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RESUMO 

O aumento do canavial brasileiro nos últimos anos 

e sua consequente queima como prática pré-colheita tem pre

ocupado diversos setores da sociedade, devido aos problemas 

causados por ela, tanto do ponto de vista econômico como 

ambiental. 

A hipótese sob a qual esse estudo foi realizado é 

a de que o resíduo de colheíta de cana-de-aQúcar sem queima 

prévia do canavial seja utilizado como combustível nas for

nalhas das caldeiras da agroindústria sucroalcooleira, em 

substituiQâo ao bagaQo, que seria comercializado. 

Para tanto, buscou-se verificar o desempenho ope

racional e econômico de uma enfardadora de forragem de far

dos cilíndricos, operando com esse resíduo, preparando-o 

para transferência do campo à indústria. 

Os trabalhos de campo foram realizados no muni

cípio de Santa Bárbara DIOeste - SP, com a variedade de 

cana-de-aQúcar SP 706163, em canaviais de 2° e 3° cortes. 

Concluiu-se, pelos resultados obtidos, que o pro

cesso de enfardamento do resíduo, com o equipamento utili

zado é viável tecnicamente, embora necessite de adaptaQ~es 

mecânicas e operacionais. 

A fonte de potência utilizada foi inadequada à 

operaQ§:o, inferindo-lhe elevados custos, o que inviabil izou 

o processo quando considerado o preQo do bagaQo a granel. 

Para o bagaQo briquetado, o resultado foi positivo. 
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o consumo de energ i a na forma de combust i ve l, pe lo 

conjunto trator-enfardadora, foi de 1,16% da energia con

tida no residuo enfardado. 

O potencial energético do canavial estudado é 

atrativo, pois a biomassa hoje descartada pela queima re

presentou, em peso, um terço dos colmas industrializáveis 

produzidos, com poder calorifico muito próximo ao do bagaço 

utilizado como combustivel nas fornalhas. 
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SUMMARY 

The increasing sugarcane cultivated area in the 

last years and its burning as a harvest pratice have 

worried several society sectors, due to the problems 

related to it, from the economical and environmental 

point-of-viewo 

This study is based on the assumption that 

sugarcane harvesting trash without previous burning may be 

used as fue 1 in the sugar and aI coho 1 i ndustry bo i 1 ers, 

instead of bagasse, which would be soldo 

As a consequence, i t was ver i fi ed both opera ti ona 1 

and economical performances of a hay baler, operating with 

such a trash, getting it ready to be born as far as the 

Mi 1 1 o 

Field tests were performed in Santa Bárbara 

D'Oeste, State of S~o Paulo, with sugarcane variety 

SP716163, in second and third ratoon fields. 

It was concluded, based on the results, that the 

trash baling process, with the applied equipment is 

technically feasible, although is showed be necessary 

mechanical and operational adaptation. 

The power source i n use was i nadequa te to the 

opera ti on, caus i ng h i gh costs to the process, unsuccessfu 1 1 

when considering in bul k bagasse price. Pressed bagasse 

indicated positive resultso 

Energy consumption as fuel, by the tractor-baler 
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system, was 1,16% the baled trash energy. 

The energetic potential of the studied sugarcane 

field is attractive, for the discarded biomass related to 

nowadays burning represented, in weight, the third part of 

the yielded stalks, with heating power very close to the 

bagasse used as fuel in the boilers. 
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1. INTRODUÇ~O 

A necessidade de mel horar a eficiência no consumo 

de energia para que, inclusive, minimize-se a agressão ao 

meio ambiente, é problema que aflige toda a humanidade, uma 

vez que a maior parte da energia consumida atualmente tem 

origem nos combutíveis fósseis, com reservas finitas e 

cujas emissões de gases provocam altos índices de poluiQão 

atmosférica. 

Assim, vários pai ses têm demonstrado i nteresse no 

desenvol vimento de fontes aI ternativas de energia, baseadas 

na utilizaQão de biomassa como combustível. 

A utilízaQão da biomassa como fonte de energia, 

no entanto, apresenta inúmeros problemas de ordem técnica 

e operac i ona I no que se refere ao seu aprove i tamento. 

Dentre eles pode-se destacar a baixa quantidade de energia 

contida por unidade de massa e o armazenamento, devido às 

vár i as formas desse ma teria I, a I ém de que a exp I oraQão 

indiscriminada de grandes áreas de florestas naturais, por 

exemplo, traria novamente enormes prejuízos ambientais. 

A utilizaQão, portanto, de restos culturais de 

atividades agrícolas como fonte de energia mostra-se atra

tiva, principalmente se consideradas as culturas que 

produzem grande quantidade de massa vegetal, da qual 

parcela significativa não tem interesse econômico 

atualmente. 
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A cultura da cana-de-açúcar, que no Brasil ocupa 

área da ordem de 4 milh~es de hectares é um desses casos. 

A cclheita de toda essa área é precedida por queimadas que 

visam facilitar a operação de corte e minimizar seus 

custos. Todavia, essa prática vem sendo contestada, 

principalmente do ponto de vista ambiental. 

Vários autores, estudando a parte aérea dessa 

cultura relatam que, da massa vegetal produzida, as folhas 

e ponteiros, hoje descartados e queimados, representam, em 

peso, entre 17% e 30% do canavial. Isso significa, somente 

no Brasil, quantidade de biomassa entre 42,5 e 75 milh~es 

de toneladas, no momento da colheita. 

O aproveitamento desse material como combustível 

para geração de energia elétrica torna potencialmente inte

ressante o estudo de novos sistemas de colheita de cana-de

açúcar sem queima de prévia e de formas eficientes de 

manipulação dos resíduos dessa colheita no processo de sua 

transferência do campo à indústria. 

O presente estudo visou aval iar o desempenho 

operacional e econômico de uma enfardadora de forragem, de 

fardos cilíndricos, operando em resíduo de colheita meca

nizada de cana-de-açúcar sem queima prévia, bem como a 

energia descartada em forma de palhiço, do canavial. 
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o Anuário Estatístico do Brasil - 1990 inrorma que 

a área cultivada no Brasil com cana-de-açúcar era, naquele 

ano, da ordem de 4,2xl06 ha, com uma produção de 258xl06 t 

e produtividade agrícola média de 62,8 t/ha. 

A Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar do 

Estado de São Paulo (COPERSUCAR, 1989a) relata que a área 

col hida no Brasi I, na safra canavieira de 88/89, foi de 

4,3xl06 ha, sendo menor apenas que as áreas ocupadas pelas 

culturas de milho (13,lxl06 ha), soja (10,5xl06 ha), arroz 

(6xl06 ha) e feijão (5,9xl06 halo 

VIEIRA (1981) e SEGA LA (1982) relatam os rendimen-

tos agrícolas da cultura da cana-de-açúcar no Brasil e em 

suas principais regiões produtoras: 

VIEIRA ( 1981) : 

Regiâ:o Centro/Sul 65 t/ha 

Regiâ:o Norte/Nordeste 55 t/ha 

SEGALA (1982) : 

São Paulo 70 t/ha 

Brasil 60 t/ha 

A necessidade de promover limpeza parcial do cana

vial visando facilitar a operação de corte (manual ou me-

cânicol é a razão principal da queima, segundo RIPOLI & 

PARANHOS (1987). Comentam que, dependendo das cond ições 

climáticas, tal procedimento pode reduzir entre 60 e 90% a 
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matéria estranha vegetal que acompanha a matéria-prima co

lhida, embora tratando-se de sua qualidade, as condiç~es 

ideais desejáveis s~o a cana cortada madura, sem queima 

prévia, limpa e processada o mais rapidamente possível. 

Ainda esses autores relatam que os problemas am

bientais causados pela queima dos canaviais têm levado pai

ses e regiôes produtoras a proibirem as queimadas e força

rem o desenvolvimento de novos equipamentos e métodos de 

colheita. 

DELGADO (1985) considera aspectos favoráveis e des

favoráveis da queima em canaviais, precedente à colheita, 

classificando-os do ponto de vista agronômico, industrial, 

econôm i co e operac i ona 1 e energét i co, enumerando os ma i s 

relevantes: 

De carater agronômico: 

1. a palha poderia ser incorporada ao solo aumen

tando seu potencial de matéria orgânica; 

2. destruição dos inimigos naturais da broca da 

cana-de-açúcar; 

3. facilidade nas operaçôes de preparo do solo e de 

cultivo; 

4. aumento do teor de cinzas do solo; 

5. eliminaç~o de pragas da cultura; 

6. facilidade nas operações de corte, tanto manual 

como mecanizado. 

De carater industrial: 

1. d i fi cu 1 dades na conservaç~o e pur i ficaç~o dos 

caldos; 

2. aumento de brix e fibra % devido ao ressecamento 

dos colmos; 

3. aumento da infestação de microorganismos nos 

co 1 mos, como resul tado da exsudaç~o, pred i spondo-os à dete

rioração. 

De carater econômico e operacional: 

1. torna a colheita mais fácil e barata; 
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2. maiores prejuízos no caso de atraso" no corte; 

3. complicaçôes com tratamento de água de lavagem, 

pelo aumento de volume necessário e pela demanda biológica 

de oxigênio devido ao exsudado e pela solubi I izaç~o de 

ceras. 

De carater energético: 

1. a queima tem causado perdas da ordem de 30% da 

matéria bruta, . tornando-se claro que, caso fosse aprovei

tada para a produç~o de biogás ou queimada em caldeiras, 

poderia ser geradora de energia de biomassa. 

Também BASSINELLO et alii (s.d.) comentam aspectos 

favoráveis e desfavoráveis da cana-de-açúcar como matéria

prima obtida de canavial sem queima prévia, em virtude da 

permanência de restos culturais (palha e palmito) no campo: 

" Vantagens: 

manutenção da umidade do solo; 

controle de ervas daninhas sem a utilização ou 

com a diminuição da quantidade de herbicidas; 

- melhor controle da eros~o com proteç~o do solo 

contra o impacto das gotas de chuva; 

- aumento de matéria orgânica no solo pela adoç~o 

da prática por vários anos; 

- reduç~o da populaç~o de nematóides nocivos à cul

tura, pelo acréscimo de nematóides predadores e microorga

nismos resultantes do aumento da matéria orgânica no solo; 

possibilidade do melhor aproveitamento da cana

de-açúcar do ponto de vista energético, levando-se toda a 

fonte de energia (biomassa) para a indústria; 

- melhoria da qualidade da matéria-prima entregue 

para a industrialização; 

- no caso de micro e mini-destilarias que exigem 

baixas tonelagens diárias de matéria-prima, dificultando a 

queima de talhões inteiros de cana, a adoç~o da prática da 

colheita de cana crua iria beneficiar o processo além de 

permitir a util izaç~o de ponteiros para aI imentaç~o animal; 
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reduçao da poluiç~o atmosférica provocada pela 

queima da cana. 

Desvantagens: 

- dificuldade de m~o-de-obra disponível para a ado

ç~o da técnica e resistência do próprio cortador em exe

cutá-la; 

rendimento de corte menor, tanto manual como me

cânico, implicando em maiores custos de produç~o; 

- aumento de impurezas vegetais e minerais na maté

ria-prima; 

- tendência de apresentar o corte basal mais ele

vado, provocando perdas de matéria-prima e prejudicando a 

brotaç~o da soqueira; 

- dificuldades de brotaç~o da soqueira devido à 

menor temperatura do solo e do sombreamento; 

ma i or foco de i nfestaç~o para a lo jamento das 

pragas; 

impossibil idade de uti 1 izaç~o dos implementos 

tradicionais nos tratos culturais de adubaç~o e cultivo 

(subsolageml; 

- necessidade de maior quantidade de nitrogênio na 

adubaç~o de soqueira com a final idade de suprir a parte 

imobilizada na decomposiç~o da palha e aplicaç~o no plantio 

de todo o fósforo exigido para o ciclo da cultura; 

perigo de fogo acidental no periodo de entre sa

fra e durante a colheita; 

maior velocidade de deterioração da cana crua em 

relaç~o à queimada após o corte; 

cuidado na esco 1 ha de variedades apropriadas (sem 

joça 1, despa I ha fác i I, com menor prob I ema de doenças e 

broca l ; 

- aumento da necessidade de transporte pela em-

presa; 

- aumento no teor de fibra e consequente reduç~o na 

extraç~o do caldo pelas moendas; 
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- as colhedoras de cana picada ou de cana inteira 

foram basicamente desenvolvidas para o corte de cana quei

mada com raras exceçôes; 

diminuição da velocidade das colhedoras com au

mentos do consumo operacional e custo final; 

aumento da incidência de acidentes de trabalho no 

corte de cana crua (uso do fac~o provocando cortes, folha 

da cana ferindo a vista); 

- na cana crua há maior incidência de animais peço

nhentos (cobra, aranha) no momento do corte, provocando sé

rios acidentes; 

- maior incidência de broca (D. saccharalisJ e de 

cigarrinha da raiz (M. fimbriolata)". 

RIPOLI (1988) considerando ser a queima prévia dos 

canav i a i s consagrada em função dos ref 1 exos econôm i cos i me

diatos, enumera vários inconvenientes dessa prática como: 

riscos de descontrole, podendo provocar incêndio em outras 

áreas agrícolas ou matas, danos às redes de transmiss~o de 

energia elétrica, dificuldade de implantaç~o de controle 

biológico de pragas, perda de sacarose por exsudaç~o dos 

colmos e desperdicio de cerca de 10 t/ha de massa vegetal 

que poderia ser incorporada ao solo melhorando suas pro

priedades físico-químicas ou aproveitada como fonte de 

energia na agroindústria. 

