 a 0,22 a 
(LE) + (V) 59,88 ab 11,79 a 1,08 b 0,44 a 0,34 a 0,20 ab 
dms (Tukey 5%) 16,65 30,63 2,59 0,80 0,46 0,03 
Modos de Aplicação (MA)       
Linha 63,14 10,37 1,24 0,42 0,31 0,19 
Área Total 66,11 10,35 1,36 0,41 0,33 0,21 
dms (Tukey 5%) 11,10 20,43 1,72 0,53 0,31 0,02 
Testemunha 85,95 10,16 1,96 0,39 0,32 0,21 
Estatística       
F (Resíduos) 4,45* 3,09NS 26,90** 1,25NS 2,91NS 4,67* 
F (Modos de aplicação) 0,34NS 0,00NS 2,09NS 0,10NS 0,74NS 2,65NS 
F (R x MA) 0,77NS 1,01NS 0,20NS 0,62NS 0,19NS 1,38NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 9,99** 0,02NS 40,13** 0,60NS 0,02NS 0,49NS 
CV % 16,0 19,3 12,0 12,5 9,4 10,6 
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boa clarificação do caldo, no processo de 
produção do açúcar, faz-se necessário que os 
teores de fósforo permaneçam entre 12,0 e 26,0 
mg 100 mL-1 (HUGOT, 1977). Amorim (1985) 
recomenda que os teores de fósforo no mosto 
devam variar entre 11,5 e 230 mg 100 mL-1, 
para que a fermentação alcoólica transcorra 
dentro da normalidade.  

Verificou-se que tanto os diferentes tipos 
de resíduos quanto os diferentes modos de 
aplicação não influenciaram os teores médios de 
ferro, manganês e zinco encontrados no caldo, 
inclusive quando os mesmos foram comparados 
com o tratamento testemunha fertilização 
mineral (Tabela 8).  

Considerando-se os resíduos testados 
verificou-se que os teores de ferro variaram 
entre 3,21 e 3,76 g L-1 sendo que tais valores 
foram da mesma ordem de grandeza daquele 
encontrado para o tratamento testemunha (3,08 

g L-1). Marques (1996) observou que o 
comportamento dos teores de ferro no caldo em 
função das doses de lodo de esgoto, obtido por 
análise de regressão polinomial, variou sem o 
estabelecimento de uma tendência definida.  

Em relação aos teores de Mn a variação 
entre os tipos de resíduos testados foi de 3,58 a 
4,27 g L-1, enquanto que para o tratamento 
testemunha esses valores foram de 4,43 g L-1. 

Os teores de Zn entre os tipos de 
resíduos testados variaram de 0,73 a 0,98 g L-1 
enquanto que para o tratamento testemunha os 
teores encontrados foram da ordem de 0,56 g L-1 
(Tabela 8). Firme (2007) estudando os efeitos 
da irrigação de efluente de esgoto tratado em 
cana-planta (RB 72454), encontrou teores de Fe, 
Mn e Zn no caldo que variaram entre 9,75 a 
14,68; 4,99 a 12,21 e 0,75 a 2,32 mg kg-1, 
respectivamente. 

 
Tabela 8. Teores médios de micronutrientes em caldo de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, em 
função dos fatores estudados e análise estatística. 

Caldo 
Fe Mn Zn Fatores 

________________________________________ mg L-1 __________________________________________ 
Resíduos (R)    
Lodo de esgoto (LE) 3,76 a 4,27 a 0,73 a 
Vinhaça (V) 3,66 a 3,98 a 0,60 a 
(LE) + (V) 3,21 a 3,58 a 0,98 a 
dms (Tukey 5%) 7,30 0,90 0,46 
Modos de Aplicação (MA)    
Linha 3,29 3,94 0,80 
Área Total 3,67 3,94 0,74 
dms (Tukey 5%) 4,87 0,60 0,31 
Testemunha 3,08 4,43 0,56 
Estatística    
F (Resíduos) 1,54NS 2,05NS 2,50NS 
F (Modos de aplicação) 2,77NS 0,00NS 0,15NS 
F (R x MA) 0,65NS 1,75NS 0,48NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 1,81NS 1,78NS 1,20NS 
CV % 13,9 14,6 40,6 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  
 
4 CONCLUSÃO 
 

No colmo, o lodo de esgoto 
complementado com KCl proporcionou 
incrementos nos teores de K e a vinhaça 
complementada com N incrementou os teores 
de Mg e S. No caldo, a vinhaça complementada 
com N favoreceu o aumento dos teores de N e 
S. Quanto aos micronutrientes, tanto no colmo 
quanto no caldo, os resíduos e os modos de 
aplicação não interferiram nos teores 

encontrados. Em síntese, lodo ou a vinhaça 
complementada apresentaram desempenho 
comparáveis à fertilização mineral. 
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RESUMO 
 
