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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivos o estudo de respostas metabólicas e fisiológicas em 
plantas cultivadas em sistema de ambiente protegido. O delineamento experimental foi 
em bloco casualizados em esquema fatorial (2x4+1), sendo 9 tratamentos com 
incorporação de resíduo de cogeração (cinzas da queima do bagaço de cana-de-açúcar, 
CBC) associado com o biossólido (BS) e plantas cultivadas com a adubação 
recomendada. Os tratamentos aplicados foram o T1(5 t ha-1 de cinza ); T2 (5 t ha-1 cinza 
e 2,5 t ha-1 de biossólido); T3 (5 t ha-1 de cinza e 5 t ha-1 biossólido); T4 (5 t ha-1 de cinza 
e 10 t ha-1 biossolido); T5 (10 t ha-1 de cinza); T6 (10 t ha-1 de cinza e 2,5 t ha-1 de 
biossólido); T7 (10 t ha-1 de cinza+5 biossólido); T8 (10 t ha-1 de cinza+ 10 t ha-1 biossolido) 
e T9 ( adubação comercial). As plantas foram avaliadas aos 35 e 70 dias após a 
emergência sendo medidos o conteúdo relativo de água (CRA), perda de eletrólitos, 
fotossíntese liquida, condutância estomática, trocas gasosas, proteínas solúveis totais, 
atividade das enzimas nitrato redutase, antioxidativas superóxido dismutase, catalase, 
peroxidase e teor de açúcares totais e parâmetros nutricionais. Também foram avaliados 
os teores de silício em tecidos da raiz e nos grãos. A fertilidade do solo e o teor de silício 
foram avaliados aos 70 dias após a incubação dos resíduos + calagem, e ao final do 
experimento. Ao logo do experimento foram feitas coletas da solução do solo 
(semanalmente), sendo medidos pH, condutividade e parâmetros nutricionais da 
solução. Também foi realizado o monitoramento da condutividade do solo. A avaliação 
global das plantas revelou que a associação dos resíduos apresentou efeito sobre o 
desenvolvimento das plantas, acúmulo de biomassa, produção e aporte nutricional. A 
doses de cinza testadas não apresentaram influência sobre a produtividade, com efeito 
somente para o biossólido, com uma produtividade de 1216 kg ha -1 para maior dose de 
biossólido. As doses de biossólido apresentaram efeito principalmente sobre as variáveis 
área foliar, massa seca, fotossíntese, biomassa alocada nas folhas, com uma relação 
crescente no estádio vegetativo e decrescente no estádio reprodutivo. As doses de 
cinzas apresentaram efeito principalmente sobre morfologia radicular, tendo inibido seu 
desenvolvimento, decorrente do seu efeito pozolânico. As doses de cinzas 
proporcionaram maior acúmulo de Si nos grãos, na raiz e no solo, a associação das 
doses também disponibilizaram um teor maior de N, P, K, Mg e Ca comparado ao 
tratamento com adubação comercial O uso de cinzas oriundas da cogeração de bagaço 
de cana-de-açúcar e biossólido, alteraram parâmetros fisiológicos importantes da cultura 
do feijoeiro, com reflexo no seu desenvolvimento e produção vegetal, resultando no 
incremento para os parâmetros de altura, diâmetro do caule, área foliar e massa seca e 
folhas. 
 

Palavras Chave: nutrição mineral; cultivos agronômicos; resíduos agrícolas. 

 

 

 

  



  



 
 

 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study metabolic and physiological responses in plants grown in a 
protected environment system. The experimental design was a randomized block in a 
factorial scheme (2x4+1), with 9 treatments incorporating cogeneration residue (ash from 
burning sugarcane bagasse, CBC) associated with biosolids (BS) and cultivated plants 
with the recommended fertilization. The treatments applied were T1(5 t ha-1 of ash); T2 
(5 t ha-1 ash and 2.5 t ha-1 biosolids); T3 (5 t ha-1 of ash and 5 t ha-1 biosolids); T4 (5 t ha1 
ash and 10 t ha-1 biosolid); T5 (10 t ha-1 ash); T6 (10 t ha-1 of ash and 2.5 t ha-1 of 
biosolids); T7 (10 t ha-1 ash+5 biosolids); T8 (10 t ha-1 of ash+ 10 t ha-1 biosolid) and T9 
(commercial fertilization). Plants were evaluated at 35 and 70 days after emergence, 
measuring relative water content (RAC), electrolyte loss, liquid photosynthesis, stomatal 
conductance, gas exchange, total soluble proteins, nitrate reductase enzyme activity, 
antioxidative superoxide dismutase, catalase, peroxidase, and total sugar content and 
nutritional parameters. Silicon contents in root tissues and grains were also evaluated. 
Soil fertility and silicon content were evaluated 70 days after the incubation of residues + 
liming, and at the end of the experiment. During the experiment, collections of the soil 
solution were made (weekly), and pH, conductivity, and nutritional parameters of the 
solution were measured. Monitoring of soil conductivity was also carried out. The global 
assessment of the plants revealed that the association of residues affected plant 
development, biomass accumulation, production and nutritional intake. The tested ash 
doses did not influence the yield, with effect only for biosolids, with the produce of 1216 
kg ha -1 for the highest biosolid dose. Biosolids doses are affected mainly on the variables 
leaf area, dry mass, photosynthesis, biomass allocated to leaves, with an increasing 
relationship in the vegetative stage and decreasing in the reproductive stage. Ash doses 
affected mainly on root morphology, having inhibited its development, due to its 
pozzolanic effect. The ash doses provided greater accumulation of Si in the grains, root, 
and soil, the combination of doses also provided a higher content of N, P, K, Mg, and Ca 
compared to the treatment with commercial fertilization The use of ash from cogeneration 
of sugarcane bagasse and biosolids, changed important physiological parameters of the 
bean crop, with reflection on its development and plant production, increasing the 
parameters of height, stem diameter, leaf area, and dry mass and leaves. 