STUPIELLO (1989) tece comentários sobre a influên

cia do tempo em que a cana permanece queimada antes da in

dustrial ização, classificando os periodos de queima em 

quente, quando ocorre entre 12 e 16 horas do dia anterior 

à moagem e frio quando ocorre entre 19 horas (noite ante

rior) e 7 horas da manh~ do dia da moagem, concluindo que 

o período frio fornece matéria-prima de melhor qualidade. 

Considera ta 1 fato como ref I exo de deter i orações m i cro

biológicas (pela inoculaç~o de microorganismos nas racha

duras provocadas nos colmos pelo fogo), tecnológicas (pela 

exsudação de caldo pelos colmos) e fisiológicas (pela rea-
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tiva9~0 das atividades fisiológicas da planta), "todas elas 

relacionadas com perda de a9úcares. 

Estudos do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) 

de São José dos Campos, SP, realizados em setembro de 1988 

e mar90/abril de 1989 no Estado de São Paulo, visando a de

termina9~0 da polui9ão atmosférica causada pelas queimadas 

de canaviais. foram relatados pelo JORNAL DE PIRACICABA 

(1989) e dão conta de que os níveis de ozônio na época da 

safra s~o de 80 ppb, contra 30 ppb na entre-safra, sendo 

que nas regiões industrial izadas dos Estados Unidos da 

América a concentra9~0 desse gás na atmosfera é de 50 ppb 

e nas demai s regiões do Brasi 1 a concentra9~0 observada 

(considerada normal está entre 20 e 40 ppb. Quanto aos ni

veis de monóxido de carbono, foram encontradas concentra-

9ões de 600 ppb na época das queimadas, contra 100 ppb nas 

épocas de entre-safra. 

O periódico cita que a alta concentra9ão de ozônio 

na bai~a atmosfera prejudica o crescimento de plantas e o 

sistema respiratório de animais e o monóxido de carbono é 

responsável por doen9as respiratórias e complica9ões car

díacas. 

O JORNAL DE PIRACICABA (1990) noticia que a Com

panhia Paulista de For9a e Luz (CPFL) tem observado dimí

nui9ão das interrupções de fornecímento de energia elétrica 

em sua área de concess~o, causados por queimadas de cana

viais, gra9as às campanhas de concientiza9~0 desenvolvidas 

pela empresa. A notícia relata 119 interrup9ões em 1990, 

até o dia 30 de novembro. No ano de 1984 foram 576, em 1985 

foram 525, sendo que somente em 1989 conseguiu-se baixar 

esse número de duas centenas, ocorrendo 183 interrupções. 

2.2. Utilizaç~o de biomassa como fonte de energia. 

Segundo CARVALHO (1974), um hectare de eucalipto 

produz 200 toneladas de madeira sêca ao ar, a qual, na for-
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ma de lenha, produz energia equivalente a 55.000 litros de 

óleo diesel. O autor defende o retorno do uso da lenha e do 

carv~o vegetal para a geração de energia elétrica, na side

rurgia, em indústrias que utilizam o vapor para aquecimento 

doméstico rural e no transporte ferroviário. 

A necessidade de buscar novas fontes de energia em 

a 1 terna ti va às ma tér i as-pr imas fósse i s é comentada por 

PERRONE (1977) como tendência universal, uma vez que essas 

são finitas e que a biomassa vegetal depende da fixação da 

energia solar através do processo fotossintético. O autor 

comenta ainda que, no Brasil, 50% da matéria verde (hastes, 

folhas, cascas, raízes, etc) formada pelas principais cul

turas, que são a cana-de-açúcar, mandioca, milho e arroz, 

é deixada apodrecer no campo ou, quando muito, aproveitada 

ineficientemente. 

O mesmo autor relata a quantidade de celulose con

tida nos resíduos agrícolas de algumas culturas no ano de 

1975: 

Cana-de-açúcar 

bagaço (13% da cana) 11.959.210 t 

folhas e ponteiros (40% da parte aérea) 18.398.784 t 

Mandioca 7.958.491 t 

Arroz casca 1.288.823 t 

palha 2.681.297 t 

Babaçú amêndoas 3.006.110 t 

LANÇAS (1984) apresenta algumas vantagens do uso de 

biomassa como energia alternativa e alguns problemas para 

sua utilização em larga escala: 

- recursos abundantes, renováveis e disponíveis em 

diversas formas e grande variedade de uso; 

- produç~o descentralizada, com recursos regionais 

e locais mais apropriados; 

redução da poluição ambiental em relação aos com

bustíveis fósseis; 

colheita de grande quantidade de biomassa pode 
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causar desequilíbrio ecológico em grandes propo~çcres; 

- baixa quantidade de energia por quantidade de 

massa. Sua viabilidade só poderá ser considerada quando o 

preço do petróleo se elevar muito; 

- prob 1 emas de armazenamento e transporte devido às 

várias formas de biomassa; 

- devido à produção descentralizada, a necessidade 

de transporte para os centros de conversão pode tornar in

viável sua produção, dependendo das distâncias; 

- para melhor eficiência é necessário um sistema de 

pré-secagem devido à umidade da biomassa. 

Segundo BRITO (1986), a biomassa pode constituir a 

base de um modelo de desenvolvimento tecnológico e indus

trial auto-sustentado, baseado em dados concretos da real i

dade regional e na integração do homem a um ambiente eco

nômico em harmonia com seu ambiente natural, além de ser 

uma simples fonte de energia alternativa. Comenta, ainda, 

que o componente energético é quem molda e sustenta as ci

vilizações, concluindo que existem amplas oportunidades 

para uma part ic i paçgro efet i va dos combust i ve i s der i vados de 

biomassa no Brasil e América Latina, existindo, todavia, 

necessidade de clara opção politica e esforço tecnológico 

mais autônomo e que tal política terá como vetores de ener

gia o etanol, os óleos vegetais e a biomassa florestal na 

propulsgro de veículos e na geração de eletricidade. 

Dos 850 mil hões de hec tares do Bras i 1, CORR~A 

(1990), considera que 150 milhões podem ser destinados à 

produçgro de alimentos, 250 milhões para a exploração pe

cuária e 450 milhões para o uso com florestas e produção de 

biomassa a serem utilizadas como fonte de energia. Para 

tanto, comenta que o pais necessita estabelecer um programa 

energético compreendendo um conjunto de estruturas e planos 

que proporcionem a integração harmônica dos fluxos de ener

gia e permitam a otimização de subsistemas de produção, 

transporte, distribuiçgro e consumo. 
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2.3. O potencial de energia na cultura de cana-de-açúcar 

Referindo-se à capacidade fotossintética da cana

de-açúcar, ROSA (1977) comenta que 1.6% da energia solar 

incidente sobre a cultura é transformada em energia quimi

ca, o que corresponde à 52 barris de petróleo por dia, em 

cada km 2 de área plantada. Desse total. apenas o corres

pondente a 6,8 barris s~o transformados em álcool e/ou 

açúcar. 

De acordo com LESS (1982) citando a mandioca, be

terraba açucareira e o girassol como fontes de energia, a 

cana-de-açúcar destaca-se por apresentar cu I ti vo energét ico 

ideal, pois além de atividade fotossintética elevada, o 

processo industrial aproveita o bagaço para geração de ca

lor e o vapor retirado da concentraç~o do caldo é recircu

lado. 

LEITE & PINTO (1983) afirmam que uma tonelada de 

cana-de-açúcar esmagada fornece 250 kg de bagaço com 50% de 

umidade. Nesse grau de umidade seu poder calorifico infe

rior (PCI) é de 1790 kcal/kg. Na umidade de 20% o PC! é de 

3.244 kcal/kg. 

STUPIELLO (1987) informa que, em média, uma tone

lada de cana esmagada produz 280 kg de bagaço a 50% de umi

dade e estima que, do total da biomassa produzida pela cul

tura, 6 a 12% em peso é desperdiçada na forma de palhiço. 

A COPERSUCAR (1989b) mostra que cada tonelada de 

cana esmagada resulta, em média, em 260 kg de bagaço com 

50% de umidade. 

Poder calorifico inferior (PC!) é segundo OLIVEIRA 

(1982) como o calor liberado pelo combustivel menos o calor 

de vapori zação da água, que é de 600 kca I para 1 kg de 

água. O peso da água formada na combustão é nove vezes o 

peso do hidrogênio contido no combustivel. 

O poder calorifico do bagaço de cana-de-açúcar tem 

sido motivo de estudos de vários autores, pois como comenta 
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LESS (1982) é matéria-prima para geraç~o de calor. 

LEITE (1983) comenta que a 20% de umidade, 3 tone

ladas de bagaço de cana poderiam substituir uma tonelada de 

óleo combustivel. A seguir, em funç~o da variaç~o de 

umidade do material - U%, apresenta-se o valor do poder 

calorífico útil 

1 

U% 

60 

50 

45 

40 

30 

20 

15 

10 

05 

00 

(PCU) obtidos por esse autor e por OLIVEIRA 

9 8 2 

PCU (kcal/kg) 
OLIVEIRA (1982) LEITE (1983) 

1.329 

1.814 1.790 

2.032 

2.299 2.310 

2.783 2.795 

3.268 3.244 

3.510 3.522 

3.753 3.765 

4.008 

4.250 

OLIVEIRA (1982) e PEREZ (1982) apresentam infor-

mações do poder calorífico superior - PCS do bagaço, de-

terminado em alguns países: 

Países 

Austrália 

Brasil 

Cuba 

México 

Perú 

Porto Rico 

U.S.A. 

PCS (kcal/kg) 

OLIVEIRA (1982) 

4.542 

4.600 

4.691 

4.594 

PEREZ (1982) 

4.280 

4.432 

5.072 

4.650 

4.654 

4.529 



13 

GOLDENBERG (1979) comenta que o bagaço de cana cor

respondeu, em 1979, a 4,6% da energia utilizada no Brasil. 

Informa, também, o poder calorífico de alguns combustíveis: 

Combustível Poder Calorífico 
(kcal/kg) 

Gasolina 1.000 8.150 

Etanol 6.400 5.040 

Metanol 4.700 3.740 

Madeira 2.524 - 1.010 

Carvão vegetal 6.798 - 1.980 

o poder calorífico de alguns combustiveis é também 

apresentado por MIALHE (1980): 

Combustível 

Gasolina 

Álcool anidro 

61eo diesel 

Gás metano 

Poder Calorífico (kcal/l) 

7.759 

5.082 

8.883 

4.203 

Estudos realizados no Hawaii durante a safra 82/83 

pela Hawaiian Sugar Planters Association (H.S.P.A., 1983) 

dão conta de que a cultura da cana-de-açúcar pode fornecer 

270 milhões de BTU/acre de energia, o que caracteriza como 

uma das culturas mais eficientes na conversão de energia 

solar em energia química. 

Segundo SEGALA (1982) o rendimento agrícola da 

cana-de-açúcar no Hawaii é de 240 t/ha. 

A H.S.P.A. (1987) diz que permanecem no solo como 

resíduos de colheita de cana, quando o canavial não é quei

mado, ponteiros, folhas e outros materiais, à partir dos 

quais seria possivel produzir energia elétrica caso sejam 

desenvolvidos métodos eficientes para seu recolhimento e 
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estocagem. A instituiçao afirma que equipes de pesquisa

dore~ estio empenhados no aproveitamento energético desse 

material, não só no Hawai i, como também na Jamaica e 

Tailândia e apresenta alguns resultados de umidade e poder 

ca I or í fi co observados nos res íduos estocados durantre 3 

meses, em 4 situações diferentes. 

Tratamento Umidade % PCS 
(BTU/lb) 

Resíduo fresco, coberto 20,1 5.078 

Resíduo fresco, descoberto 12,8 5.344 

Resíduo velho, coberto 16, 1 4.737 

Resíduo velho, descoberto 11,6 5.713 

Em Cuba, AGUI LAR et aI i i . . 
(1989) relatam estudos 

realizados com resíduos da colheíta de cana-de-açúcar na 

safra 86/87, por eles chamado de RAC - resíduos agrícolas 

de cana. Estudaram 3 métodos de preparação e transporte do 

RAC para combustão em usinas que utilizam o bagaço como 

fonte de energia, com equipamentos para fracionamento e 

secagem do material. 

Foram objeto dos estudos resíduos de colheita ma

nual e mecanizada, em canaviais não queimados, sendo que os 

autores observam que as frações do material apresentam ta

manho inadequado para fins industriais. Apresentam o teor 

de umidade e o poder calorífico encontrados, em 3 unidades 

indústrias diferentes e comparam com o bagaço: 

Material 

RAC 

Bagaço 

Umidade (%) 

33,78 

47,98 

PCS (kcal/kg) 

4.774,0 

4.902,3 

ZULAUF et alii (1985) apresentam os poderes 

caloríficos superior e inferior da palha (folhas secas) da 
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cana-de-açúcar para d i versas variedades e reg i ões do Estado 

de S~o Paulo: 

Regi~o/Variedade 

Poderes Caloríficos (kcal/kgl 
Superior Inferior Umidade(%) 

Araraquara NA5679 

Bauru SP701143 

Campinas CP5122 

Piracicaba NA5679 

Ribeirão Preto SP701143 

4.181 

4.315 

4.098 

3.979 

4.096 

3.563 

3.073 

3.389 

2.992 

3.534 

9, 1 

21,3 

11,3 

18,6 

8,0 

No Brasil, a Bagatex 1 estudou os resíduos indus

triais e agrícolas oriundos da cana-de-açúcar em termos de 

quant idade e poder ca 1 OI" í fi co para algumas vaI" i edades p 1 an

tadas no pais, obtendo os seguintes resultados: 

Variedade Corte Bagaço Palha Ponteiro Ponteiro+Palha 
(t/hal 

NA 5679 

NA 5679 

SP 701143 

SP 701143 

SP 701248 

CB 5398 

PC I (kca 1 I kg ) 

17 

14 

37 

32 

38 

39 

20 

12 

1.790 3.600 

27 

16 

1.268 

24 

29 

47 

50 

28 

39 

2.280 

Obs: foram considerados para o cálculo da quantidade de ba
gaço 15,5% de fibra e 50% de umidade e o PCI calculado após 
15 dias de secagem ao ar livre. 