Objetivou-se avaliar o efeito residual de quatro aplicações de lodo de esgoto e vinhaça, efetuadas 
anualmente, sobre os teores de macro e micronutrientes em colmos e caldos de cana-de-açúcar de 
quinto corte. O experimento foi instalado no Município de Pontal, SP, no ano agrícola 2000/01 e foi 
conduzido até 2005/06, em condições de campo. O solo utilizado no experimento foi um Latossolo 
Vermelho distroférrico textura argilosa. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, com 
sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram em três resíduos (lodo de esgoto, 
vinhaça e lodo de esgoto mais vinhaça) e dois modos de aplicação (ao lado da linha de cana e em 
área total). Além de um tratamento testemunha correspondente à fertilização mineral. Os resultados 
obtidos foram organizados em esquema fatorial 3x2+1. Determinaram-se os teores de macros e 
micronutrientes em colmo e caldo de cana-de-açúcar de quinto corte. No colmo, verificou-se que o 
lodo de esgoto complementado com KCl proporcionou incrementos nos teores de K e a vinhaça 
complementada com N incrementou os teores de Mg e S. Já no caldo, observou-se que a vinhaça 
complementada com N apresentou comportamento em destaque quanto aos teores de N e S. O lodo 
por sua vez, por conta da complementação mineral que recebeu, elevou os teores de K a níveis 
superiores aos verificados com os demais resíduos. Em relação aos micronutrientes, tanto no colmo 
como no caldo, os resíduos e os modos de aplicação não interferiram nos resultados. Os valores 
médios, para os fatores estudados, não foram diferentes do tratamento testemunha. De maneira 
geral, lodo ou a vinhaça complementada apresentaram desempenho comparáveis à fertilização 
mineral. 
 

Palavras-chave: Saccharum spp., biossólido, macronutrientes, micronutrientes, resíduos orgânicos. 
 

Nutrients in sugarcane cropped in sewage sludge and vinasse added soil 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to evaluate the sewage sludge and vinasse four annual applications residual 
effects on sugarcane (5th ratoon-cane) composition in relation to macro and micronutrients contents 
in stalks and juice. The cultivar studied was SP 81-3250. The experiment was carried out in a field 
conditions, at Pontal County, State of São Paulo, Brazil, during 2000-2006 years period. The soil 
was a clayey Red Latosol (Oxisol). The experimental design was in randomized blocks, with 3 
replications. The treatments were from 2 factors association (3 residue types and 2 application 
modes) plus a control treatment (mineral fertilization). The results were organized in a factorial 
scheme (3x2+1). The variance test was made by F-Test and means companions by Tukey-Test 
(p<0,05). In relation to stalk nutrient contents, sewage sludge plus K increased potassium contents. 
Vinasse plus nitrogen increased Mg and S contents. In relation to juice, it can be drawn that vinasse 
plus nitrogen increased N and S contents. Sewage sludge plus potassium increased K contents at 
levels higher than levels promoted by other residues. In relation to stalk and juice micronutrients, 
contents, residue types and application modes did not affect the results. In general the control 
treatment was as the same of treatments from factorial scheme. 
 
Keywords: Saccharum spp., biosolid, macronutrients, micronutrients, organic residues. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento dos grandes centros 
urbanos tem conduzido a um aumento 
desordenado na geração de resíduos 
favorecendo a poluição ambiental. As 
quantidades geradas são crescentes, acelerando 
o ritmo de degradação dos recursos naturais. A 
redução dos impactos ambientais causados pelos 
esgotos, lixo urbano, efluentes e resíduos 
industriais, certamente, apresentam-se como um 
dos grandes desafios do século XXI (ABREU 
JUNIOR et al., 2005a; JENDIROBA, 2006). 
Destaque deve ser dado ao lodo de esgoto e a 
vinhaça, por serem gerados em larga escala, 
aumentando o potencial de contaminação do 
ambiente. 

O lodo de esgoto é um resíduo semi-
sólido resultante do tratamento dos esgotos ou 
águas servidas, cuja composição é predomi-
nantemente orgânica, variando em função do 
material de origem (MELO et al., 2001). Em 
geral, os lodos de esgoto apresentam em suas 
composições macro, micronutrientes e matéria 
orgânica, o que lhes confere potencial de uso 
como fertilizante e condicionador do solo, 
podendo substituir, ainda que parcialmente, os 
fertilizantes minerais (NASCIMENTO et al., 
2004; PEGORINI & ANDREOLI, 2006; 
NOGUEIRA et al., 2006). Desta forma, a 
reciclagem via utilização agronômica por meio 
da aplicação do lodo de esgoto no solo, 
apresenta-se como uma tendência mundial. 
(LOPES et al., 2005).  

A aplicação de lodo de esgoto tem sido 
estudada em diversas culturas como soja e trigo 
(BROWN et al., 1997), algodão (PEDROZA et 
al., 2003), milho e feijão (NASCIMENTO et al., 
2004; NOGUEIRA, et al., 2007). A cana-de-
açúcar é uma alternativa interessante para a 
destinação do lodo de esgoto gerado no Estado 
de São Paulo (SILVA, 1995; MARQUES et al., 
2007; TASSO JÚNIOR et al., 2007). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor 
mundial de cana-de-açúcar. Segundo dados do 
ANUÁRIO BRASILEIRO DA CANA-DE-
AÇÚCAR (2005), na safra 05/06, o Brasil 
produziu 440 milhões de toneladas de cana em 
5,923 milhões de hectares, o que representa uma 
produtividade média de 74 toneladas por 
hectare. Deste total, foram produzidos 17 
milhões de litros de álcool (hidratado, anidro e 

neutro), o que representou uma geração média 
de 221 milhões de m3 de vinhaça por ano. 

Conforme Abreu Júnior et al. (2005a), a 
vinhaça é um resíduo da produção de álcool, 
rico em matéria orgânica e potássio, além de 
conter outros nutrientes. Sua composição 
química é variável de acordo com o tipo de 
mosto que lhe deu origem. Em face do teor 
expressivo de matéria orgânica e elevada flora 
microbiológica, a vinhaça apresenta alta 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
caracterizando-se como forte poluente quando 
descartada em corpos d’água. Todavia, quando 
a vinhaça é adicionada ao solo, seu potencial 
poluidor é reduzido, em conseqüência das 
interações bióticas e abióticas que se 
estabelecem com o solo (BATAGLIA et al., 
1986; DEMATTÊ, 1992). 