 

Keywords: mineral nutrition; agronomic crops; agricultural waste. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Devido à grande geração de resíduos e o avanço no debate voltados às questões 

ambientais, diversos segmentos têm se concentrado na busca de alternativas para 

tornar seus processos mais sustentáveis, principalmente buscando atender agendas 

e políticas ambientais, além de proporcionar redução no uso de seus insumos. Diante 

da necessidade de incentivar essas práticas cada vez mais tem se reconhecendo a 

importância do desenvolvimento sustentável, com isso, em 2015 os países membros 

das Nações Unidas firmaram uma nova política global; a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável a fim de elevar o desenvolvimento mundial e alavancar 

a qualidade de vida das pessoas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015)  

Isto posto, foram estabelecidos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

sustentável), dentre esses o 12 (consumo e produção sustentáveis) estabelece a 

redução na geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. 

O objetivo é incentivar as empresas, prioritariamente, as grandes e transnacionais, a 

buscar práticas sustentáveis e a integrar informações a respeito da sustentabilidade 

em suas agendas internas (BRASIL, 2021). 

Nesse sentido, o aproveitamento de resíduos tem se tornado uma prática 

frequente e essencial com o intuito de diminuir a problemática ambiental atrelada ao 

descarte desses materiais, além do desperdício de recursos como, a biomassa e dos 

nutrientes que podem ser disponibilizados por esses materiais, além do potencial de 

contaminação atrelado à disposição inadequada, que podem vir a gerar poluição dos 

recursos hídricos, pela lixiviação desses compostos e a degradação de solos. 

Com destaque, o setor da agroindústria tem avançado no aproveitamento de 

resíduos, com a celulose, lignina, carbono, sílica, silício, inibidores, adsorventes e 

biocombustíveis, sendo utilizados para disponibilização de nutrientes, geração de 

energia e no controle de estresses abióticos 

O Brasil é maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e principal exportador dos 

seus derivados, etanol e açúcar. O setor sucroalcooleiro é uma atividade crescente e 

se destaca principalmente pelo aspecto da autossuficiência energética da mesma 

maneira que seus subprodutos (SUGARCANE, 2019) 

Segundo a CONAB (2021), a produção de cana-de-açúcar para a safra 2021 é 

estimada em 628,1 milhão de toneladas de cana-de açúcar, sendo que cada tonelada 
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de cana processada pode gerar cerca 260kg de bagaço-de-cana e aproximadamente 

cerca 6,2 kg de cinzas após sua queima nas caldeiras (FIESP, 2002). Desta forma, a 

produção de cinzas tende a aumentar, podendo chegar em média a cerca de 3,8 

milhões kg de cinza na referida safra, se o setor chegar a produzir o previsto.  

O setor sucroalcooleiro é referência no aproveitamento dos seus resíduos, como 

a vinhaça, torta de filtro que já utilizados no fornecimento de nutrientes para solo e em 

cultivos, a palha e o bagaço que são reaproveitados na geração de energia das suas 

caldeiras, ou como mistura na ração animal (ASSAD, 2017). 

Contudo, no que diz respeito a este setor, ainda há alguns problemas tanto na 

geração como na disposição de alguns resíduos, principalmente as cinzas do bagaço 

da cana- de-açúcar oriunda da queima desse material para geração de energia nas 

caldeiras. O uso de cinzas residuais no meio agrícola apresenta grande oportunidade 

para recuperação de nutrientes importantes, além de ser alternativa para mitigação 

do descarte desses resíduos (ZHANG; YAMASAKI; KIMURA, 2002).  