1 Analysis and prospects of rational utilization of 

sugar cane bagasse. Bagatex programo Relatório interno, 

Ribeirão Preto, 1984, 8p. 
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Estimaram o potencial energético dos resíduos de 

colheita de canaviais brasileiros, sem queima prévia, con

cluindo que, as queimadas, desperdiçam 87,72x10 12 kcal/ano 

de energia, o que equivale ao abastecimento do país por 63 

dias com petróleo e uma economia de divisas da ordem de 

US$ 1,464 bilhões. 

Estudos realizados pela Usina Santa Lydia2 com vis

tas a determinar a variaç~o da umidade dos resíduos (palha 

e ponteiro) da colheita de cana sem queima prévia, os 

quais foram colocados sobre piso asfáltico, resultando nos 

seguintes valores: 

Resíduo/dias 

Ponteiros 

Palha 

Umidade (%) - com base no peso seco 
2° 4° 5° 6° 

62,7 

15,2 

61,3 

14,0 

56,5 

18,6 

58,1 

13,9 

Também a quantidade em massa de resíduo em relaç~o 

à produtividade agrícola do canavial: 

Variedade 

NA 5679 

SP 701143 

Rendimento Agrícola 
(t/ha) 

68 

148 

Palhada 
(t/ha) 

24 

28 

Relatando experiência da Usina Central Romana, 

República Dominicana, com o recolhimento e utilização de 

ma ter ia I remanescente de co 1 he i ta de cana-de-açúcar como 

2 Usina Santa Lydia. Previsão do comportamento da palha e 

palmito da cana-de-açúcar como combustiveis industri

ais. Relatório interno, Ribeirâo Preto, 1984, 8p. 
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fonte de energia para geração de eletricidade, LOPEZ (1987) 

comenta que, no momento da colheita, a parte constituida 

pelos ponteiros e folhas representa 30% em peso da parte 

aérea, variando, no entanto, com a variedade e com as con

diç~es de cultivo, podendo representar em alguns casos, 

apenas 15%. 

A umidade desse material, segundo o autor, pode dimi

nuir em periodos menores que uma semana, para 30% com dias 

ensolarados, sendo frequente encontrar-se umidades inferi

ores à 20%. Apresenta ainda, o poder calorifico do residuo 

de colheita, com base em peso seco, como sendo da ordem de 

4180 kcal/kg e com 30% de umidade, de 2850 kcal/kg. 

Concluindo, o autor comenta ser satisfatório o re

sultado do recolhimento do material remanescente, tanto do 

ponto de vista operacional quanto econômico, nas últimas 5 

safras naquele pais. 

RIPOLI et alii (1990) estudando no Brasil as varie

dades SP701248, SP706163 e SP701143, determinaram as rela

ç~es entre colmos industrializáveis e palhiço (ponteiros, 

folhas verdes e palha) ao que chamaram de fndice de Pa

lhiço; das frações do palhiço entre si, denominada Compo

sição Percentual de Palhiço e determinaram o poder calo

rifico superior para cada uma das frações do palhiço assim 

como seus teores de hidrogênio e grau de umidade. Conclui

ram que não há diferença significativa entre o poder calo

r1fico superior das frações do palhiço, podendo ser consi

derado, em média, como 4.300 kcal/kg, para efeito prático, 

enquanto que a percentagem de hidrogênio elementar (H) no 

material é, em média, 6,23% para ponteiros e palhas e 6,34% 

para folhas verdes. Também a composição percentual de pa

lhiço mostrou-se uniforme e para efeito prático, pode ser 

considerada como 1/3 para cada uma delas. 

O fndice de Palhiço, no entanto, mostrou-se desu

niforme, sendo que as médias encontradas para as variedades 

foram as seguintes: SP701248 = 17,4%; SP701143 = 25,2% e 
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SP706163 = 31,5% 

RIPOLI et alii (1990a) consideraram a massa de ma

terial remanescente de colheita como 9,7 t/ha em média, com 

poder calorifico útil de 2280 kcal/kg. Assim, estimaram que 

num canavial com 70 t/ha de colmos pode-se obter um equiva

lente energético de: 

20.877 Mcal de etanol; 

31.326 Mcal de bagaço e 

21.058 Mcal de material remanescente da colheita. 

Na Tailândia, sob patrocinio da United States 

Agency of International Development, HOWE & SREESANGKON 

(1990) relatam o recolhimento de 4.676 t de residuos de co

lheita manual de cana-de-açúcar, por 6 enfardadoras (3 de 

fardos cilindricos e 3 de fardos com secção retangulàr), 

entre 15/12/89 e 09/03/90. 

Os autores informam que obtiveram fardos com umi

dade entre 9,77% e 11,22% e nessas cond içefes, seu poder 

calorifico aproximado foi de 15.813 kJ/kg (6.800 BTU/lb). 

Comentam que a queda de 1% na umidade do material incre

menta de 2,3% seu poder calorifico, estimando que se re

colhidos 12.500 t de resíduos por ano com 12% de umidade e 

misturados com os 482.400 t de bagaço com 50% de umidade 

produzidas pela indústria proprietária da área agrícola 

ut i 1 i zada para os estudos, o ganho de poder ca 1 or i fico 

significaria um excedente de bagaço da ordem de 19.300 t. 

Isso possibilitaria o refino de 20.400 t de açúcar que, ao 

mercado de US$60,00/t daria um resultado de US$ 1,224 mi

lhão. Descontados os custos do recolhimento restariam mais 

de US$ 1 milhão em lucros. 

RIPOLI & MOLINA JR (1991) estimaram que, de um ca

navial com 60 t/ha de matéria-prima, é possivel obter 

67.080 Mcal de energia, sendo assim distribuida: 

Álcool 4500 16.830 Mcal 25,09% 

Bagaço 15 t 26.850 Mcal 40,03% 

Resíduos 12 t 23.400 Mcal 34,88% 
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Afirmam que a utiliza0_o dos residuos ~e colheita 

como fonte de energia pode transformar a agroindústria su

croalcooleira em verdadeira usina de biomassa. 

Estudando as variedades de cana-de-aoúcar SP701143 

e NA5679, RIPOLI (1991) determinou o poder calorifico supe

rior e as percentagens de hidrogênio elementar das frao~es 

colmos, ponteiros, folhas verdes e palhas, tendo como média 

os valores de 4041,84 kcal/kg e 6,34%, respectivamente. 

Em equivalente energético, quando o autor conside

rou o potencial do canavial e o comparou com combustíveis 

líquidos, os resultados para cada variedade foram: 

SP701143 NA5679 

Petróleo (barril/t) 1,15 1,41 
(barril/ha) 31,49 30,30 

Óleo diesel ( 1 I t ) 205,37 251,61 
( 1 lha) 5631,24 5417,16 

Etanol ( 1 I t ) 361,96 443,46 
(Ilha) 9924,94 9547,69 

Conclui o autor que uma tonelada de material rema

nescente de colheita substitui 1,08 t de bagaoo em termos 

de poder calorífico, se considerado como combustível para 

fornalhas de caldeiras, sugerindo futuros estudos de ba

lanoo térmico em caldeiras de usinas e destilarias. Afirma, 

ainda, que devem ser efetuados estudos sobre as implicao~es 

decorrentes da terra que eventualmente acompanhe o material 

remanescente. 

MOL I NA JR et a 1 i i (1991) estudando métodos de reco-

lhimento de resíduos de colheita manual de cana-de-aoucar, 

variedade SP706163 no município de Piracicaba-SP, determi

naram fndice de Palhioo de 0,34 e poderes caloríficos su

perior de 4.538,8 kcal/kg, inferior de 4.200,2 kcal/kg e 

útil de 2.341,4 kcal/kg. Para o canavial estud~do, com pro

dutividade agricola determinada de 79,52 t/ha, sua energia 
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potencial bruta foi estimada em: álcool = 23.921 Mcal/ha; 

bagaço = 35.591 Mcal/ha e residuos de colheita = 62.679 

Mcal/ha. 

Em entrevista concedida a CORRE A (1990) o ex-mi

nistro Jo~o Camilo Penna citando estudos do Instituto Fer

nand Brandel, da Fundaç~o Armando Alvares Penteado, SP, 

afirma que o Brasil produz 59 milh~es de toneladas de ba

gaço de cana por ano e a mesma quantidade de pontas e palha 

de cana. Comenta que o aproveitamento energético desse ma

terial poderia gerar 4,8 mil megawatts, correspondente a 8% 

de toda a energia elétrica gerada no pais. 

A COPERSUCAR (1989b) relata que os custos de produ

ção de energia elétrica por unidades cooperadas situa-se 

entre US$ 0,035 e US$ 0,045 por quilowatt-hora, consideran

do o preço da tonelada de bagaço combustivel como US$ 6,30, 

enquanto que a mesma energia comprada da rede oficial custa 

US$ 0,066. Comenta ainda que além da possibilidade de for

necimento do excedente de energia produzida às concessio

nárias estatais, fato que se daria no periodo de estiagem, 

estaç~o critica para o sistema hidroelétrico, esse poderá 

ser utilizado em atividades complementares ao empreendi

mento, como irrigação e produção de fertilizantes. Os in

vestimentos médios para um sistema de cogeração, por quilo

watt-hora instalado, situam-se entre US$ 900 e US$ 1150, 

inferiores aos observados em hidroelétricas e com a vanta

gem de menor prazo de instalação. 

Estudo de viabilidade econômica da geração de ele

tricidade a partir da queima de bagaço de cana por uma 

usina sucroalcooleira mostra que, segundo VENTURINI FO & 
ADDISON (1990), quando se consideram taxas de juros para o 

investimento de 12% ao ano e os itens benfeitorias, máqui

nas e equipamentos com preços de novos, o investimento só 

será lucrativo se: 

y > 498,67 + O,072x, onde, 
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y = receita com a eletricidade gerada (em milhares 

de dolares americanos por ano) 

x = preço do bagaço queimado (em dolares americanos 

por tonelada). 

Os autores comentam que a situação real de tais 

bens já est~o depreciados, o que faz com que a taxa interna 

de retorno apresente um valor superior aos encontrados para 

as condições consideradas. Desta forma, consideram que com 

a expectativa de escassez de energia elétrica para os pró

ximos anos e consequente aceleração de preços, interessa ao 

pais e às usinas sucroalcooleiras realizar investimentos em 

caldeiras e turbogeradores visando co-geração de energia, 

uma vez que estudos da Copersucar junto a cooperados con

cluiram que a geração de energia elétrica por essas indús

trias é economicamente viável. 

HOWE & SREESANGKON (1990) estimaram custos para a 

energia elétrica gerada a partir de residuos de colheita de 

cana-de-açúcar, na Tailândia, em US$ 1,68/kJ, enquanto que 

o custo de geraç~o de eletricidade a partir da queima de 

óleo (US$ 19/barril de petróleo) seria de US$ 2,91/kJ. 

2.4. Desempenho de operações mecanizadas de colheita e 

de recolhimento dos resíduos em cana-de-açúcar. 

Enfardadora, segundo BALASTREIRE (1987), é uma má

quina que coleta feno da leira e o comprime em um pacote 

fácil de ser manuseado, chamado fardo. Apesar de ser uti

lizada principalmente para feno, uma enfardadora pode ser 

aplicada no enfardamento de outros materiais como restos de 

cultura, palha de cana, etc. Comentando o desempenho de en

fardadoras. o autor cita capacidades de 6 a 7,5 t/h ou 250 

a 300 fardos por hora, com densidade de 170 kg/m 3 e umidade 

entre 20 a 35%. 

A Usina Central Romana, na República Dominicana, 

conforme LOPEZ (1987), vem recolhendo residuos de colheita 
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da cana-de-açúcar para produçao de energia elétrica. O tra

balho que vem se desenvolvendo nos últimos 5 anos e é exe

cutado por picadoras de forragem convencionais sendo o re-

siduo transportado até a v i a férrea por carretas. Os 

resultados médios de desempenho do sistema são: 

Resíduo recolhido/ano 

Resíduo recolhido/ha 

t cana colhida/t resíduo 

Dias trabalhados/safra 

Resíduo recolhido/dia 

Recolhedoras utilizadas 

Capacidade efeteiva - recolhimento 

enleiramento 

Eficiência de campo 

25.700 t 

11,8 t 

4, 1 

136 

190 t 

5 

5,7 t/h 

7,0 t/h 

52 % 

Segundo o autor, de todo o resíduo existente no 

campo, estimado em 14 t/ha, a eficiência de recolhimento 

foi de 83% no sistema atual e a densidade de resíduos de 

colheita com 30% de umidade, recolhidos por diversos tipos 

de máquinas, em kg/m 3, são os seguintes: Picado, 120; Far

dos retangu I ares, 225'; Fardos c i I í nd r i cos, 170 e Bri quetado 

(10% de umidade), 630. 

Os custos do processo por tonelada de material re

colhido foram também relatados e transformados para dolares 

americanos3 são: 

3 

Enleiramento (ancinho + trator) 

Recolhimento (recolhedora + trator) 

Transporte (trator + carreta) 

Grua (descarregamento) 

Trabalho (braçal) 

Total 

US$ 1,00 = RD/3.35 segundo o autor. 