Em vista da propriedade fertilizante, a 
vinhaça tornou-se um importante insumo na 
indústria sucro-alcooleira (RODELLA & 
FERRARI, 1977; DEMATTÊ, 1992). Desta 
forma, a vinhaça tem sido amplamente utilizada 
como substituta parcial ou total de adubos 
minerais (CAMILOTTI, 2006). Inúmeros 
trabalhos têm abordado com propriedade os 
efeitos da aplicação da vinhaça na cultura da 
cana-de-açúcar (AGUJARO, 1979; COELHO & 
AZEVEDO, 1986; PENATTI et al., 2001; 
FRANCO, 2003; CAMILOTTI et al., 2006 e 
2007; TASSO JÚNIOR et al., 2007). 

Objetivou-se avaliar o efeito residual de 
quatro aplicações anuais de lodo de esgoto e 
vinhaça, nos teores de macros e micronutrientes 
no colmo e no caldo de cana-de-açúcar de 
quinto corte. 

 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi instalado no 
Município de Pontal, Estado de São Paulo, no 
ano agrícola 2000/01 e foi conduzido até 
2005/06, em condições de campo, na área da 
propriedade da Destilaria Santa Inês Ltda., 
ocupando uma área de aproximadamente 5.000 
m2. O clima é o mesotérmico de inverno seco 
(Cwa) pelo critério de classificação climática de 
Köppen. 

O solo utilizado no experimento foi o 
Latossolo Vermelho distroférrico textura 
argilosa (EMBRAPA, 2006). A amostragem do 
solo para fins de caracterização química e física 
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(0-20 cm de profundidade) foi realizada após o 
4º corte da cana-de-açúcar (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Caracterização química (RAIJ et al., 1987) e 
física (EMBRAPA, 1997) do solo. 
Características Valor 
pH (CaCl2) 5,0 
Matéria Orgânica (g dm-3) 25 
P (mg dm-3) 20 
K (mmolc dm-3) 1,2 
Ca (mmolc dm-3) 20 
Mg (mmolc dm-3) 6 
H + Al (mmolc dm-3) 28 
SB(mmolc dm-3) 27,2 
CTC (mmolc dm-3) 55,2 
V (%) 49 
Areia (g kg-1) 380 
Silte (g kg-1) 110 
Argila (g kg-1) 510 

 
Adotou-se o delineamento experimental 

em blocos casualizados, em esquema fatorial 
3x2 + 1, sendo três resíduos (lodo de esgoto, 
vinhaça e lodo de esgoto mais vinhaça), dois 
modos de aplicação (ao lado da linha de cana e 
em área total) e um tratamento testemunha 
correspondente à fertilização mineral, com três 
repetições, totalizando 21 parcelas. Cada parcela 
experimental constituiu-se de 5 linhas de cana 
espaçadas de 1,50 m entre si e com 10 metros de 
comprimento. Assim, cada parcela ocupava uma 
área total de 75 m2. 

O lodo de esgoto, digerido, seco ao ar 
em condições de ser empregado como 
fertilizante, foi obtido junto à Estação de 
Tratamento de Esgotos de Franca (SABESP), 
São Paulo, o qual não foi submetido a qualquer 
processo de higienização, além dos processos 
biológicos inerentes ao tratamento. 

Inicialmente, a cada ano em que se 
aplicou o lodo, foram coletadas 20 sub-amostras 
do resíduo, misturadas, homogeneizadas e 
retirada uma amostra composta que foi 
encaminhada para análises químicas. Este 
material foi submetido à digestão sulfúrica para 
determinação do teor de N total (AOAC, 1985). 
Procedeu-se, também, à digestão nítrico-
perclórica para determinação, por 

espectrofotometria de absorção atômica, dos 
teores de K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e por 
colorimetria e turbidimetria para a determinação 
dos teores de P e S, respectivamente 
(GORANDER, 1979). A composição química 
dos lodos de esgoto utilizados na fertilização da 
cana-de-açúcar até o 4º corte está apresentada 
na Tabela 2. 

A vinhaça utilizada neste experimento, 
proveniente da destilação de vinho de caldo, foi 
coletada nas dependências da Destilaria Santa 
Inês Ltda., localizada no município de Pontal, 
SP. Para a determinação de sua composição 
química (Tabela 3), seguiram-se as mesmas 
metodologias adotadas para o lodo de esgoto.  

As doses de lodo de esgoto e vinhaça 
foram aplicadas anualmente para fornecer 100% 
de N e K requeridos pela cana-de-açúcar, 
respectivamente, conforme recomendações de 
Spironello et al. (1996), sendo 100 kg ha-1 de N, 
considerando 33% de nitrogênio disponível no 
lodo, e 130 kg ha-1 de K. 

Desta forma, obtiveram-se as doses 
acumuladas de lodo e de vinhaça até o 4º corte 
das plantas (Tabela 4). Para o quinto corte, 
apenas as parcelas correspondentes à 
fertilização mineral receberam a adubação 
recomendada para a cultura. 

As parcelas que receberam apenas lodo 
de esgoto foram complementadas com potássio 
na forma de KCl. Aquelas que receberam 
apenas vinhaça foram complementadas com 
nitrogênio na forma de uréia. Para o fósforo, 
procedeu-se à complementação com 
superfosfato simples, de forma a atingir os 
níveis recomendados para a cultura. 

Para o tratamento testemunha 
adicionaram-se fertilizantes minerais de acordo 
com as recomendações de Spironello et al. 
(1996).  

