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Introdução 

 O município de Januária - MG apresenta a cachaça artesanal de alambique como uma das principais fontes de renda 

[1]. Para cada litro de cachaça produzido no município são gerados de 6 a 8 litros de vinhoto [2].   

 O vinhoto ou vinhaça é o produto da destilação do vinho proveniente da fermentação do mosto de cana-de-açúcar. É 

um material ácido que apresenta aproximadamente 2 a 6 % de matéria orgânica e elevada quantidade de potássio, cálcio 

e magnésio [3;4]. 

 Durante a safra da produção de cachaça no município (Abril a Outubro), o vinhoto é descartado de forma 

indiscriminada, em córregos, reduzindo o teor de oxigênio desses ambientes em função de sua riqueza em matéria 

orgânica, apresentando elevado índice de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) [2].   

 A destinação correta deste efluente é uma necessidade tanto do ponto de vista ambiental como econômico, visto que o 

resíduo proveniente pode ser utilizado como fertilizante em diversas culturas. 

 O Brasil está entre os dez maiores produtores mundiais de tomate Carvalho e Pagliuca [5], com uma área colhida de 

aproximadamente 64 mil ha em 2009. O setor da tomaticultura está em franca expansão no país. Pelo fato da cultura do 

tomate exigir grande aporte de agroquímicos no sistema de produção, cada vez mais é necessária a busca de tecnologias 

que maximizem a produção sem negligenciar as questões ambientais, desde a produção de mudas até a fase de colheita e 

processamento. 

 A produção de mudas de tomate é uma das etapas mais importantes do sistema produtivo, pois influencia o 

desempenho das plantas, tanto do ponto de vista nutricional quanto no ciclo produtivo da cultura no campo [6]. Nesse 

sentido, devem-se buscar alternativas para a produção de mudas precoces, vigorosas e sadias. O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a aplicação de vinhoto de cachaça artesanal como fertilizante orgânico na produção de mudas de 

tomate industrial. 

 

Material e métodos 

 O estudo foi realizado no setor de agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de 

Minas Gerais – Campus Januária, cujas coordenadas geográficas são: 44° 22’ 41” de longitude W e 15° 28’ 55”de 

latitude S e altitude de 472 m. O clima é classificado como Aw, caracterizado por uma estação seca durante o inverno, 

de acordo classificação climática de Köppen. 

 Foram utilizadas, para produção de mudas, bandejas de poliestireno com 72 células para cada tratamento. Para a 

análise de dados foram consideradas apenas as plantas centrais de cada bandeja. As bandejas foram preenchidas com o 

substrato comercial BIOMIX e semeadas com a variedade HEINZ 9553, utilizando uma semente por célula na 

profundidade de 1cm [7]. O experimento foi instalado de acordo delineamento inteiramente casualizado, consistindo de 

6 tratamentos e 56 repetições. Os tratamentos foram os seguintes: T1- 100% de vinhoto e 0% de água de poço; T2 - 

80% de vinhoto e 20% de água de poço; T3 - 60% de vinhoto e 40% de água de poço; T4 - 40% de vinhoto e 60% de 

água de poço; T5 - 20 % de vinhoto e 80% de água de poço; T6 (Controle) - 0% de vinhoto e 100% de água de poço. 

 As diluições do vinhoto foram realizadas no momento da aplicação, sendo feitas duas irrigações diárias, uma as 

9:00hs e a outra as 17:00hs. Para aplicação dos tratamentos utilizou-se regador de crivo fino, sendo padronizado um 

volume de 300 ml para cada tratamento no ato da irrigação.  

 As avaliações constaram da porcentagem de emergência (%), altura de planta (cm) e diâmetro do coleto (mm), sendo 

realizadas 14 DAP (Dias Após Plantio), quando as plantas apresentaram estabilização da emergência, sendo 

consideradas emergidas as plantas que tinham o hipocótilo exposto [8]. 

 

Resultados 

 Com base na tabela 1, observa-se que a porcentagem de emergência foi maior em T6, reduzindo sequencialmente de 

acordo aumento da concentração de vinhoto. Isto pode ter sido causado pelo excesso de K, pois segundo Magalhães [4], 

o vinhoto apresenta alto valor de K, em relação ao Ca e Mg, promovendo o desbalanço entre esses macronutrientes no 

solo.  Outro fator que pode ter contribuído para a reduzida emergência é a alteração nos valores de pH do substrato. 

Segundo Giachini e Ferraz [3], nos primeiros dez dias após aplicação do vinhoto no solo o pH reduz para, 

posteriormente, elevar-se rapidamente, podendo alcançar valores superiores a sete, comprometendo a absorção de 



 

 

micronutrientes pelas plantas. 

 Nos Tratamentos 2, 3, 4 e 5 as plantas apresentaram menor altura, consequentemente menor vigor vegetativo, 

enquanto as do T6 apresentaram maior altura, média de 1,8 cm, para este tratamento (Fig. 1). Portanto, as maiores doses 

de vinhoto comprometeram o crescimento das plantas. O tratamento que apresentou maior média para o diâmetro de 

coleto foi o T6 (Fig. 2), portanto, não houve incremento nutricional nas plantas que receberam doses crescentes de 

vinhoto de cachaça artesanal.   

 

Conclusão 

 O tratamento controle apresentou plantas mais vigorosas e potencialmente mais precoces. Enquanto no tratamento 

utilizando apenas vinhoto, as plantas não germinaram aos 14 DAP. Sendo assim, a aplicação de vinhoto de cachaça 

artesanal não é recomendada para a produção de mudas de tomate industrial nas concentrações avaliadas. 

 Concentrações menores devem ser testadas para aproveitamento dos benefícios do vinhoto como fertilizante orgânico.  
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Tabela 1. Porcentagem de emergência de plantas nos diferentes tratamentos aos 14 DAP. 

Tratamento Emergência (%) 

T1 0 

T2 12 

T3 69 

T4 79 

T5 85 

T6 (Controle) 98 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Altura de planta aos 14 DAP em função dos tratamentos avaliados. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diâmetro do coleto aos 14 DAP em função dos tratamentos avaliados. 