A produção de energia a partir da combustão de biomassa gera uma grande 

quantidade de cinzas, as quais apresentam composição heterogênea qualitativa e 

quantitativa conforme a biomassa de origem bem como em função das diferentes 

temperaturas de carbonização. Suas propriedades físico-químicas são distintas e 

podem variar de acordo com parâmetros de queima e alterar sua eficiência nas 

diferentes aplicações (CHINDAPRASIRT; RATTANASAK, 2020) e conforme sua 

composição, pode apresentar quantidades relevantes de macro e micronutrientes 

(SEVERINO et al., 2006). 

O processo de reaproveitamento das cinzas reduz a necessidade da utilização de 

fertilizantes comerciais. Alguns estudos também atestam que normalmente as cinzas 

possuem valores altos de pH, contendo nutrientes como P, K, S, Ca, Mg, Na, e 

micronutrientes considerados essenciais para o crescimento das plantas (ARRUDA, 

2016). Anguissola, Silva, Botteschi (1999), também afirmam que as cinzas de caldeira 

podem ter em sua composição importantes nutrientes às plantas, como, Mg, P, K, Fe, 

Mn, Zn e Cu, além Ca, Fe, Mg e K. Chirenje e Lena (2006) indicam que o potássio 

pode ser considerado como o principal elemento da composição das cinzas oriundas 

da queima do bagaço de cana. Os cátions presentes nas cinzas reagem rapidamente 

com componentes ácidos no solo, levando a liberação de B na forma favorável paras 

as plantas cultivadas (BASU et al., 2009). 
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As cinzas provenientes da queima de biomassas nas termoelétricas podem ser 

fontes de quase todos os nutrientes essenciais, sendo eficaz na melhoria das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

Esse resíduo também possui bases que servem para neutralizar a acidez do solo, 

funcionando como corretivo e seus efeitos variam dependendo do tipo de solo 

(OLIVEIRA et al., 2006). A adição de cinzas no solo tem a capacidade de elevar e 

neutralizar o pH, condição que resulta em modificações químicas devido a 

solubilização de K, Na e SO4, resultante da dissolução de sais presentes nesses 

resíduos (AUGUSTO; BAKKER; MEREDIEU, 2008). 

Um dos elementos que torna as cinzas recomendáveis para aplicação na 

agricultura, além do potássio, é o silício na forma de silicato (SiO2). Seu teor é 

influenciado pela quantidade e disponibilidade do silício presente no solo, sendo que 

as raízes das plantas o absorvem na forma de ácido monosilícico o qual após 

translocação para a parte área, acumula-se em forma amorfa (NORSURAYA; 

FAZLENA; NORHASYIMI, 2016). O silício acumulado no tecido vegetal, tem sido 

associado à diminuição do acamamento das plantas, tolerância a pragas, doenças e 

a deficiência hídrica (WANG, Y. et al., 2019). O seu acúmulo influência de maneira 

positiva nas taxas de crescimento, desenvolvimento e rendimento de diversas culturas 

(ALVAREZ et al., 2018; NASCIMENTO et al., 2019). 

Baseado nas práticas vigentes no Brasil, parte das cinzas geradas pelo setor 

agroindustrial vem sendo descartada em locais inadequados. A deposição desse 

resíduo em aterros municipais ou industriais, ou até mesmo aplicadas em plantios, é 

geralmente conduzida sem critério ou monitoramento adequado, desconsiderando 

aspectos físico-químicos e até presença significativa de metais pesados e seus efeitos 

nas plantas.  

É possível que os metais pesados presentes nas cinzas (quando identificado) 

sejam provenientes do uso intensivo de fertilizantes fosfáticos, resíduos industriais, 

efluentes, lodo de esgoto e demais subprodutos oriundos das próprias usinas de 

açúcar, usados nos solos cultivados com cana-de açúcar, podendo ser absorvido 

pelas culturas (YADAV; JAIN; RAI, 2019). 

A destinação mais comum de cinzas tem sido a aplicação em solos das áreas 

plantadas com cana-de-açúcar e/ou incorporado a vinhaça e torta de filtro. Porém 

essa prática não é regulamenta pelas agencias ambientais ou pelo Ministério da 
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Agricultura (MAPA) e, além disso, as avaliações a respeito das vantagens, 

desvantagens e efeitos que podem ocorrer no solo, na planta ou mesmo no 

rendimento industrial a partir da matéria-prima são limitadas e escassas. 