O plantio da cana-de-açúcar (variedade 
SP 81-3250) ocorreu em abril de 2000. 
Anteriormente, a área estava sendo cultivada 
com cana-de-açúcar e milho para silagem, na 
reforma do canavial. 

 
Tabela 2. Composição química do lodo de esgoto utilizados na fertilização da cana-de-açúcar até o 4º corte. 

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn 
Ciclo da cultura ________________________________ g kg-1___________________________________ _________________ mg kg-1 ________________ 
1º corte 79,5 10,6 0,63 - - - 26 400 1000 
2º corte 52,0 3,4 1,96 4,25 0,56 - 29 98 658 
3º corte 39,8 6,8 0,50 0,48 0,04 1,24 60 723 416 
4º corte 52,0 3,4 0,60 4,25 0,56 1,09 61 676 393 
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Tabela 3. Composição química da vinhaça utilizada na fertilização da cana-de-açúcar até o 4º corte. 
N P K Ca Mg S Fe Mn Zn 

Ciclo da cultura ________________________________ kg m-3 _________________________________ _________________ g m-3 _________________ 
1º corte 3,87 0,56 40,8 2,64 2,22 - 59,89 4,48 0,82 
2º corte 2,95 0,85 38,30 2,71 2,13 - 63,42 4,21 0,76 
3º corte 0,36 0,36 1,05 1,10 0,29 1,32 69,75 7,38 2,65 
4º corte 0,40 0,14 0,85 1,19 0,37 2,02 75,25 8,58 4,47 

 
Tabela 4. Doses acumuladas de lodo de esgoto (base seca) e vinhaça até o 4º corte da cana-de-açúcar em função dos 
tratamentos. 

Tratamentos 
Ciclo da cultura 

Lodo de esgoto1/ Vinhaça2/ Lodo de esgoto + Vinhaça 
1º corte 5,0 125,0 5,0 125,0 
2º corte 7,0 130,0 7,0 130,0 
3º corte 7,5 124,0 7,5 124,0 
4º corte 6,0 153,0 6,0 153,0 
Total 25,5 532,0 25,5 532,0 

1/Doses de lodo de esgoto (t ha-1) aplicadas anualmente para fornecer 100% do N requerido pela cultura. 2/ Doses de 
vinhaça (m3 ha-1) aplicadas anualmente para fornecer 100% do K requerido pela cultura. 
 

O preparo de solo foi realizado com 
gradagem pesada (grade aradora com discos 
recortados de 80 mm), aração e gradagem de 
nivelamento (grade niveladora com discos de 70 
mm). Posteriormente, procedeu-se à abertura 
dos sulcos de plantio e demarcação das parcelas 
experimentais. O lodo de esgoto e a vinhaça 
foram distribuídos ao lado da linha de cana ou 
em área total (em conformidade com o 
tratamento) e na seqüência, realizou-se o 
plantio. As soqueiras foram cultivadas com 
cultivador de uma haste com ponteiras aletadas. 
A cultura foi mantida no limpo por meio de 
aplicações de herbicida (hexazinone + diuron).  

No dia 25 de agosto de 2005, procedeu-
se a amostragem das plantas, coletando-se 10 
colmos de cada parcela experimental. 
Posteriormente, os mesmos foram reunidos, 
identificados e encaminhados para o laboratório. 
Na seqüência os colmos de cada parcela foram 
desintegrados, homogeneizados e uma parte foi 
acondicionada em estuda com circulação e 
renovação forçada de ar, a 60-70ºC, até massa 
constante e outra parte compôs sub-amostras 
que foram submetidas à prensa hidráulica para 
se obter o caldo extraído (FERNANDES, 2000). 

O material que seguiu para a estufa, 
depois de seco, foi submetido à moagem em 
micromoinho tipo Willey e uma fração do 
material moído foi submetida à digestão 
sulfúrica para a determinação do teor de 
nitrogênio. Para a determinação dos demais 
elementos, procedeu-se à digestão nítrico-
perclórica. No extrato obtido foram 

determinados os teores de P (colorimetria), S 
(turbidimetria). Para os demais elementos 
(macros e micronutrientes) procedeu-se à 
determinação por espectrofotometria de 
absorção atômica. Determinaram-se os teores de 
macros e micronutrientes no caldo extraído, 
seguindo-se, também, à metodologia descrita 
por Malavolta et al. (1989). 

Aos resultados obtidos, procedeu-se à 
aplicação da análise de variância (Teste F), 
seguindo-se ao teste de Tukey (P<0,05) para 
comparação de médias, nos casos em que o teste 
F foi significativo (PIMENTEL GOMES, 
1990). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nutrientes no colmo de cana-de-açúcar 

 
Quanto aos teores de macronutrientes 

nos colmos (Tabela 5), verificou-se que a 
interação resíduos e modos de aplicação não foi 
significativa. Em relação aos teores de 
nitrogênio no colmo, verificou-se que os valores 
médios encontrados variaram de 2,56 g kg-1 
(lodo + vinhaça) a 3,13 g kg-1 (vinhaça). Franco 
(2003) estudando o efeito da fertilização de 
cana-de-açúcar com a aplicação de lodo de 
esgoto e vinhaça encontrou teores de N no 
colmo que variaram da ordem de 2,18 
(testemunha) e 2,36 g kg-1 (média do fatorial) na 
cana-planta e 3,30 mg kg-1 na cana soca. Já 
Camilotti et al. (2006) encontraram teores de 
nitrogênio nos colmos coletados por ocasião do 
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3° e 4° cortes variando de 3,80 a 4,46 g kg-1 e 
2,55 a 2,65 g kg-1, respectivamente. Marques et 
al. (2007) encontraram em colmos da variedade 
SP 70-1143, cultivada em solo com doses de 
lodo de esgoto variando de 0 a 160 t ha-1, base 
úmida, teores entre 1,30 e 2,20 g kg-1, sendo os 
maiores valores obtidos com as maiores doses 
de lodo. De acordo com Humbert (1984) os 
teores de nitrogênio nos colmos inferiores a 
0,2% podem causar sintomas de deficiência na 
planta. Entre 0,25 e 6,0% podem ser 
considerados normais. 

