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RESUMO: A utilização de efluentes agropecuários de origem orgânica em cultivos agrícolas 

pode promover a reciclagem de nutrientes e favorecer o desenvolvimento de culturas. Nesse 

sentido, objetivou-se com a realização deste trabalho estudar a produção de grãos no cultivo 

de milho (Zea mays L.) com resíduo da vinhaça em um experimento no município de Alegre, 

sul do estado do Espírito Santo, Brasil. Avaliou-se o comprimento e diâmetro das espigas, e o 

peso e a quantidade de grãos produzidos. Com base nos resultados obtidos, observa-se que as 

características aferidas nas espigas tiveram um comportamento semelhante entre os diferentes 

tratamentos. Portanto, é possível concluir que os tratamentos que receberam a vinhaça como 

fonte de adubação tiveram níveis de produtividade semelhantes ao tratamento com adubação 

química, com exceção para o T6. Sendo que, o T1 e T3 não diferiram da testemunha 

(adubação química) quanto à produção de grãos em relação ao peso, demonstrando que a 

vinhaça apresenta potencial para ser usada como fonte de nutrientes para a produção agrícola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fertilidade do solo, uso de efluentes, manejo de resíduos. 

 

 

PRODUCTIVITY OF MAIZE GRAINS (Zea mays L.) CULTIVATED WITH 

VINASSE IN THE SOUTH OF THE STATE OF ESPÍRITO SANTO, BRAZIL  

 

SUMMARY: The use of agropecuary effluents of organic origin in agricultural cultivations 

may promote the nutrients recycling and may favour the development of cultures. This way, 

this work aimed to study the grains production in maize (Zea mays L.) culture with vinasse 

residue in an experiment in the municipality of Alegre, South of the state of Espírito Santo, 

Brazil. It was evaluated the length and diameter of the spikes and the weight and the quantity 

of produced grains. Regarding the obtained results, it was observed that the measured 
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characteristics in the spikes had a similar behaviour among the different treatments. 

Therefore, it is possible to conclude that the treatments that received vinasse as source of 

fertilization had levels of productivity similar to the treatment with chemical fertilization, with 

exception to T6. T1 and T3 did not differ of the control (chemical fertilization) concerning the 

grains production in relation to the weight, showing that vinasse presents potential to be used 

as source of nutrients for the agricultural production. 

 

KEYWORDS: soil fertility, use of effluents, management of residues. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais cultivado no mundo, com produção superior a 

840 milhões de toneladas, na safra 2009/2010, e produtividade média de 5.194 kg ha-1, sendo 

o Brasil, o terceiro produtor mundial, depois dos Estados Unidos e China (FAO, 2012).  

No Brasil, segundo a Campanha Nacional de Abastecimento em 2014 a cultura do 

milho foi cultivada em 15.127.500 ha (CONAB, 2015). 

A adubação adequada contribui para os índices de produção desta cultura, sendo a 

adubação química a mais utilizada, entretanto, formas alternativas de inserção de nutrientes 

no solo vêm sendo estudadas, sendo a aplicação de efluentes considerada uma alternativa, 

dentre os efluentes que apresentam este potencial, destaca-se a vinhaça, efluente oriundo da 

produção de álcool, possuindo alta concentração de nutrientes em sua composição (BARROS 

et al., 2010).  

Estudando a dinâmica de nutrientes no solo em áreas para produção de milho silagem, 

UENO et al. (2011) observaram uma exportação média de 76 kg ha-1 a mais de potássio, 

quando comparada ao milho para produção de grãos. Logo, a utilização da vinhaça como 

fonte de potássio, além de representar uma alternativa de descarte, pode reduzir a dependência 

de insumos externos e, consequentemente, redução do custo de produção (BASSO et al., 

2013). 

Desta forma, objetivou-se com a realização deste trabalho estudar a produção de grãos 

no cultivo de milho com vinhaça em um experimento no município de Alegre, sul do estado 

do Espírito Santo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em uma propriedade rural localizada na comunidade 

Jerusalém, município de Alegre, ES, Brasil, situada sob as coordenadas geográficas de 

longitude 41°32'58'' W e latitude 20°47'11'' S. 

O clima típico da região é quente e úmido no verão e seco no inverno, com temperatura 

anual média de 23,1 ºC e precipitação em torno de 1.200 mm (LIMA et al., 2008). 

Foram plantadas sementes de milho híbrido 1051 AGROCERES no dia 15 de novembro 

de 2013, no espaçamento de 0,20 x 0,90 m, sendo duas sementes por cova, logo após a 

germinação foi realizado o desbaste, ficando apenas uma planta por cova.   

A vinhaça utilizada como fonte de fertirrigação foi bombeada de um reservatório, 

próximo a um alambique de produção de aguardente localizado a 600 m da área experimental, 

e foi aplicada no experimento em uma única vez.  