Nesse contexto, compreender a morfologia das cinzas, sua composição química, 

persistência no solo e absorção pela planta é essencial para avaliar a viabilidade de 

sua aplicação em culturas de interesse agronômico. Seu estudo pode colaborar para 

evitar o desequilíbrio nutricional e impactos ambientais que possam ocorrer no âmbito 

do solo, lençol freático, fauna e flora. Por outro lado, enquanto a cinza ainda tem sido 

pouco explorada quanto ao uso na agricultura, mesmo sendo uma alternativa para 

suas destinações, resíduos como o biossólido, já são amplamente utilizados na 

fertilidade e como condicionantes do solo. 

 De acordo com Serrat et al. (2012), o biossólido aplicado na agricultura, é uma 

destinação sustentável e ambientalmente correta, e ainda promove a reciclagem 

nutricional do solo, proporcionando benefícios ao manejo agrícola, e das 

características físico-química, biológicas do solo. 

Por ser um recurso abundante em aspecto de nutrientes, microorganismos, 

nitrogênio e fósforo, o lodo se torna (biossólido) um fator interessante do ponto de 

vista do desenvolvimento e produtividade das plantas. Dessa forma, quando 

processado e tratado, pode vir a ser um ótimo fertilizante agrícola (QUINTANA, 2006). 

De acordo com Malta (2001), o lodo tem a capacidade de transformar e mudar as 

propriedades físicas do solo, contribuindo com a melhoria do solo de forma 

abrangente, como na qualidade da densidade, na porosidade, na retenção hídrica, na 

fertilidade, na elevação do pH, na diminuição do teor de alumínio trocável do solo, e 

ainda, aumente a capacidade de troca de cátions (CTC).Portanto, assim como a cinza 

o biossólido é considerado uma verdadeira fonte de nutriente, o que tem intensificado 

nos últimos anos sua aplicação na agricultura e os diversos estudo para avaliar o 

impacto da sua aplicação no solo e no desenvolvimento das plantas (CHIAN et al., 

2020). 

Outro aspecto a ser considerado, relaciona-se com a legislação ambiental. Para 

que esses resíduos sejam aproveitados em atividades agrícolas, há necessidade de 

cumprir as obrigações previstas no inciso II, do artigo 7 º, da Lei n. 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 

2010). Dentro da PNRS, a cinza pode se enquadra como um resíduo 

agrossilvopastoris, já que a classificação depende da sua origem, se enquadrando 
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como resíduo gerados a partir das atividades agropecuárias. E de acordo com a norma 

NBR/ABNT 10004/2004, as cinzas provenientes da queima do bagaço, estão 

estabelecidas quanto a periculosidade, como sendo um resíduo classe II A, 

pertencente ao grupo de não-inertes. 

Por outro lado, o biossólido que também se enquadra como resíduo classe II A, já 

tem sua produção/aplicação testada e definida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e abastecimento (MAPA), regulamentando seu uso conforme a resolução Nº 49 de 

agosto de 2020 que define os critérios de sua aplicação, enquanto a como alternativa 

para fertilização e nutrição de solos ainda é pouco explorada.  

Com base nas argumentações, este ensaio teve como objetivo principal, avaliar o 

efeito da aplicação de diferentes doses de cinza de bagaço de cana-de-açúcar e 

biossólido nos parâmetros químicos do solo, além da disponibilização de N, P, K e Si 

e absorção pelas plantas. Também, avaliou-se o comportamento fisiológico, 

bioquímico, produtivo e morfologia das raízes na cultura do feijoeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A plantas submetidas a adubação recomendada (NPK), apresentou maior 

produtividade e melhor resposta quanto aos parâmetros biométricos. Entretanto teve 

baixo teor de Fe, micronutriente essencial para cultura do feijão. 

A área foliar e acúmulo de biomassa aumenta com o incremento das doses de 

biossólido no solo.  

Embora a produtividade das plantas submetida as doses dos resíduos tenham sido 

abaixo do esperado, os resultados mostram o potencial da aplicação do resíduo, 

considerando que as plantas de feijão são extremamente exigentes em nutrientes 

como N, K e P, e mesmo sem nenhum tipo de adubação, as plantas conseguiram se 

desenvolver e produzir.  

Também ficou evidente o potencial da cinza com uma fonte de Si, pelo seu acúmulo 

no sistema radicular e no grão, ainda que o Feijão seja considerado uma planta que 

não tem característica de ser acumuladora de Si. 

As doses testadas também interferiram nas propriedades químicas do solo, 

assinalando um efeito sobre o V% e disponibilidade de micronutrientes  

Ainda que de acordo com a PNRS as cinzas estejam dentro dos resíduos gerados a 

partir da agroindústria, o que a classificaria como um resíduo agrossilvopastoris 

(devido ao material de origem-cana-de-açúcar). O mais indicado é que de acordo com 

suas características fosse classificado como um resíduo industrial. 
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