O tipo de resíduo empregado resultou 
em valores diferentes, ou seja, a aplicação de 
vinhaça proporcionou maiores teores do 
elemento nos colmos em relação à aplicação de 
lodo + vinhaça. Esses resultados permitem 
inferir que quando lodo e vinhaça são 
empregados conjuntamente o lodo deixa a 
desejar quanto à sua atuação como fonte desse 
elemento para plantas.  

O uso de lodo ou vinhaça, 
complementados com potássio ou nitrogênio, 
respectivamente, proporcionou acúmulos de 
nitrogênio em níveis semelhantes, indicando 
que a deficiência de potássio no lodo e 
nitrogênio na vinhaça interferiram no 
desenvolvimento das plantas através da pouca 
atuação desses resíduos quanto aos elementos 
mencionados. De forma concordante, Oliveira 
(2000), Abreu Junior et al. (2005b) e Bettiol & 

Camargo (2006) relatam que, de modo geral, 
para que não haja deficiência de potássio para as 
plantas, conjuntamente com a aplicação do lodo 
de esgoto, é recomendável a complementação 
com adubo potássico, visto que o teor de K na 
maioria dos lodos de esgoto é baixo.  

Comparando-se o tratamento testemunha 
(fertilização mineral) com os resíduos 
empregados verifica-se que os teores de N no 
colmo, quando da aplicação de lodo ou da 
associação deste com a vinhaça, são inferiores, 
o que vai de encontro às afirmações de Oliveira 
& Mattiazzo (2001) que salientam ser o lodo 
uma fonte eficiente de N para as soqueiras, não 
sendo necessária uma aplicação adicional de 
fertilizantes nitrogenados para a obtenção de 
produção de colmos e de açúcar similares ao do 
tratamento com adubação mineral convencional. 
Neste aspecto, Silveira (1985) e Prado et al. 
(2002) ressaltam a importância da adubação 
nitrogenada para a cana-de-açúcar, uma vez que 
o N é um dos nutrientes mais absorvidos.  

A indiferença do modo de aplicação em 
relação ao acúmulo de N no colmo (Tabela 5) se 
contrapõe aos resultados obtidos por Franco 
(2003) que verificou maior assimilação do N 
quando os resíduos (lodo de esgoto e vinhaça) 
foram aplicados na linha de plantio. Uma 
possível explicação para esse comportamento 
seria decorrente do menor vigor do sistema 

 
Tabela 5. Teores médios de macronutrientes em colmos de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, 
em função dos fatores estudados e variáveis estatísticas. 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Colmo 
N P K Ca Mg S Fatores 

__________________________________________________ g kg-1 ___________________________________________________ 
Resíduos (R)       
Lodo de esgoto (LE) 2,66 ab 0,28 a 1,77 a 0,82 a 0,37 b 0,27 b 

Vinhaça (V) 3,13 a 0,26 a 1,32 b 0,90 a 0,45 a 0,37 a 

(LE) + (V) 2,56 b 0,28 a 1,18 b 0,87 a 0,42 ab 0,30 b 
dms (Tukey 5%) 0,48 0,06 0,42 0,13 0,08 0,05 
Modos de Aplicação (MA)       
Linha 2,86 0,27 1,25 b 0,84 0,39 0,29 b 
Área Total 2,71 0,28 1,59 a 0,88 0,43 0,34 a 
dms (Tukey 5%) 0,32 0,04 0,28 0,09 0,05 0,04 
Testemunha 3,23 0,31 2,43 2,80 0,43 0,41 
Estatística       
F (Resíduos) 5,67* 1,22NS 7,42** 1,39NS 3,80NS 12,85** 
F (Modos de aplicação) 1,12NS 0,51NS 6,62* 0,66NS 3,20NS 11,25** 
F (R x MA) 3,19NS 0,84NS 0,02NS 0,22NS 0,20NS 0,25NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 5,25* 2,34NS 34,79** 1,76NS 0,46NS 16,82** 
CV % 10,9 14,3 17,5 10,0 12,7 10,9 
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radicular da soqueira, o que a torna mais 
dependente do nitrogênio aplicado pela 
fertilização (CARNAÚBA et al., 1989). 

Para o potássio no colmo (Tabela 5), 
observou-se que a aplicação de lodo 
complementado com fertilizante mineral (KCl) 
foi mais efetiva do que a vinhaça (reconhecida 
como rica em potássio) ou a da associação lodo 
+ vinhaça. Esses resultados indicam que o 
potássio é um elemento que, quando aplicado na 
forma mineral juntamente com o lodo, é 
absorvido e acumulado nos tecidos vegetais em 
taxas maiores do que quando fornecido pela 
vinhaça. Aliás, essa menor eficiência da vinhaça 
frente aos fertilizantes minerais, 
especificamente em relação ao potássio, é 
reforçada pelos resultados obtidos quando se 
associa os dois resíduos na expectativa de que a 
vinhaça atuasse como fonte desse elemento. Os 
valores encontrados variaram de 1,18 (lodo + 
vinhaça) a 1,77 g kg-1 (lodo complementado 
com KCl), inferiores ao nível crítico proposto 
por Humbert (1984). Camilotti (2006) 
encontraram em colmos coletados no 3° e 4° 
cortes teores de K oscilando entre 1,19 a 1,34 g 
kg-1 e 1,17 a 1,33 g kg-1, respectivamente.  