1,25 18% 

2,93 37% 

2,35 34% 

0,51 7% 

0,24 3% 

7,28 
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Trabalhando de maneira experimental na Tailândia, 

HOWE & SREESANGKON (1990 l obt i veram i nformaç~es de desempe

nho de enfardadoras para fardos c il i nd r i cos e retangu I ares: 

Desempenho Tipo de Enfardadora 
Fardos: Cilindricos Retangulares 

Efetivo (ha/h) 0,29 0,22 

(t/hl 2,49 2,21 

Operacional (ha/hl 0,24 0,10 

(t/hl 1,45 1,04 

Peso médio/fardos (kgl 371 16,04 

Densidade ( kg/m 3 l 146,9 99,6 

Residuo recolhido (t/hal 8,63 10,06 

NO total de fardos 7.360 123.905 

Recolhimento (% l 71 78 

Os autores comentam que as capacidades de enfarda

mento foram bem menores que as esperadas, devido às condi

ç~es do terreno que não permitiram o deslocamento do trator 

com a velocidade desejada. As paralizaç~es observadas para 

cada tipo de enfardadora nos trabalhos de campo, percen

tualmente, foram: 

Causas das 
Paradas 

Mecânicas 

Falha no trator 

Movimentação 

Chuva 

Outros 

Tipos de Enfardadoras 
Fardos: Cilindricos Retangulares 

36,6 

13,8 

18,4 

6,0 

25,2 

71,0 

6,3 

9,4 

2,0 

11,3 

Os custos da operação foram estudados, incluindo o 

pagamento aos fornecedores de residuos, na base de US$ 1,42 

e US$ 1,22 por tonelada para fardos cilindricos e retan-



guIares, respectivamente, e foram relatados como: 

Operações 

Enfardamento 

Transporte 

Tipos de Enfardadoras 
Fardos: Cilindricos Retangulares 

US$ 18,06 

US$ 6,81 

US$ 21,93 

US$ 6,20 
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As enfardadoras operaram em áreas cuja quantidade 

média de residuo existente eram de 12,62 t/ha e 12,44 t/ha. 

No transporte foram utilizados dois tipos de caminhões (com 

6 e 10 rodasl, que carregaram cargas médias de 2,09 t e 

4,44 t por viagem, respectivamente. 

RIPOLI (1991> trabalhando em Ribeir~o Preto - SP 

com recolhimento de material remanescente de colheita meca

nizada de cana-de-açúcar sem queima prévia, enleirado, à 

granel e transportado do campo à indústria num conjunto 

trator-carreta, conseguiu densidades de transporte para as 

duas variedades estudadas (SP701143 e NA5679l, de 141,94 

kg/m 3 e 104,63 kg/m3, respectivamente. 

O mesmo autor relata os seguintes desempenhos mé

dios das operações mecanizadas no processo: 

Operações 

Enleiramento (ha/hl 

Efetivo 

Operacional 

Carregamento 

Efetivo (ha/hl 

(t/hl 

Operacional (ha/hl 

(t/hl 

Transporte 

Operacional (t/hl 

Variedades 
SP701143 NA5679 

1,67 1,79 

1,40 1,38 

1,11 0,97 

17,29 16,07 

0,90 0,71 

14,15 11,97 

2,73 2,43 
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Como resul tado das operaçêíes de enleiramento e car

regamento, os resu 1 tados mostram que foram transportados 

juntamente com o material remanescente 12,28% de terra (ma

terial mineral). 

Ai nda nesse estudo o autor apresenta os consumos de 

combustivel e os custos em US$, por operaç~o: 

Operaçêíes 

Enleiramento 

l/h 

l/t 

Carregamento 

l/h 

l/t 

Transporte 

l/h 

l/t 

Variedades 
SP701143 NA5679 

Consumo Custo Consumo Custo 

0,51 0,68 

8,37 7,32 

0,401 0,402 

0,91 1.02 

6.64 7,56 

0,488 0,762 

2,73 2,43 

5,55 4,50 

2,343 1,878 

MOLINA JR et alii (1991) estudando recolhimento de 

residuos de colheita manual de cana sem queima, com enfar

dadora de fardos cilindricos, em Piracicaba - SP, encon

traram capacidades efetivas de 0,61 ha/h e 2,89 t/h e far

dos com densidade de 184,06 kg/m3 com umidade de 43%. Ob

servou-se consumo de combustivel de 6.63 l/h e 2,30 l/to 

Nesse estudo obteve-se indice médio de matéria 

estranha mi nera 1 (terra) nos fardos de 3,15% e perdas de 

enfardamento (residuos não recolhidos) da ordem de 72,28%, 

concluindo os autores que apesar desses fatos, existe via

bilidade na utilização da enfardadora, embora necessite de 

adaptaçêíes mecânicas. 

Segundo c i taç~o da FOLHA DE SAO PAULO (1991), o 

Instituto de Economia Agricola estima que 43,9% da área 

plantada com cana-de-açúcar no Estado de São Paulo ou seja, 
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518.8 mil ha podem ser mecan i zados na co 1 he i t.a. Observa 

também que o aumento do número de colhedoras de cana-de

açúcar em operaç~o é resultado da concorrência por m~o-de

obra volante oferecida pela colheita de laranja à colheita 

manual de cana-de-açúcar. 

O I nst i tuto Cubano de I nvest igac i ones Azucareras 

(1984) determinou na colheita de cana~ sem queima prévia, 

que os índices percentuais médios de matéria estranha na 

matéria-prima situam-se em torno de 10% sendo que, deste 

total, 7,94% s~o ponteiros e 1,97% s~o folhas secas. 

PERALTA et alii (1989) em análisando a operaç~o de 

col hedoras autopropel idas em cana-de-açúcar sem queima pré

via, em Cuba, consideram para fins práticos, matéria estra

nha na matéria-prima, variando entre 13 e 16%. 

Estudo compara ti vo de desempenho operac i ona 1 de co

lhedora de cana em canaviais queimadGs e sem queima prévia, 

FURLANI NETO et alii (1989a) mostram n~o haver diferença 

significativa no que se refere à capacidade efetiva de co

lheita, perda de colmos e na análise tecnológica da maté

ria-prima (pureza% e pol%), exceção feita ao teor de fibra% 

que foi 1.9% maior no caso de canavial não queimado, ao ní

vel de 5% de significância. Todavia, a máquina estudada era 

um protótipo para a colheita de canaviais sem queima pré

via. 

FURLANI NETO et alii (1989b) relatam estudo de co

lheita com colhedoras, sem queima prévia do canavial com a 

capacidade efetiva da máquina em 57,16 t/h e a massa de 

resíduo que permaneceu no campo da ordem de 11,96 t/ha. 

2.5. Estimativa de custos de sistemas mecanizados em 

operaçees agrícolas 

O vo lume de ut i I i zaç~o, apropr i ado em horas por 

ano, é o principal fator a influir no custo do trabalho do 

trator segundo BARGER et alii (1963). A vida útil da ma-
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quinaria agrícola é de difícil estimativa, conforme esses 

autores, pois não diz respeito somente ao tempo de uso, mas 

à conservaç~o, obsolescência ou mudanças de atividades da 

empresa agrícola, dentre outras razôes. 

O desempenho econômico de um conjunto tratorizado 

é definido por MIALHE (1974) como a relaç~o entre o tra

balho executado ou produç~o e as despesas efetuadas. 

HUNT (1977) considera que os componentes de custo 

da maquinaria agrícola são divididos em 3 partes princi

pais: equipamentos, energia e trabalho humano. A estimativa 

de custos de emprego de máquinas na agricultura deve levar 

em conta o sistema em si e n~o o custo individual de cada 

equipamento, pois dependem de inúmeros fatores, cujas con

diç~es determinantes são especiais para cada empresa agrí

cola e a média obtida dentre diversos casos deve ser uti

lizada somente como referência. 

Os custos das operaçôes que envolvem o uso de má

quinas dependem tanto das características das máquinas e 

implementos, como do ambiente de trabalho e da natureza das 

operaçôes executadas, segundo DUARTE et alii (1988), que 

também incluem o custo de oportunidade do fator de produç~o 

como forma de determinar os custos dos recursos empregados. 

Os autores definem depreciação de um bem como o custo pelo 

uso ou obsoletismo desse bem, cuja vida econômica útil ul

trapassa um ano. 

Todos os autores acima citados concordam que os 

custos do emprego de sistemas mecanizados dividem-se cla

ramente em duas categorias, que MIALHE (1974) descreve: 

Gastos ~ixos ou de propriedade - despesas decorren

tes da posse do equipamento, independente de sua forma de 

utilização; 

Gastos variáveis ou operacionais - despesas oriun

das da utilizaç~o do equipamento e diretamente proporcio

nais ao uso. 

O item depreciação recebe especial atenção da maio-
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ria dos autores que tratam do assunto de custos âe sistemas 

mecanizados, os quais comentam ser essa a maior parcela dos 

custos totais, estandD intimamente associada ao conceito de 

vida útil. 

Tanto a depreciaç~o como a vida útil do equipamento 

agrícola s~o de estimativa problemática, sendo citadas vá

rias formas de cálculo. 

Vida útil, segundo MIALHE (1974) é um termo utili

zado como sinônimo do tempo que decorre entre a compra do 

equipamento e sua rejeição como sucata e que, na realidade, 

deveria ser visto como seu tempo de uso econômico. 

HUNT (1977) classifica vida útil da maquinaria 

agrícola em física, contábil e econômica e BARGER et alii 

(1963) consideram que a dificuldade encontrada na estima

tiva da depreciaç~o dos equipamentos decorre da inexatidão 

na avaliaç~o de sua vida útil. Sobre esse fato, BALASTREIRE 

( 1987) comenta que a mel hor estimati va da depreciaç~o seria 

o va I or corrente de mercado da máqu i na em cons i deraç~o, 

sendo que o mercado brasileiro n~o é suficientemente orga

nizado para fornecer informações periódicas confiáveis dos 

valores praticados. 

Com os objetivos de mostrar a necessidade de inte

raç~o entre as áreas da Economia e da Engenharia Agrícola 

e analisar as implicações práticas de diferentes metodolo

gias de cálculo de custos de operações mecanizadas na agri

cultura, NORONHA et alii (1991) propuseram o método do cus

to anualizado equivalente, comparando-o com o método que 

chamaram de tradicional, ou seja, " .•. o método clássico da 

teoria econômica, onde os custos são classificados em fixos 

e variáveis". O método do custo anualizado equivalente con

siste em formar um fluxo de caixa pa~a o bem ou para o con

junto, considerando que esse reflete o custo inicial, todas 

as despesas em dinheiro previstas durante a sua permanência 

na empresa e o seu valor de revenda ao final da vida útil, 

além de reconhecer, através da taxa de desconto, a prefe-
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rência das pessoas pelo adiamento das despesas e antecipa

ç~o das receitas, sempre que possível. 

Concluem que melhores estimativas de custos de 

sistemas mecanizados carecem de muitos resultados de pes

quisas, tanto na área econômica como na de engenharia, além 

de necessitar maior número de ensaios de máquinas e melhor 

aproveitamento dos resultados já existentes, o que permiti

ria melhor controle dos custos na empresa e facilitaria o 

controle de qualidade da indústria de tratores, máquinas e 

implementos. 

NOJIMOTO et alii (1987) apresenta resultados de es

tudo realizado na safra 83/84, na Usina da Barra - Barra 

Bonita - SP, mostrando que os tratores de rodas trabalham 

em média 1357 horas por ano, com eficiência de 15,4%. As 

carregadoras de cana, por sua vez, trabalham 1997 horas por 

ano, em média, com eficiência de 22,8%. O mesmo trabalho 

mostra que para tratores de rodas as maiores eficiências de 

tempo foram observadas nos meses entre julho e janeiro, 

sendo que a eficiência média desse período foi de 19,7% 

para tratores de rodas. Para carregadoras de cana, a maior 

eficiência foi observada entre maio e dezembro, 32,9% em 

média. No restante do ano, para cada caso, as eficiências 

médias foram de 9,7% para tratores de rodas e 4,7% para 

carregadoras. Os autores comentam que a quantidade de horas 

trabalhadas observadas é bem superior aos indicadores mé

dios do Estado e que esse fato deve-se às características 

da cultura canavieira, a qual permite a utilizaç~o de má

quinas o ano todo. O autor utilizou o termo eficiência para 

quantificar a percentagem do tempo trabalhado em relação à 

todo tempo disponível, ou seja, 8760 horas por ano. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Fundamentos da hipótese de trabalho 

Esse estudo, visou demonstrar a viabi I idade técnica 

e econômica do recolhimento do resíduo de colheita 

mecanizada de canaviais n~o queimados, através de uma en

fardadora de forragem de fardos cil índricos, baseado na 

hip6tese de que seu desempenhb é suficiente para que o re

síduo enfardado seja colocado na indústria a custos menores 

que o valor do bagaço por ele substituido. 

3.2. Material 

Os ensaios de campo ocorreram na Fazenda Sâo Luiz, 

no município de Santa Bárbara D'Oeste, S~o Paulo, de 

propriedade da Usina Santa Bárbara Açúcar e Álcool, no pe

ríodo de 03 a 12 de outubro de 1.990. Essa área apresenta 

as seguintes características geográficas: 

Latitude: 22 0 50'50" S Longitude: 47 0 26'32" O 

Altitude: 585 m Declividade: 0,10 a 0,12% 

Durante o período de ensaios registrou-se tempe

r a tu r a m á x i ma de 34 o C e m í n i ma de 2 O , 2 De e p r e c i p i ta ç â o 

pluviométrica acumulada de 11,5 mm. 
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3.2.1. Material de campo 

3.2.1.1. Variedade de cana-de-açúcar 

Foi utilizada a variedade SP 706163 

em canaviais com duas idades diferentes, cujos talh'C5es 

situavam-se em região de mesmas caracteristicas de relevo 

e de solo, distando entre si aproximadamente 800 m. 

o primeiro talh~o, designado como 

área A, era canavial de 2° corte e o outro, designado como 

área B. era de 3° corte. 