O experimento foi montado em um delineamento em blocos casualizados contendo 

cinco doses de vinhaça mais a testemunha (adubação química NPK) com quatro repetições 

(6x4), sendo cada parcela com área de 4,86 m², totalizando 116,64 m² de área experimental. 

A adubação química que foi a testemunha, de acordo com o Manual de Recomendação 

de Adubação e Calagem para o Estado do Espírito Santo (PREZOTTI et al., 2007), 

demonstrou a exigência de NPK = 320, 162 e 70 kg/ha/ano, respectivamente. As cinco doses 

de vinhaça aplicadas supriram 50, 100, 150, 200 e 250% da exigência da testemunha em 

relação ao K. Sendo assim, o T1 recebeu adubação química NPK, o T2, T3, T4, T5 e T6 

receberam 35, 70, 105, 140 e 175 kg/ha/ano de K, respectivamente, por meio da aplicação da 

vinhaça.  

Após 120 dias de cultivo a cultura apresentava espigas no ponto de colheita para grãos, 

sendo assim, realizou-se a colheita manual de 10 espigas por tratamento. Em seguida foi 

aferido o comprimento das espigas com auxílio de uma trena milimétrica, o diâmetro com 

auxílio de um paquímetro digital, posteriormente as espigas foram debulhadas e os grãos 

foram contados e pesados. 

Os dados foram submetidos à análise de variância - ANOVA e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade por meio do programa computacional ASSISTAT 

7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2009). 
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Na Tabela 1 é possível observar as médias dos resultados obtidos para as características 

agronômicas aferidas nas espigas de milho e da produtividade de grãos para cada tratamento.  

 

Tabela 1. Características agronômicas das espigas de milho e da produtividade média de grãos 

para cada tratamento 

Tratamentos 
Comprimento Diâmetro Número de grãos 

(Adimensional) 

Peso dos grãos 

(g) (cm) 

T1 26,00a 5,30a 300a 83a 

T2 26,60a 4,74 b 300a 61 b 

T3 25,50a 4,82 b 260 b 60 b 

T4 25,20a 4,68 b 220  c 43  c 

T5 27,10a 4,65 b 380   d 46  c 

T6 22,20 b 3,89  c 140    e 26   d 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

Observa-se na Tabela 1 que comprimento das espigas não diferiram entre os cinco 

primeiros tratamentos, ou seja, mesmo nos tratamentos que receberam apenas a vinhaça como 

fonte de adubação, as espigas se desenvolveram tanto quanto no tratamento que recebeu 

adubação química, logo, pode-se dizer que a vinhaça supriu a exigência nutricional da cultura 

estudada.  

Resultados obtidos por BORGES et al. (2008) realizando a avaliação econômica da 

adubação com vinhaça e da adubação mineral de soqueiras de cana-de-açúcar em 

Quirinópolis - GO corroboram com os resultados do presente trabalho, sendo a vinhaça, 

considerada uma alternativa para a inserção de nutrientes no solo.  

Em relação ao diâmetro das espigas os tratamentos 2, 3, 4 e 5 não diferiram entre si, 

confirmando a eficiência da vinhaça como fonte de nutrientes, PEREIRA FILHO & CRUZ 

(2002) destacam que o tamanho da espiga, tanto em comprimento, quanto em diâmetro é 

importante, pois refletem o tamanho e peso dos grãos a serem colhidos. 

Com base no número de grãos por espiga é possível verificar uma correlação positiva 

com o comprimento e diâmetro das espigas, sendo as espigas maiores as que contêm um 

maior número de grãos, logo maior peso, quando observado os dados dispostos na Tabela 1.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO



Houve oscilações nos tratamentos quanto às características das espigas, porém a 

quantidade produzida foi praticamente à mesma, uma média de 20 espigas por m², 

independente do tratamento, e a altura de inserção das espigas no cultivo geral ocorreu 

quando a cultura estava com média de 90 cm de altura. 

Em trabalhos desenvolvidos por BARROS et al. (2010) estudando o desenvolvimento e 

produtividade de cana-de-açúcar e milho, respectivamente, fertirrigados com vinhaça, foram 

encontrados resultados satisfatórios, demonstrando a eficiência deste efluente como fonte de 

fertirrigação, corroborando com os resultados obtidos no presente trabalho. 

Vale salientar que a vinhaça possui potencial como fonte de inserção de nutrientes no 

solo, favorecendo o desenvolvimento das culturas, como demonstrado por meio dos 

resultados obtidos no presente trabalho, melhorando a fertilidade do solo, porém, deve ser 

respeitando a capacidade de suporte do sistema solo-planta, a fim de evitar danos à estrutura 

do solo e perdas de produtividade. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Os tratamentos que receberam a vinhaça como fonte de adubação tiveram níveis de 

produtividade semelhantes ao tratamento com adubação química, com exceção para o T6. 

Sendo que, o T2 e T3 não diferiram da testemunha (adubação química) quanto à produção de 

grãos em relação ao peso, demonstrando que a vinhaça supriu as exigências nutricionais da 

cultura.  
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