As aplicações por quatro anos 
consecutivos em área total permitiram maior 
acúmulo do potássio nos colmos (Tabela 5). Em 
se tratando de cana de 5° corte, os teores 
residuais de aplicações realizadas nos anos 
anteriores devem ser consideradas.  

Comparando-se o tratamento testemunha 
(fertilização mineral) com os tratamentos 
envolvidos no esquema fatorial, a maior 
eficiência dos fertilizantes minerais em relação 
aos resíduos para os teores de K no colmo 
(Tabela 5) reduz a expectativa do efeito residual 
desses produtos em suprir o potássio para as 
plantas.  

Em relação ao magnésio no colmo 
(Tabela 5), verificou-se que a vinhaça 
complementada com nitrogênio foi mais 
eficiente do que o lodo complementado com 
potássio. Além disso, a associação dos dois 
resíduos proporcionou teores de Mg nos colmos 
nos mesmos níveis daqueles obtidos com a 
vinhaça. Os teores de magnésio oscilaram de 
0,37 g kg-1 a 0,45 g kg-1, sendo que o maior 
valor ocorreu com o emprego de vinhaça 
complementada com nitrogênio. Em parte, esses 
resultados são concordantes com Marques et al. 

(2007) que encontraram teores crescentes de Mg 
com o aumento da dose de lodo de esgoto, 
variando de 1,50 a 1,80 g kg-1, empregando-se 
doses de 0 até 160 t ha-1 de lodo de esgoto, base 
úmida, em solo cultivado com a variedade SP 
70-1143 (cana planta).  

As aplicações por quatro anos 
consecutivos ao lado da linha de cana e em área 
total não apresentaram diferença quanto aos 
teores de Mg nos colmos (Tabela 5). 

Para os tipos de resíduos estudados 
(Tabela 5), verificou-se que a vinhaça 
complementada com nitrogênio foi mais 
eficiente em relação aos teores de enxofre no 
colmo. A forma de aplicação influenciou os 
resultados, sendo que, a distribuição em área 
total favoreceu o maior acúmulo de enxofre nos 
colmos. Cabe ressaltar que os valores 
encontrados nos tratamentos do esquema 
fatorial são inferiores àqueles obtidos com a 
fertilização mineral.  

Os teores de fósforo e Cálcio nos colmos 
não foram afetados pelo tipo de resíduos e 
forma de aplicação. Além disso, os teores 
encontrados nas parcelas do esquema fatorial 
não foram diferentes das parcelas que 
receberam fertilizantes minerais (Tabela 5). No 
colmo os teores de P variaram de 0,26 a 0,31 g 
kg-1. Esses valores foram inferiores aos 
encontrados por Haag et al. (1980) e Humbert 
(1984), sendo que este último considera o valor 
0,4 g kg-1 como o nível crítico do elemento nos 
internódios 8-10 da cana-de-açúcar. 

Em relação aos níveis de Fe, Mn e Zn 
nos colmos (Tabela 6), os tipos de resíduos e os 
modos de aplicação não exerceram influência. 
Os teores de Fe oscilaram de 151,33 a 200,00 
mg kg-1, sem diferenças dos colmos coletados 
nas parcelas em que se aplicou a fertilização 
mineral (121,33 mg kg-1). Marques (1996), 
encontraram teores de ferro em colmos da 
variedade SP 70-1143 cultivada com doses de 
lodo de esgoto, base úmida (0 a 160 t ha-1) 
teores entre 67,5 e 79,5 mg kg-1. Os autores não 
encontraram correlação entre doses de lodo e 
teor de Fe nos colmos. Neste estudo, os teores 
de Fe nos colmos superam os encontrados por 
Orlando Filho (1983) e Primavesi et al. (1992). 

Os teores de Mn no colmo (Tabela 6), 
estiveram entre 15,70 e 18,50 mg kg-1, sendo 
tais valores da mesma ordem de grandeza 
daqueles obtidos com a fertilização mineral
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Tabela 6. Teores médios de micronutrientes em colmos de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250 em 
função dos fatores estudados, e análise estatística. 

Colmo 
Fe Mn Zn Fatores 

_________________________________________ mg kg-1 _______________________________________ 
Resíduos (R)    
Lodo de esgoto (LE) 167,50 a 18,50 a 8,17 a 
Vinhaça (V) 200,00 a 18,50 a 8,67 a 

(LE) + (V) 151,33 a 15,70 a 7,83 a 

dms (Tukey 5%) 64,73 3,80 3,57 
Modos de Aplicação (MA)    
Linha 160,67 17,11 8,78 

Área Total 165,22 17,67 7,67 

dms (Tukey 5%) 43,18 2,54 3,57 
Testemunha 121,33 19,00 6,00 
Estatística    
F (Resíduos) 2,08 NS 3,64 NS 0,20 NS 
F (Modos de aplicação) 0,61 NS 0,23 NS 1,03 NS 
F (R x MA) 0,09 NS 3,31 NS 3,54 NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 3,87NS 1,09NS 2,36 NS 
CV % 25,4 14,0 29,4 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 
(19,00 mg kg-1). Esses resultados são 
concordantes com os obtidos por Marques 
(1996) cujos valores variaram de 18,50 a 14,00 
mg de Mn kg-1. Além disso, no tratamento 
testemunha este autor encontrou teores de Mn 
nos colmos da ordem de 18,7 mg kg-1. 
Resultados semelhantes também foram 
mencionados nos trabalhos de Orlando Filho 
(1983) e Primavesi et al. (1992).  