3.2.1.2. Máquinas agricolas 

As seguintes máquinas agricolas 

foram utilizadas: 

Trator marca FORD, modelo 6.610 TR-4; 

Colhedora de cana marca TOFT, modelo 6.000; 

Caminh'C5es marca MERCEDES BENZ, com carroçaria telada, 

apropriada para transporte de cana picada; 

enfardadora de forragem marca SODE, modelo JS-90: 

Descrição: 

A enfardadora SODE JS-90, de fabricaç~o Argentina 

apresenta uma concepção diferente das máquinas similares 

fabricadas no Brasil, uma vez que sua câmara de compressão 

e enfardamento é comandada por 11 ci I indros metál icos 

acionados por correntes, no lugar de correias. 

O processo de compressão e enfardamento é real izado 

de forma que a parte externa do fardo seja mais compacta 

que seu interior, ao contrário das enfardadoras que 

utilizam correias. O fabricante aponta nesse fato, proteção 

à penetração de umidade no fardo. 

O recolhedor é do tipo tambor, provido de 5 barras 
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com 9 dentes duplos e flexiveis que levam o material a ser 

enfal-'dado até o ai imentador da câmara de compress'à:o e 

enfardamento. 

A compressão dos fardos é limitada por um 

dispositivo de controle mecânico com indicador visual. 

Exi:=.te ainda um alarme sonoro quando atingida a pressão 

máxima suportável. 

Todo esse sistema é acionado mediante uma árvore 

"cardan", 1 i gada à tomada de potênc i a do tra tor; com 

limitador de torque tipo discos de fricção. 

Uma vez pronto, o fardo é amarrado com cordéis de 

sisal, com 15 a 18 voltas, através de um tubo guia de 

acionamento hidráulico que descreve movimento pendular e 

transversal à máquina, comandado pelo operador. 

A descarga do fardo é rea I i zada por abertura da 

tampa traseira e auxiliado por uma rampa de descarga, o que 

evita a manobra. Esse conjunto é comandado manualmente pelo 

operador e seu acionamento é hidráulico. 

3.2.1.3. Utensilios de mensuraç§o dimen

sional 

Para de distâncias, 

compr i men tos, caracter i zaç§o d o cana v i a I e demarcação de 

áreas foram utilizados os seguintes utensilios: 

Trena de fibra marca ESLON, com 50 m e capacidade 

de leitura 0,01 m; 

Paquimetro marca MITUTOYO, capacidade de leitura 

o, 1 mm; 

Gabarito triangular de ferro de 3/8 de polegada 

de diâmetro, de construção própria, com catetos 

de 1 m de comprimento e capacidade de leitura 

de 45° e 22,5°; 

Gabarito quadrado de ferro de 3/8 de polegada de 

diâmetro, de construção própria com área de 1 m2• 

) 
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utilizou-se: 
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3.2.1.4. Equipamentos de mensuração volumé

trica e temporal 

Para determinação de consumo de 

e dos tempos de trabalho da enfardadora 

- Medidor volumétrico de combustível de fabrica 

ção do Departamento de Engenharia Rural - ESALQ. 

A capacidade de leitura do medidor é de 1 unidade 

de escala, a qual corresponde a 0,85 cm 3 ; 

Cronodômetro digital de fabricação do Departa 

mento de Engenharia Rural - ESALQ, com capacidade 

de leitura de 1 segundo; 

Cronômet ros ma nua i s, com capac i dade de I e i t ura 

de 1 segundo. 

3.2.1.5. Equipamentos de mensuração ponde

raI 

Os equipamentos a seguir foram 

uti I izados para determinação de massas dos fardos e das 

fraç~es das plantas colhidas manualmente: 

- Célula de carga marca ALFA, capacidade de car 

ga de 2.10 3 kg, e capacidade de leitura de 1 uni 

dade; 

Registrador anal6gico-digital marca LOGDATA, 

modelo BR103; 

Transformador de voltagem de 12 v para 110 v; 

- Balança de plataforma sem marca, capacidade de 

carga de 2.10 2 kg e capacidade de leitura de 

10-1 kg. 
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3.2.1.6. Utensílios de aplicaç~o geral 

Foram utilizados materiais de apli

cação geral que auxiliaram em demarcaç~es, identificaçâo e 

acondicionamento de material. tais como: estacas de ma

deira; sacos plásticos; fita adesiva; etiquetas e lonas 

plásticas. 

3.2.2. Material de laboratório 

3.2.2.1. Equipamentos para determinação 

do grau de umidade das fraç~es 

componentes do palhiço e do 

residuo 

Para as determinaç~es de umidade 

das frações das plantas colhidas manualmente e do residuo 

enfardado, utilizou-se: 

minados 

Estufa marca FANEM, modelo 315 SE, com regulagem 

de temperatura de 37 DC a 220 DC ; 

Balança semi-analitica marca METTLER, modelo 

P11, capacidade de carga 10 kg e capacidade de 

lei tura de 10-4 kg; 

Bandejas de aluminio. 

3.2.2.2. Equipamentos para determinação 

de poder calorifico e do teor de 

matéria estranha mineral no 

residuo enfardado 

Os equipamentos abaixo discri-

foram utilizados nas determinaç~es de poder 

calorifico e de matéria estranha mineral no residuo 

enfardado: 

- Balança analitica marca METTLER, modelo H10, ca 
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pacidade de carga de 160 g, capacidade de lei tura 
-3 de 10 g; 

- Estufa marca FANEM, modelo 315 SE, com regulagem 

de temperatura de 37 DC a 220 DC; 

Bomba calorimétrica marca INCOMAP, modelo D-217; 

- Mufla marca FORMITEC; 

Briquetador; 

- Cadinhos de porcelana. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Determinaçffes de campo 

3.3.1.1. Porte do canavial 

o porte do canavial foi determinado 

segundo o método proposto por RIPOLI (1974), que leva em 

consideraç~o as percentagens de colmos eretos, acamados e 

deitados no canavial. 

3.3.1.2. Características dimensionais e 

ponderais das plantas e de suas 

fraç~es, no canavial 

Para essa caracterizaçâo adotou-se 

o método apresentado por RIPOLI 

mod i f i caç),bes. 

( 1991), com pequenas 

Foram tomadas 10 unidades experi

mentais, sendo c~da uma delas considerada uma repetiç~o. 

As unidades experimentais consti

tuiram-se de 3 linhas de plantio consecutivas com 2 metros 

de comprimento e espaçamento de 1,4 m, com áreas, portanto, 

de 8,4 m2 , as quais foram demarcadas casualizadamente. 

Em cada unidade experimental 

co I heuse manua 1 mente toda a parte aérea das plantas, as 
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quais foram retiradas cuidadosamente do canavial e deposi

tadas sobre lona plãstica no carreador. As palhas, que ao 

longo do ciclo fenol6gico do canavial se desprenderam dos 

colmas e cairam ao solo, também foram recolhidas. 

De cada planta foram manualmente 

separadas as fraç~es palhas (folhas secas), folhas verdes, 

ponteiros e colmas, determinando-se suas massas. 

Figura 1. Separaç~o das fraçbes do palhiço dos colmas 
industrializãveis. 
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Figura 2. Amostragem da massa de palhiQo existente no campo 
anterior à operaQão de enfardamento. 

A segu i r, de cada fraQ§:o ret i rou-se 

uma sub-amostra, acondicionando-as hermeticamente em sacos 

plásticos, as quais foram identificadas, para determinaQào 

laboratorial de grau de umidade. 

Contou-se o número de colmos exis-

tentes em cada unidade experimental, tomando-se ao acaso 20 

deles, dos quais determinou-se os comprimentos, os diâme

tros (no 4° internódio proximal) e o número de internódios. 
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Após a colheita mecanizada do 

canavial, o resíduo foi amostrado com o auxílio do gabarito 

quadrado, em 10 repetiç~es. 

Arremessando-se o gabar i to, ao acaso 

material encontrado em seu interior foi recolhido, 

ensacado, identificado e vedado para posterior determinaçâo 

de massa. 

3.3.1.4. Determinaç~o de tempos e movimen

tos da operação de enTardamento do 

resíduo 

Cons i derou-se, para as detet~m i naç'bes 

de tempos e movimentos, ciclo operacional de enfardamento 

como sendo o in í c i o de mov i mentaçâo do con junto 

tratorenfardadora, com a enfaradadora vazia, até o descar

regamento do fardo completo e amarrado. 

Os tempos e distâncias considerados 

foram medidos em funçâo da determinaçâo da capacidade 

operacional da enfardadora, conforme MIALHE (1974). 

Tomou-se 10 repetições, sendo cada 

uma delas correspondente à um ciclo operacional de enfar

damento. 

A I argura de trabal ho considerada 

foi a mesma largura da máquina, uma vez que se manteve 

certa distância entre as várias passadas da enfardadora. 

A distância percorrida foi medida 

entre as estacas colocadas no ponto inicial final de cada 

ciclo operacional, sendo medidos os tempos de percurso. 
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Figura 3. O conjunto trator-enfardadora na operaçao de en
fardamento. 

Figura 4. Aspecto do fardo de residuo de colheita de cana
de-açúcar. 
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3.3.1.5. Determinaç~o do consumo de combus

tivel 

O co nsumo de combust í ve I fo i de

terminado através do medidor volumétrico instalado no sis

tema de alimentação do motor do trator. 

Esse medidor aciona automaticamente 

o cronodômetro e mede o consumo do sistema. 

3.3.1.6. Determinaç~es ponderaI e dimensio

nal dos fardos 

Os fardos foram medidos em seu 

diâmetro e comprimento. Com o auxilio da célula de carga e 

do registrador analógico-digital foi determinada a massa de 

cada um deles, visando a obtenção de seus volumes e 

densidades. 

3.3.1.7. Amostragem do residuo enfardado 

Os fardos foram transportados até a 

usina onde foram amostrados radialmente, no centro de seu 

comprimento, com a sonda do laboratório de pagamento ele 

cana pelo teor de sacarose. 

O material colhido de cada fardo foi 

triturado e dele retirada uma sub-amostra que foi herméti

camente vedada para determinação do grau de umidade, poder 

calorífico e teor de matéria estranha mineral. 

3.3.2. Determinaç~es laboratoriais 

3.3.2.1. Caracterizaç~o tecnológica da ma

téria-prima 

Foram tomados casualizadamente 10 

caminh~es de matéria-prima, os quais foram amostrados 
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, 
conforme padraes do Instituto do Açúcar e do Alcool 

(IAAPlanalsucar) . o conteúdo de cada amostragem foi 

depositado sobre lona plástica e separadas as fraçêJes 

palhas, folhas verdes, ponteiros e colmos, 

foram determinadas individualmente. 

cujas massas 

A seguir, o material foi novamente 

homogeneizado, triturado e encaminhado para análises labo

ratoriais, também conforme padrões do IAA-Planalsucar. 

3.3.2.2. Grau de umidade das rraçffes das 

plantas 

As fraç'tjes ob t i das por co 1 he i ta 

manual do canavial foram pesadas individualmente e coloca

das em estufa a 140°C para secagem. Após 24 horas ini

ciou-se a pesagem periódica a cada 12 horas de forma a se 

observar peso constante, sendo então consideradas secas. 

O teor de umidade foi determinado, 

com base em peso úmido, conforme abaixo: 

Peso úmido - Peso seco 
U% = * 100 (1) 

Peso úmido 

3.3.2.3. Grau de umidade do resíduo enrar

dado 

Retirou-se d'o material amostrado de 

cada fardo uma sub-amostra e procedeu-se como descrito no 

sub-capítulo 3.3.2.2. 

3.3.2.4. Teor de matéria estranha mineral 

no resíduo en~ardado 

Retirou-se do material amostrado de 

cada fardo, 2 sub-amostras. 
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Uma delas foi exaustivamente lavada 

com água, visando el iminar o máximo de mater-ial mineral 

presente na amostra. 

A seguir-, ambas for-am secas em es

tufa, tr-itur-adas e queimadas até se obter- somente cinzas. 

Pr-ocedeu-se à análise estatística 

dos dados atr-avés do teste "t" par-a a diferença entre as 

médias. O teor de matéria estranha míneral é dado por: 

IM = PCN('j(,) 

IM - teor de matéria estranha 

fardado; 

PCU%) 

mineral no resíduo en 

PCN(%) - percentagem de cínzas no resíduo enfardado nâo 

lavado; 

PCL(%) - percentagem de cinzas no resíduo enfar-dado lavado. 

3.3.2.5. Determinao~o dos poderes calorífi

cos superior, in~erior e útil do 

resíduo enyardado 

Na ausência de Normas Técnicas para 

determinação de poder calorífico de material vegetal 

oriundo de resíduos de colheita de produtos agrícolas, 

utilizou-se a norma NBR 8633 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS (ABNT, 1984) que trata da determinação do 

poder calorífico superior do carvão vegetal, definido como 

o número de unidades de calor liberado pela combustão de 

uma unidade de massa de uma substância, em bomba calorimé

trica, em atmosfera de oxigênio, a volume constante e sob 

condições específicas, de modo que toda a água proveniente 

da combustão esteja no estado líquido. 