Para os teores de Zn no colmo (Tabela 
6), observou-se que, com a fertilização mineral, 
o teor foi de 6,00 mg kg-1. Entre os resíduos 
testados as oscilações ocorreram entre 7,83 e 
8,67 mg kg-1. Não foram verificadas diferenças 
para as comparações entre os resíduos testados e 
entre o tratamento testemunha e aqueles do 
esquema fatorial. Marques (1996), estudando os 
efeitos de doses de lodo de esgoto sobre os 
teores de zinco nos colmos de cana da variedade 
SP 70-1143, verificou que o aumento da dose de 
lodo proporcionou aumento nos referidos teores. 
O autor encontrou teores que variaram entre 3,7 
e 19,0 mg kg-1de Zn no colmo. 

 
Nutrientes no caldo de cana-de-açúcar 

 
Na Tabela 7 são apresentados os teores 

de macronutrientes em caldo de cana-de-açúcar 
obtido a partir de cana de 5°corte, de acordo 
com os fatores estudados. Os teores variando de 
58, 64 a 75,36 mg de N por 100 mL de caldo 

estão próximos aos obtidos por Spencer & 
Meade (1963) e Marques (1996) e, inferiores 
aos obtidos por Marques (1990) e Silva (1995). 

Observou-se ainda que, a vinhaça 
complementada com nitrogênio proporcionou os 
maiores teores de N no caldo (75,36 mg 100 
mL-1). Entretanto, este valor foi inferior ao teor 
encontrado com a fertilização mineral (85,95 
mg 100 mL-1). O lodo de esgoto 
complementado com potássio apresentou o 
menor teor de N no caldo (58,64 mg 100 mL-1). 
Marques et al. (2007) estudando os teores de N 
em caldo de cana-de-açúcar, da variedade SP 
70-1143, sob a influência de doses de lodo de 
esgoto (0 a 160 t ha-1), base úmida, verificaram 
aumentos de até 66,76 mg 100 mL-1 no 
tratamento que recebeu a dose de 160 t ha-1 de 
lodo.  

Conforme Orlando Filho (1983), dentre 
os macronutrientes, o nitrogênio destaca-se 
pelas quantidades absorvidas. Ainda segundo 
este autor, a resposta da cana-de-açúcar ao 
nitrogênio, em geral, é mais freqüente nos ciclos 
de soqueira que no de cana-planta. Portanto, em 
condições de carência a planta exibirá uma 
diminuição na síntese de clorofila, de 
aminoácidos essenciais à produção de 
carboidratos e esqueletos carbônicos, com 
prejuízo ao desenvolvimento vegetal 
(SILVEIRA, 1985). 
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Tabela 7. Teores médios de macronutrientes em caldo de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, em 
função dos fatores estudados, e análise estatística. 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 
Quanto aos modos de aplicação, 

verificou-se que não houve influência deste 
fator, nos teores de N no caldo.  

Os teores de potássio no caldo com a 
aplicação de lodo de esgoto complementado 
com fertilizante mineral (KCl) (Tabela 7), foram 
superiores aos obtidos com vinhaça ou vinhaça 
+ lodo de esgoto, demonstrando maior efeito 
residual da complementação mineral do lodo do 
que da vinhaça propriamente como fonte desse 
elemento. Estes resultados contradizem os 
obtidos por Malavolta et al. (1989), que 
ressaltam a importância do uso agrícola da 
vinhaça, principalmente, no que se refere às 
quantidades de potássio presentes na sua 
composição. 

Os teores de potássio encontrados no 
caldo com o emprego da fertilização mineral 
foram superiores àqueles integrantes do 
esquema fatorial, sendo que, o efeito residual do 
lodo complementado foi o que mais se 
aproximou do tratamento testemunha. Os teores 
de potássio no caldo são concordantes aos 
encontrados por Silva (1995) e Marques (1990) 
e, superiores aos encontrados por Sharma et al. 
(1981). Além disso, no caso da utilização para a 
fabricação de álcool, atende às necessidades das 
leveduras alcoólicas durante o processo 
fermentativo (AMORIM, 1985). A forma de 
aplicação do resíduo não exerceu influência nos 
teores de potássio no caldo. A superioridade dos 
valores encontrados com a fertilização mineral, 

em relação aos resíduos tratados, indica que os 
mesmos podem ter contribuído para uma melhor 
qualidade tecnológica do caldo por representar 
redução no teor de cinzas, uma vez que o 
potássio representa, em média, 21% das cinzas 
da cana.  

Os teores de enxofre no caldo (Tabela 7) 
foram influenciados de formas distintas pelos 
resíduos estudados. Os maiores teores 
ocorreram nas parcelas que receberam vinhaça 
complementada com nitrogênio ou lodo de 
esgoto complementado com potássio. Neste 
sentido, Silva (1982) evidenciou a importância 
da vinhaça, que apresenta em sua composição 
química, dentre outros nutrientes, o enxofre.  

É interessante ressaltar que o 
comportamento do potássio e do enxofre no 
caldo ocorre na mesma direção dos 
comportamentos desses elementos nos colmos. 
Os teores de S encontrados no caldo nesse 
trabalho variaram de 0,18 a 0,22 g L-1, não 
apresentando diferenças entre os tratamentos. 

De maneira geral, os teores de fósforo, 
cálcio e magnésio não foram influenciados 
pelos diferentes tipos de resíduos testados. 
Assim, nos caldos das canas que receberam 
resíduos, os teores ocorreram nos mesmos 
níveis da fertilização mineral. 