De posse do valor do poder calorí

fico superior determinado, das informaç~es sobre o calor 

absorvido para vaporização da água, da proporçâo da água 

formada na combustão e da quantidade de hidrogênio do 
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combustível, DOAT (1977) propôs sua transformaçao em poder 

calorífico inferior, pela equação: 

PCI = PCS - 600.9H/l00 

onde: 

PCI (kcal/kg) = poder calorífico inferior; 

PCS (kcal/kg) poder calorífico superior; 

H (%) = teor de hidrogênio do material; 

(3 ) 

600 = valor médio da energia absorvida por kg de água para 

atingir a temperatura de vaporização; 

9 = múltiplo do peso do hidrogênio no combustível, forne-

cendo o peso da água formada na combustão. 

O mesmo autor propõe também a 

transformação do poder calorífico inferior em poder calo

rífico útil, onde se considera a umidade do material. pela 

equaçã.o: 

PCU = PCI[(100 - E)/100] - 6H (4 ) 

onde, 

PCU (kcal/kg) = poder calorífico útil; 

E (%) = teor de umidade do material com base no peso úmi

do; 

6 = fator de conversão referente à energia para evaporação 

da água de formação. 

Os teores de hidrogênio utilizados 

como coeficientes nas equações foram as médias obtidas por 

RIPOLI et ai ii (1990) para a mesma variedade, ou seja, 

6,27%. 

3.3.3. Determinação de custos de enfardamento 

Devido à inflação da moeda nacional, os 

preços dos equipamentos, combustíveis, lubrificantes, pe

ças, inclusive pneus, mão-de-obra e serviços utilizados na 

formação dos custos foram expressos em· dolares americanos. 

Todos os preços utilizados foram considerados para equipa-
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mentos novos e os seus valores, assim como os dos serviços 

e m~o-de-obra foram fornecidos pelos representantes autori

zados dos fabricantes. A Usina Santa Bárbara, forneceu os 

valores referentes a salários. Tais informaçbes encontram

se nas Tabelas de 1 a 4 do Apêndice 3. 

As determinaçbes desses custos foram efetu

ados de acordo com o estudo de DUARTE et alii (1988), aqui· 

denominado como Método Tradicional e pelo método do Custo 

Anualizado Equivalente, proposto por NORONHA et alii (1991) 

e para os dois métodos foram feitas as seguintes conside

raçê1es: 

- Os custos da operação de enfardamento foram deter

minados em função dos resultados de desempenho do conjunto 

trator-enfardadora determinados no presente estudo; 

- O sistema de colheita mecanizada e de enfardamento 

de resíduo estão perfeitamente dimensionados, de forma que 

o trabalho do conjunto trator-enfardadora dar-se-á no perí

odo de colheita da matéria-prima, não permanecendo o resí

duo sem enfardamento por longo tempo no campo; 

- O tempo de trabalho do conjunto trator-enfardadora 

no período de colheita da matéria-prima foi considerado 

como 900 horas por ano, conforme índices de eficiência ci

tados por NOJIMOTO et alii (1987); 

- A eficiência de campo do conjunto trator-enfardadora 

será de 85%, conforme DUARTE et alii (1988); 

- O trator componente do conjunto será utilizado no 

restante do ano em operação de abertura de sulcos e adu

bação para o plantio, num total de 500 horas. 

3.4. Análise estatística 

A anál ise estatística real izada comparou a di

ferença entre as médias para as variáveis obtidas, através 

do teste "t" e os intervalos de confiança foram obtidos 

para o nivel de 5% de significância, conforme GOMES (1976). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracteriza9~o do canavial 

Os canaviais estudados apresentaram-se eretos em 

sua totalidade, de acordo com critério de RIPOLI et alii 

(1978), sendo essa uma condiç~o desejável do ponto de vista 

da colheita mecanizada. 

A Tabela 1 apresenta resultados médios para os de

mais itens da caracterizaç~o do canavial nas áreas A e B, 

com suas médias, respectivos coericientes de variaç~o - CV 

e intervalos de conriança - IC. 

O número médio de colmas encontrados por metro li

near ou na área da unidade experimental, assim como o nú

mero de internódios por colmo, não apresentaram direrença 

signiricativa, quando comparadas as áreas A e B, embora as 

médias das produtividades agricolas ou massas de colmas in

dustrializáveis - MCI seja signiricativa a 5% de probabili

dade. 

Veriricou-se que na área A, de primeiro corte, o 

comprimento e o diâmetro dos colmas apresentaram direrença 

signiricativa a 0,1% para as duas variáveis quando compa

radas as suas médias. Tais condiç8es s~o concordantes com 

as arirmac8es de FERNANDES (1979) que considera o acúmulo 

de umidade na superricie do solo compactado inrluenciando 

a brotação da soqueira que, apesar disso, origina colmas 

menores em comprimento e diâmetro, resultando em canaviais 

de menor produtividade. 
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Tabela 1. Caracterizagao do canavial: número de"colmos por 
metro linear - N/m; por metro quadrado - N/m2 ; número de 
internódios por colmo - NI; comprimento (m) dos colmas - C; 
diâmetro (mm) dos colmas - D; massa (t/ha) de colmas indus
trializáveis - MCI, nas áreas A e B. 

Á R E A S MÉDIA 
Variáveis A B GERAL 

N/m 
Média 14,30 14,60 14,50 
CV 14,10 14,49 13,97 
IC [9,74;18,86] [9,82;19,38] [10,25;18,75J 

N/m2 

Média 10,20 10,50 10,35 
CV 14,15 14,42 13,93 
IC [6,94;13,46J [7,08;13,92J [7,32;13,38J 

NI 
Média 15,80 14,40 15,10 
CV 15,17 15,39 15,99 
IC [10,38;21,22J [9,39;19,41J [10,03;20,17J 

C* 
Média 2,33 1,88 2,10 
CV 11,50 11,44 15,80 
IC [1,72;2,94J [1,39;2,37J [1,45;2,75] 

D* 
Média 26,70 24,60 25,65 
CV 10,35 1.1,28 11,54 
IC [20,45;32,95J [ 18,49 ; 30 , 71J [19,85;31,45J 

MCI*" 
Média 121,01 95,01 108,01 
CV 17,92 14,68 20,55 
IC [72,00;170,02J [63,49;126,54J [61,40;154,62J 

*Significativo a 0,1%; ***Significativo a 5% 

4.2. Potencial de energia no canavial 

A Tabela 2 mostra os valores médios das variáveis 

obtidas antes da colheita mecanizada do canavial e seu po

tencial de energia, baseado na massa de palhigo em peso 

seco - PTS e no poder calorífico superior do resíduo - PCS, 
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assim como seus coeficientes de variação - CVe"intervalos 

de confiança - IC. 

A análise das médias das quantidades de palhiço - PTT 

encontradas nas áreas A e B mostrou-se não significativa, 

ao contrário do que era esperado, pois supunha-se antes do 

ensaio que canaviais de diferentes idades e produtividades 

contivessem massas vegetais de palhiço diferentes. 

Tabela 2. Massas (t/ha) de palhiço em matéria úmida - PTT; 
potencial de energia (Mcal/ha) no canavial - PEC e indice 
de palhiço - IC. 

Á R E A S MÉDIA 
GERAL Variáveis 

PTT 
Média 
CV 
IC 

PEC 
Média 
CV 

A 

34,54 
14,11 

[23,52;45,55] 

B 

33,14 
14,16 

[22,54;43,74J 

33,84 
13,38 

[24,01;43,67] 

47.186,99 50.701,27 
30,39 24,32 

IC 

54.245,55 
16,96 

[33451,9;75039,2] [14781,7;79592,3J [24802,5;76600,0] 

IpH 
Média 
CV 
IC 

0,29 
8,70 

[0,23;0,35] 

"Significativo a 1% 

0,35 
7,65 

[0,29;0,41] 

0,32 
12,98 

[0,23;0,41] 

Tal fato, combinado com as massas de colmos indus

tializáveis - MCI, resultou na significância ao nivel de 1% 

de probabilidade para o indice de palhiço, que foi maior na 

área B. 

Os valores médios da área B e geral, assim como os 

intervalos de confiança obtidos para o indice de palhiço 

mostraram-se bastante próximos aos resul tados relatados por 

MOLINA JR et alii (1991), que foram 0,34 e [0,26;0,42] res

pectivamente, embora trate-se de outro experimento, em lo

cal, data e condição de corte diferentes das desse estudo. 
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4.3. A colheita mecanizada e o residuo de cólheita 

A co I hedora ut i I i zada nesse estudo fo i desenvo I v ida 

para colheita de canavial previamente queimado. Esse fato 

provocou a transferência de grande quantidade do palhiço 

existente no canavial para a indústria, juntamente com a 

matéria-prima, como pode ser obserado na Tabela 3, pela 

variável PMT. As Tabelas 15 e 16 do Apêndice 1 mostram que, 

respectivamente nas áreas A e B, a matéria-prima apresentou 

22,4% e 18,6% de matéria estranha vegetal, em média, che

gando a indices superiores a 30% em algumas amostras. (n

dices encontrados na bibliografia, relatados por PERALTA et 

alii (1989), dão conta de que valores normais situam-se en

tre 13 e 16%. 

A Tabela 3 mostra valores médios para as variáveis 

re I a ti vas ao residuo nas áreas estudadas, em funça:o de 

quantidade, poder calorifico e umidade, seus coeficientes 

de variação CV e intervalos de confiança - lC, assim como 

a percentagem estimada de palhiço que acompanhou a matéria

prima. 

Os resul tados encontrados para poder ca I ori fico su

perior e inferior do residuo assemelham-se muito aos valo

res citados por outros autores, que trabalharam com o pa

lhiço, embora tenham estudado outras variedades. 

A seguir, alguns valores obtidos por outros auto

res, para os poderes calorificos de palhiço da cana-de

açúcar, em kcal/kg: 

Autores 

ZULAUF et alii (1985) 

RIPOLI et alii (1989) 

RlPOLl (1991> 

PCS 

4.133,8 

4.300,0 

4.041,8 

PCI 

3.310,2 
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Tabela 3. Poder calorifico (kcal/kg) superior - PCS; in
ferior - PCI e útil - PCU, do resíduo; grau de umidade 
(%) do resíduo - UR; massas (t/ha) de resíduo em matéria 
úmida - MRU e em matéria seca - MRS; potencial de energia 
(Mcal/ha) no residuo - PER e percentagem de palhiço que 
acompanhou a matéria-prima - PMT. 

Á R E A S MÉDIA 
Variáveis A B GERAL 

PCS 
Média 4.405,63 4.236,66 4.321,15 
CV 6,55 10,69 8,78 
IC [3753,4;5057,9] [3213,6;5259,7] [3524,2;5118,1] 

PCI 
Média 4067,05 3898,08 3982,57 
CV 7,10 11,61 9,53 
IC [3414,8;4312,7] [2875,0;4921,1] [3185,6;4779,6] 

PCU 
Média 2970,15 3012,60 2991,38 
CV 20,00 15,62 17,45 
IC [1627,6;4312,7] [1949,5;4075,7] [1895,3;4087,5] 

UR 
Média 26,3 21,9 24,1 
CV 44,03 29,18 38,96 
IC [0,13;52,47] [7,46;36,34] [1,68;41,12] 

MRU 
Média 12,72 12,38 12,55 
CV 15,58 19,45 17,16 
IC [8,24;17,20] [6,94;17,82] [8,03;17,07] 

MRU 
Média 12,72 12,38 12,55 
CV 15,58 19,45 17,16 IC [8,24;17,20J [6,94;17,82J [8,03;17,07J 

MRS 
Média 9,36 9,63 9,50 CV 20,80 19,06 19,44 IC [4,96;14,03] [5,48;13,78] [5,62;13,38J 

PER 
Média 37.921,03 36.874,63 37.397,83 CV 26,08 18,38 22,11 IC [15569,8;60275,7J [21557,5;52191,6] [20032,4;54764,8] 

PMT 
Média (% ) 49,21 37,59 43,89 



Outros 
colheita de 

autores, trabalhando 
cana-de-açúcar, também 

semelhantes: 

LOPEZ (1987) 
AGUILAR et alii (1989) 
MOLINA JR et alii (1991) 

PCS 

4.180 
4.774 
4.538,8 

50 

com resíduos de 
relatam valores 

PCI 

4.200,2 

Os valores obtidos para o poder calorírico útil 

PCU são dependentes do grau de umidade do material e não 

ser~o comparados com valores apresentados por outros auto

res. No entanto, GOLDENBERG (1979) cita o poder calorírico 

da madeira situado entre 1010 e 2524 kcal/kg, valores esses 

menores que os encontrados em qualquer dos intervalos de 

conrianoa apresentados para a variãvel PCU na Tabela 3. 

A comparao~o das médias da variãvel PCU nas duas 

ãreas estudadas n~o apresentou direrenoa signiricativa, re

rletindo a n~o signiricância também encontrada para o grau 

de umidade do res1duo. 

Também roram não signiricativos os resultados de 

comparao~o das médias de massa de resíduo em matéria úmida 

- MRU e em matéria seca MRS assim como o potencial de 

energia no resíduo - PER. 

Com relao~o à quantidade de palhiço que acompanhou 

a matéria-prima - PMT, observou-se qy,e, na ãrea B, a per

cent~gem roi menor que na ãfea A. Uma vez que as médias de 

massa de pa1hioo - PTT n~o direriram signiricativamente, 

deveria permanecer, na ãrea B, maior quantidade de palhioo. 

No entanto, a relaoão (PTT - PTS)/PTT, que rerlete 

o grau de umidade do pa1hioo, resultou em 0,466 para a ãrea 

A e 0,534 para a ã~ea B, mostrando essa maior quantidade de 

ãgua no palhioo, no momento da colheita. O resíduo da ãrea 

B roi enrardado um dia após ao da ãrea A e supõe-se que te

nha perdido maior quantidade de ãgua, restando no campo a 

mesma massa de res1duo. 
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4.4. Desempenho operacional da enTardadora 

A Tabela 4 mostra resultados médios de desempenho 

operacional da enfardadora, refente aos fardos, quantidade 

de resíduo enfardado e n~o reco I h ido, tempo de enfarda

mento, potencial de energia no resíduo enfardado e teor de 

matéria estranha mineral - IM nos fardos, seus coeficientes 

de variaç~o - CV e intervalos de confiança - IC. 

Exceç~o feita à variável tempo total de enfarda

mento - TTE, cujas médias observadas nas áreas estudadas 

diferem entre si ao nível de 5% de significância, nenhuma 

outra variável da Tabela 4 apresentou diferença significa

tiva entre as médias. 

De acordo com as citaçôes bibliográficas, as den

sidades médias de fardos cilíndricos com suas respectivas 

umidades s~o: 

Densidades(kg/m3 ) Umidade (% ) 

BALSTREIRE ( 1987) 170 20 a 35 

LOPEZ ( 1987) 170 30 

HOWE & SREESAGKON (1990) 146,9 9,77 

MOLINA JR et alii ( 1991> 184,06 43 

A citaç~o de MOLINA JR et alii (1991) sobre a den

sidade dos fardos refere-se a material enfardado com o mes

mo modelo de enfardadora utilizado nesse trabalho. Embora 

naquele caso, o resíduo de colheita de cana-de-açúcar fosse 

resultado de colheita manual e sua umidade bem superior ao 

valor aqui encontrado, a densidade verificada é pratica

mente a mesma desse estudo e maior que as outras citac~es, 

o que sugere ser essa uma característica da enfardadora e 

que sua capacidade de compress~o seja maior que a média de 

outros modelos. 
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Tabela 4. Massa (kg) - MFa e densidade (kg/m3 ) - Dfa, dos 
fardos; massas (t/ha) de residuo enfardado em matéria úmida 
- MUE, em matéria seca - MSE e de residuo não recolhido 
pela enfardadora - PRC; tempo (s) total de enfardamento -
TTE; equivalente em energia (Mcal/ha) no residuo enfardado 
- EMR e teor de matéria estranha mineral nos fardos - IM. 

Á R E A S 
Variáveis A B 

I'1Fa 
Média 160,26 169,59 
CV 11,91 9,58 
IC [117,12;203,40] [132,86;206,32] 

D'fa 
Média 183,79 195,48 
CV 16,28 9,88 
IC [116,15;251,43] [151,85;239,11] 

MUE 
Média 4,59 4,02 
CV 38,22 12,60 
IC [0,63;8,65] [2,87;5,17] 

MSE 
Média 3,39 3,13 
CV 43,14 10,18 
IC [0,08;6,70] [1,98;4,28] 

PRC 
Média 8,29 8,36 
CV 29,92 26,24 
IC [2,68;13,90] [3,40;13,32] 

TTE*** 
Média 500,50 645,50 
CV 32,58 14,05 
IC [ 131 ,9 ; 869 , 1] [440,6;850,4] 

EM 
Média 13.728,48 12.009,78 
CV 46,54 14,55 
IC [-712,5;28170,4] [8064,7;15963,2] 

IM 
Média 3,66 2,69 
CV 83,79 89,10 
IC [-2,78;10,10] [-2,34;7,72] 

***Significativo a 5% 

MÉDIA 
GERAL 

164,93 
10,85 

[ 127 ,35; 202 , 51] 

189,64 
13,13 

[136,65;242,63] 

4,31 
29,93 

[1,60;7,02] 

3,26 
31,87 

[1,08;5,44] 

8,33 
27,39 

[3,54;13,12] 

573,00 
25,90 

[261,3;884,7] 

12.869,13 
36,08 

[3210,1;22622,8] 

3,17 
85,94 

[-1,23;5,11] 
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A quantidade de residuo de co 1 hei ta de cana-de

açúcar recolhido do campo em relação à massa existente re

latada na bibliografia é: 

LOPEZ (1987) 83% 

HOWE & SREESANGKON (1990) 

MOLINA JR et alii (1991) 

RIPOLI (1991> 

71% 

27,72% 

88,39% 

Exceção feita a MOLINA JR et alii (1991) que uti

lizaram o mesmo modelo de enfardadora desse estudo, as mé

dias apresentadas pelos outros autores é muito superior à 

observada, pois a média de resíduo enfardado no presente 

estudo, em matéria úmida - MUE, representa 34,34% do resi

duo existente no campo. Isso significa que, para ambas as 

áreas, aproximadamente dois terços do residuo de colheita 

permaneceu no campo. 

No entanto, esse fato pode ser atribuido à situação 

em que se deu o enfardamento, pois na tentativa de n~o con

taminar o fardo com matéria estranha mineral (terra), n~o 

foi efetuado o ~nleiramento do resíduo. 

Os resultados obtidos para o teor de matéria es

tranha mineral no resíduo enfardado IM mostram que o mé

todo proposto foi eficiente para detectar sua contaminação 

com terra. A análise das médias entre o indice de cinzas no 

residuo lavado - MRL e não lavado - MRN da Tabela 14 do 

Apêndice 1, mostraram diferença significativa a nivel de 

0,1% nos fardos da área A e a 5% nos fardos da área B. Em 

relaçâo às médias de teor de matéria estranha mineral no 

residuo enfardado - IM entre as áreas A e B, n~o houve di

ferença significativa. 

A média geral encontrada para a variável IM foi 

muito próxima da média encontrada por MOLINA JR et alii 

(1991> que fo i de 3,15%, traba I hando com residuo de co

lheita manual de cana-de-açúcar com enleiramento natural 

devido ao sistema de corte. Esse fato mostra que a tenta-
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tiva de n~o enleirar o resíduo visando sua contaminação com 

terra não surtiu o efeito esperado. 

Tais valores s~o elevados para o padrão da indús

tria, onde, segundo VIOTI (1991)1, se utiliza bagaço de 

cana-de-açúcar como combustível. O bagaço possui teor de 

matéria estranha mineral inferior à 0,1%. No entanto a mes

ma fonte informa que o resíduo de colheita, com umidade me

nor que a do bagaço, poderá elevar substancialmente o ren

dimento energético das caldeiras. 

A Tabela 5 mostra índices de consumo de combustível 

do trator utilizado como fonte de potência na operaç~o de 

enfardamento~ capacidades operacionais do conjunto trator

enfardadora e equivalente em energia de combustível consu

mido, assim como seus coeficientes de variaç~o - CV e in

tervalos de confiança - IC . Dentre as variáveis da Tabela 

5, as médias de consumo horário de combustível - CCh e por 

tonelada de resíduo enfardado - CCt nas áreas estudadas, 

não apresentaram diferença significativa. 

A variável CCh mostra que a alteração na velocidade 

de deslocamento do conjunto trator-enfardadora não foi su

ficiente para alterar o consumo de combustível de maneira 

significativa. Esse fato pode-se explicar por ser o trator 

utilizado como fonte de potência superdimensionado para 

a enfardadora, cujo fabricante afirma ser suficiente~ 

mente acionada com tratores de 40 cavalos vapor de potência 

máxima no motor. O trator Ford 6610 TR4 utilizado possui 

potência máxima de 86 cavalos vapor a 2100 rpm no motor, 

segundo seu fabricante. 

VIOTI, A. Gerente industrial da Usina Costa Pinto, 

Piracicaba, SP. Informação pessoal 
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Tabela 5. Consumo de combustivel (litros de óleo diesel) da 
-fonte de potência: horário - CCh; por -fardo - CC-f; por 
tonelada de residuo en-fardado - CCt; desempenho operacional 
em toneladas de residuo en-fardado CCT e em área 
trabalhada - CCA e energia consumida (Mcal/ha) como de 
combustivel - ECE. 

Á R E A S MÉDIA 
Variáveis A B GERAL 

CCh 
Média 4,27 4,35 4,31 
CV 9,74 16,91 13,52 
IC [33,33;5,21J [2,67;6,01] [3,09;5,53J 

CCfHI 

Média 0,59 0,78 0,69 
CV 29,86 23,71 29,30 
IC [0,19;0,99J [0,36;1,20J [0,23;1,15J 

CCt 
Média 3,73 4,60 4,17 
CV 33,52 20,25 27,85 
IC [0,91;6,56J [ 2 , 50 ; 6 ,71] [1,73;6,61] 

CCT*IH 
Média 1,26 0,96 1,11 
CV 31,11 14,06 25,69 
IC [0,37;2,16J [0,66;1,27J [0,38;1,84J 

CCA
I
" 

Média 0,28 0,24 0,26 
CV 12,26 6,53 13,50 
IC [0,20;0,36J [0,21;0,28J [0,19;0,33] 

ECE1H 

Média 135,84 162,16 149,00 
CV 16,67 16,43 18,52 
IC [84,70;186,98J [101,93;222,39J [91,06; 206,94] 

***Signi-ficativo a 5%; IH*Signi-ficativo a 10% 

o consumo de combustivel por tonelada de residuo 

enfardado - CCt retrata o resultado obtido para a massa dos 

-fardos - MFa, também n~o signi-ficativo, sendo que, em mé

dia, uma tonelada de residuo produziu 6,24 -fardos na área 

A e 5,90 -fardos na área B. Essa di-ferenoa combinada com a 

di-ferenoa de consumo por -fardo - CC-f, que -foi signi-ficativa 
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a 5% de probabilidade, compensou o consumo por unidade de 

massa. 

o valor da variável CCt é praticamente o dobro do 

obtido por MOlINA JR et alii (1991), que foi de 2,30 l/t 

operando com enfardadora de mesmo modelo que a desse es

tudo. Os autores ut i 1 i zaram, entretanto, outro mode lo de 

trator e relatam que, como resíduo de colheita manual, o 

material ficou acomodado naturalmente em leiras resultantes 

de 5 linhas de plantio da cana-de-açúcar o que .contribuiu 

para o melhor desempenho da operaç~o, concentrando o ma

terial. 

A capacidade operacional do conjunto trator-enfar

dadora refletiu a mudança de velocidade de operaç~o entre 

as áreas A e B, sendo que, comparadas, as médias de tone

ladas de resíduo enfardadas por hora foram diferentes sig

nificativamente a 10% e a área trabalhada em hectares por 

hora a 5% de probabilidade. 

Esse fato causou um consumo de energia maior na 

área B, cuja média difere da média da área A a nível de 5% 

de probabilidade. Isso fica claro quando se faz a relação 

ECE/EMR, ou seja, a energia consumida no enfardamento em 

relação à energia contida no resíduo enfardado, resultando, 

em média, em 0,99% para a área A e 1,35% para a área B. A 

média geral mostra o valor de 1,16%, ou seja, para cada li

tro de óleo diesel consumido enfarda-se energia equivalente 

a 86,21 litros do mesmo combustivel. 

A capacidade operacional observada é muito seme

lhante à relatada por HOWE & SREESANGKON (1990), tanto em 

funçâ:o da área trabal hada como da quantidade de resíduo 

enfardado por unidade de tempo, embora os autores relatem 

que a massa de resíduo enfardado seja 8,63 t/ha, o dobro da 

observada nesse estudo. 

Em relação ao relato de MOlINA JR et alii (1991), 

os valores aqui obtidos s~o inferiores pelos mesmos motivos 

anteriormente comentados. Esses autores obtiveram capaci-
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dades operacionais de 0,61 ha/h e 2,89 t/h operando com o 

mesmo modelo de enfardadora, embora a velocidade média de 

deslocamento tenha sido menor que a encontrada nesse es

tudo, ou seja, 0,26 m/s. 

4.5. Análise de custos do conjunto trator-

en'fardadora 

As Tabel as 6, 7 e 8 mostram os resul tados das 

análises de custos individuais para o trator e para a en

fardadora e para o seu conjunto, baseados em informações 

das Tabelas 1, 2, 3, e 4 do Apêndice 3. 

A Tabela 6 refere-se a valores intermediários 

utilizados no cálculo baseado no método do Custo Anualizado 

Equivalente e a Tabela 7 aos resultados obtidos para esse 

método. A Tabela 8 mostra os resultados dos cálculos basea

dos no método Tradicional. 

Os resultados obtidos pelo método do Custo Anua

l izado Equivalente representam o custo médio do equipamento 

e do conjunto, em todo o periodo considerado. Assim, veri

fica-se que a média de custo para o trator aumenta no 

sexto ano, em relação ao periodo anterior, devido ao au

mento de despesas previstas nesse ano (retifica e troca de 

pneus) o que significa que a sua vida econômica é de cinco 

anos. 

As diferenças veri ficadas, no entanto, são peque

nas, 2,59% para o trator e 0,14% para o conjunto e 

podem ser atribuidas a erro de previsão de despesas. Tais 

erros decorrem de falta de informac8es confiáveis à res

peito do comportamento dos equipamentos, principalmente no 

que diz respeito à sua manutenção e reparos, cujos valores 

nesse trabalho foram estimados, embora criteriosamente e 

baseados em dados fornecidos por representantes e/ou fa

bricantes. 
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Tabela 6: Parâmetros para o cálculo de custos e da idade 
ótima de subst i tuiç~o do conjunto trator-enfardadora: Valor 
de revenda do equipamento no ano t - VRt; despesas totais 
previstas com o equipamento no ano t - Dt; valor presente 
do equi pamento em re I açâ:o ao va 1 or de revenda - VP (VR) ; 
valor presente das despesas previstas com o equipamento -
VP (Dt); va I or presente dos custos totai s com o equipamento, 
acumulado, no final do ano T - VP(T). 