Os teores de fósforo, cálcio e magnésio 
encontrados no caldo (Tabela 7), variaram de 
8,93 a 11,79 mg 100 mL-1; 0,40 a 0,44 e 0,30 e 
0,34 g L-1, respectivamente. Para obter-se uma 

Caldo 
N P K Ca Mg S Fatores 

_________ mg 100 mL-1 _________ __________________________________ g L-1 _______________________________ 
Resíduos (R)       
Lodo de esgoto (LE) 58,64 b 10,36 a  1,71 a 0,41 a 0,30 a 0,18 b 
Vinhaça (V) 75,36 a 8,93 a 1,11 b 0,40 a 0,32 a 0,22 a 
(LE) + (V) 59,88 ab 11,79 a 1,08 b 0,44 a 0,34 a 0,20 ab 
dms (Tukey 5%) 16,65 30,63 2,59 0,80 0,46 0,03 
Modos de Aplicação (MA)       
Linha 63,14 10,37 1,24 0,42 0,31 0,19 
Área Total 66,11 10,35 1,36 0,41 0,33 0,21 
dms (Tukey 5%) 11,10 20,43 1,72 0,53 0,31 0,02 
Testemunha 85,95 10,16 1,96 0,39 0,32 0,21 
Estatística       
F (Resíduos) 4,45* 3,09NS 26,90** 1,25NS 2,91NS 4,67* 
F (Modos de aplicação) 0,34NS 0,00NS 2,09NS 0,10NS 0,74NS 2,65NS 
F (R x MA) 0,77NS 1,01NS 0,20NS 0,62NS 0,19NS 1,38NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 9,99** 0,02NS 40,13** 0,60NS 0,02NS 0,49NS 
CV % 16,0 19,3 12,0 12,5 9,4 10,6 
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boa clarificação do caldo, no processo de 
produção do açúcar, faz-se necessário que os 
teores de fósforo permaneçam entre 12,0 e 26,0 
mg 100 mL-1 (HUGOT, 1977). Amorim (1985) 
recomenda que os teores de fósforo no mosto 
devam variar entre 11,5 e 230 mg 100 mL-1, 
para que a fermentação alcoólica transcorra 
dentro da normalidade.  

Verificou-se que tanto os diferentes tipos 
de resíduos quanto os diferentes modos de 
aplicação não influenciaram os teores médios de 
ferro, manganês e zinco encontrados no caldo, 
inclusive quando os mesmos foram comparados 
com o tratamento testemunha fertilização 
mineral (Tabela 8).  

Considerando-se os resíduos testados 
verificou-se que os teores de ferro variaram 
entre 3,21 e 3,76 g L-1 sendo que tais valores 
foram da mesma ordem de grandeza daquele 
encontrado para o tratamento testemunha (3,08 

g L-1). Marques (1996) observou que o 
comportamento dos teores de ferro no caldo em 
função das doses de lodo de esgoto, obtido por 
análise de regressão polinomial, variou sem o 
estabelecimento de uma tendência definida.  

Em relação aos teores de Mn a variação 
entre os tipos de resíduos testados foi de 3,58 a 
4,27 g L-1, enquanto que para o tratamento 
testemunha esses valores foram de 4,43 g L-1. 

Os teores de Zn entre os tipos de 
resíduos testados variaram de 0,73 a 0,98 g L-1 
enquanto que para o tratamento testemunha os 
teores encontrados foram da ordem de 0,56 g L-1 
(Tabela 8). Firme (2007) estudando os efeitos 
da irrigação de efluente de esgoto tratado em 
cana-planta (RB 72454), encontrou teores de Fe, 
Mn e Zn no caldo que variaram entre 9,75 a 
14,68; 4,99 a 12,21 e 0,75 a 2,32 mg kg-1, 
respectivamente. 

 
Tabela 8. Teores médios de micronutrientes em caldo de cana-de-açúcar (cana de 5° corte), variedade SP 81-3250, em 
função dos fatores estudados e análise estatística. 

Caldo 
Fe Mn Zn Fatores 

________________________________________ mg L-1 __________________________________________ 
Resíduos (R)    
Lodo de esgoto (LE) 3,76 a 4,27 a 0,73 a 
Vinhaça (V) 3,66 a 3,98 a 0,60 a 
(LE) + (V) 3,21 a 3,58 a 0,98 a 
dms (Tukey 5%) 7,30 0,90 0,46 
Modos de Aplicação (MA)    
Linha 3,29 3,94 0,80 
Área Total 3,67 3,94 0,74 
dms (Tukey 5%) 4,87 0,60 0,31 
Testemunha 3,08 4,43 0,56 
Estatística    
F (Resíduos) 1,54NS 2,05NS 2,50NS 
F (Modos de aplicação) 2,77NS 0,00NS 0,15NS 
F (R x MA) 0,65NS 1,75NS 0,48NS 
F (Testemunha vs Fatorial) 1,81NS 1,78NS 1,20NS 
CV % 13,9 14,6 40,6 

**, * e NS - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de mesma 
letra na vertical não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  
 
4 CONCLUSÃO 
 

No colmo, o lodo de esgoto 
complementado com KCl proporcionou 
incrementos nos teores de K e a vinhaça 
complementada com N incrementou os teores 
de Mg e S. No caldo, a vinhaça complementada 
com N favoreceu o aumento dos teores de N e 
S. Quanto aos micronutrientes, tanto no colmo 
quanto no caldo, os resíduos e os modos de 
aplicação não interferiram nos teores 

encontrados. Em síntese, lodo ou a vinhaça 
complementada apresentaram desempenho 
comparáveis à fertilização mineral. 
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