ANO VRt Dt VP(VR) VP(Dt) VP(Dt) VP(T) 
ACUMULADO ACUMULADO 

TRATOR 

° 31736,42 31736,42 
1 18635,63 7592,24 17255,21 7029,85 7029,85 21511,06 
2 16988,51 7625,10 14564,91 6537,29 13567,14 30738,66 
3 14979,59 10380,60 11891,28 8240,45 21807,60 41652,74 
4 13503,85 7611,27 9925,73 5594,51 27402,11 49212,80 
5 11964,63 7611,96 8142,93 5180,57 32582,68 56176,18 
6 10517,44 14356,94 6627,77 9047,31 41629,99 66738,64 
7 8841,67 7799,38 5159,03 4550,86 46180,85 72758,24 

ENFARDADORA 

° 18110,00 18110,00 
1 14488,00 543,30 13414,81 503,06 503,06 5198,24 
2 11590,40 543,30 9936,90 465,79 968,85 9141,95 
3 9254,21 724,40 7346,29 575,05 1543,90 12307,61 
4 7425,10 724,40 5457,67 532,46 2076,36 14728,69 
5 5940,08 905,50 4042,72 616,27 2692,62 16759,90 
6 4744,82 905,50 2990,04 570,62 3263,24 18383,20 
7 3803,10 1086,60 2219,07 634,02 3897,26 19788,19 

Os resultados de custos obtidos pelo método Tradi-

cional, que foram calculados pela planilha eletr8nica 

"CUSTOMAQ" , estâ:o baseados nas mesmas informacões básicas 

utilizadas para o Custo Anualizado Equivalente. No entanto, 

muitas variáveis componentes do custo são estimadas pela 

planilha, estando tais estimativas associadas a informace'es 

bibliográficas, geralmente advindas de entidades e pesqui

sadores dos Estados Unidos da América, cujas condicões s~o 

diferentes das brasileiras e principalmente para a operaçâ:o 

em questâ:o, de enfardamento de resíduos de co 1 hei ta de 

cana-de-açúcar, estâ:o sujeitos a distorções maiores, indu

zindo a maiores erros de avaliaçâ:o. 
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Observou-se que, quando comparado o periodo do pri

meiro ano de uso, o Custo Anualizado Equivalente foi maior 

que o calculado pelo método Tradicional. A partir do segun

do ano, ocorreu o inverso, chegando a média dos sete anos 

estudados ser 26,77% menor que a média do custo do método 

Tradicional. 

Tabela 7: Custo anualizado equivalente de cada componente 
do conjunto, por hora e por hec tare, na operação de 
enfardamento. 

ANO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CUSTO 

TRATOR 

$/hora 

16,59 
12,31 
11,54 
10,61 
10,05 
10,31 
9,98 

$/ha 

59,25 
43,96 
41,21 
37,89 
35,89 
36,82 
35,64 

ANUALIZADO EQUIVALENTE 

ENFARDADORA CONJUNTO 

$/hora 

6,24 
5,70 
5,31 
4,94 
4,66 
4,42 
4,22 

$/ha 

22,29 
20,36 
18,96 
17,64 
16,64 
15,79 
15,07 

$/hora 

22,83 
18,01 
16,85 
15,55 
14,71 
14,73 
14,20 

$/ha 

81,54 
64,32 
60,18 
55,54 
52,54 
52,61 
50,71 

Conforme as médias apresentadas na Tabela 5, o me

lhor desempenho operacional do conjunto na operação de en

fardamento é 1,26 t/h, que associado aos custos obtidos re

sulta nos sequintes valores por tonelada enfardada: 

Método Tradicional 

Custo Anualizado Equivalente 

US$ 15,39 

US$ 11,27 

Os valores médios apresentados na bibl iografia são: 

LOPEZ (1987) US$ 4,18 

HOWE & SREESANGKON (1990) US$ 18,06 

LOPEZ (1987) utilizou outro tipo de sistema (pica

dora de forragem) e HOWE E SREESANGKON (1990) utilizaram 

enfardadoras de marca, modelo e dimensffes diferentes, em

bora produzindo fardos cilindricos. 
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Tabela 8: Custos obtidos pelo método Tradicional, para o 
trator, enfardadora e para o conjunto. 

CUSTO 
TRATOR 

$/hora $/ha 

VARI.(VEL: 

Reparos e 
Manutencão 0,44 

Combustivel 3,51 

Lubrif. 0,60 

Tratorista 2,91 

Juros sI 
custos 
Variâveis 

FIXOS: 

Impostos e 

0,30 

Seguros 0,18 

Depreciacão 2,35 

Juros sI 
Invest. 

TOTAL 

1,72 

12,02 

1,59 

12,55 

2,14 

10,39 

1,07 

0,65 

8,39 

6,14 

42,92 

ENFARDADORA 
$/hora $/ha 

3,83 13,67 

0,10 0,34 

0,16 0,56 

0,16 0,57 

1,59 5,68 

1,55 5,52 

7,38 26,35 

CONJUNTO 
$/hora $/ha 

4,27 15,26 

3,51 12,55 

0,70 2,48 

2,91 10,39 

0,46 1,63 

0,34 1,22 

3,94 14,06 

3,27 11,66 

19,39 69,26 

Segundo informac~es da COPERSUCAR (1989b) o preço 

da tonelada de bagaço de cana-de-açúcar comercializado a 

granel, no mercado interno, é de US$ 6,30. RIPOLI (1991) 

considera preços médios de US$ 6,315 e US$ 21,870 para a 

tonelada de bagaço de cana-de-açúcar à granel e briquetado 

(prensado), respectivamente. 

4.6. Resultado econômico do processo de enfaredamento 

Tomando-se como 2991,38 kcal/kg o poder calorifico 

út i I do res iduo de co I he i ta de cana-de-açúcar, conforme 
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apresentado na Tabela 3 e 1800 kcal/kg o valor médio obtido 

de citaç~es bibliográficas para o poder calorífico útil do 

bagaço, resulta que uma unidade de massa de residuo subs

titui, em média, 1,66 unidades de massa de bagaço. 

Assim, considerando os valores médios de mercado da 

tonelada de bagaço a granel e briquetado, conforme citaç~es 

anteriormente relatadas, a massa desse material substituido 

por uma tonelada de resíduo, se comercializado, resultaria 

em: 

Bagaço à granel 

Bagaço briquetado 

US$ 10,46 

US$ 36,30 

Considerando esses valores e os custos de enfarda

mento, os saldos s~o apresentados na Tabela 9. 

Esses valores n~o consideram, no entanto, o prová

vel aumento de rendimento das caldeiras e fornalhas, devido 

à menor umidade do resíduo em relação ao bagaço ou os pro

blemas que possam advir da presença de terra no resíduo. 

Tabela 9: Resultado econômico da comercialização do bagaço 
substituido pelo resíduo de colheita, considerando os pre
ços médios, à granel e briquetado, em função dos custos de 
enfardamento. 

RESULTADO ECONOMICO 

BAGAçO Método Tradicional Método C A E 

~ Granel - 4,93 - 0,81 

Briquetado 20,91 25,03 

Assim, verificou-se que quando se considera o ba

gaço à granel, o resultado econômico em relação ao enfar

damento é negativo. Note-se que para a utilizaç~o do resi

duo como fonte de energia seria necessário, ainda, que ele 

fosse carregado e transportado até a indústria, acrescen

tando-se os custos dessas operaçôes aos de enfardamento. 

Por sua vez, considerando o bagaço briquetado, o 

resultado econômico é positivo. Isso ocorrerá, mesmo que se 
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considere os custos médios de carregamento e transporte de 

resíduo de colheita de cana-de-açúcar citados na bibliogra

Tia, mostrados na Tabela 10. 

Tabela 10: Custos de carregamento e transporte de resíduos 
de colheita de cana-de-açúcar, em US$/t, segundo diversos 
autores. 

AUTORES CARREGAMENTO 

LOPEZ (1987) 
HOWE & SREESANGKON (1990) 
RIPOLI (1991) 0,97 

4.7. Considerac6es Tinais 

TRANSPORTE 

2,35 
6,81 
2,58 

Os resultados obtidos para o custo da tonelada de 

residuo enTardada pode ser minimizado, desde que se melhore 

o desempenho operacional da enTardadora, no que se reTere 

à massa de resíduo recolhido por unidade 'de tempo, ou seja, 

a variável CCT (t/h). Segundo MOLINA JR et alii (1991) o 

desempenho observado naquele estudo Toi de 2,89 t/h. 

Outro Tator importante na maximização desse custo 

Toi o trator utilizado. O trator Ford 6610 TR4, conTorme 

especiTicação do Tabricante, possui um motor com potência 

máxima de 86 cavalos vapor à 2100 rpm do motor e a enTar

dadora exige, também conTorme o Tabricante, um trator com, 

no mínimo, 40 cavalos vapor de potência no motor. Apesar de 

colaboração do pessoal da Usina Santa Bárbara Açúcar e 

Álcool, empresa que colocou-se à disposição para que esse 

estudo Tosse realizado, n~o Toi possivel obter um trator 

que se adequasse melhor à enTardadora. 

O superdimensionamento do trator provocou, por

tanto, ma i or consumo de combust i ve I, que concorre com 29,2% 

do custo desse componemte do conjunto, conTorme Tigura 7. 

O seu maior preço inicial, em comparaç~o com um trator me

lhor dimensionado para a enTardadora e a depreciaç~o resul-
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tante, cuja participaQâo nos custos podem ser observadas 

nas figuras 6 e 7, também colaboraram decisivamente para a 

maximizaQão dos custos, assim como os juros e impostos so

bre o capital investido. 

Mesmo assim, a figura 5 mostra o comportamento dos 

custos em funQ~o do aumento do desempenho operacional, onde 

fica claro que essa variável tem grande influência até ni

veis próximos ou pouco superiores aos conseguidos no estudo 

de MOLINA JR et alii (1991), atingindo valores de US$ 4,73 

e US$ 6,43 para os métodos do Custo Anualizado Equivalente 

e Tradicional, respectivamente, quando o desempenho opera

cional de enfardamento é de 3 t/h. 

Com referência aos métodos de cálculo utilizados 

para determinQão de custos da operaQão de enfardamento, o 

do Custo Anualizado Equivalente mostrou-se mais interes

sante, pois permite calcular o percentual de cada compo

nente, no periodo considerado, conforme mostra a figura 6, 

para a depreciaQão. 

As figuras 7 e 8 mostram a composiQão de custos 

obt ida pe lo método Trad ic i ona 1, para o trator e para a 

enfardadora. Esses custos consideram a méd ia de vida do 

equipamento, em horas e n~o nos d~o a oportunidade de vi

sualizar a participaQ~o de cada componente no tempo, suge

rindo que, por exemplo, a depreciaQ~o participe com 19,6% 

no primeiro ano e no sétimo ano, para o caso do trator, o 

que na realidade somente acontecerá por acaso. 
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Figura 7. Composição dos custos do trator, segundo o método 
Tradicional 
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Figura 8. Composição dos custos da enfardadora, segundo o 
método Tradicional. 
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5. CONCLUSXO 

Com base nos resu 1 tados obt idos e nos ob jet i vos propostos 

para esse estudo, pode-se concluir que: 

O desempenho operacional da enfardadora foi inferior 

aos apresentados na bibliografia na mesma operaç§:o de 

enfardamento de residuo de co 1 hei ta de cana-de-açúcar, 

pois as condições em que operou não foram as ideais; 

A operaç.o de enfardamento de residuo de colheita de 

cana-de-açúcar deve se dar com o enleiramento do ma

terial, uma vez que o não enleiramento resultou em 

fardos com teor de matéria estranha mineral semelhante 

aos dos fardos obtidos com enleirameto; 

O trator utilizado é inadequado à enfardadora pois, 

do ponto de vista econômico sua participação no con

junto maximiza os custos da operaç.o; 

A colhedora de cana-de-açúcar utilizada prejudicou o 

desempenho da enfardadora, uma vez que a massa de 

palhiço retirada por ela do canavial, a qual poderia 

aumentar a quantidade de residuo no campo, foi 

excessivamente grande; 

O consumo de energia pelo conjunto trator-enfarda

dora, foi de 1,16% da energia contida no residuo en

fardado, apesar de seu desempenho ter se mostrado 

insatisfatório do ponto de vista quantitativo. 



67 

REFE~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUILAR, A.; PENA, V.; FRIEDMAN, P. BRITO, B. La combus

tion de los residuos agrícolas de cana de azúcar. Parte 

I: características combustibles. Cuba Azucar, Havana, 

p.40, ene./mar. 1989. 

ANUÁRIO ESTATfsTICO DO BRASIL - 1990, Rio de Janeiro, v:50, 

p.338, 1990. 

ASSOCIAÇ~O BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Carv~o vegetal: 

determinação do poder calorífico - método de determina

ção; NBR-8633. Rio de Janeiro, 1984. 13p. 

BALASTREIRE, Lo A. Colheita. 

agrícolas, São Paulo, Manole, 

In: ----- Máquinas 

capo 8, p.297-9. 1987. 

BARGER, E. L.; LILJEDAHL, J. B.; CARLETON, W. M.; MCKIBBEN, 

E. G. Tractor and their power units. New York, John 

Wiley, 1963. 524p. 

BASSINELLO, A. I.; FURLANI NETO, V. L.; MACEDO, N.; PARRA

ZI, C.; CASAGRANDE, J. C. ImplicaQ~es agricolas e in

dustriais da colheita de cana crua. Araras, IAA-PLA

NALSUCAR, s.d. 55p. 



68 

BRITO, S. S. Energia de biomassa: uma alternativa para os 

trópicos. In: CONGRESO PANAMERICANO DE ENERGIA, 3., CON

LA UNION PANAMENRICANA DE ASSOCIACIONES DE VENCION DE 

INGINIEROS. 19., Guatemala, 1986. São Paulo, CONFEA/ 

CREA, 1986. 20p. 

CA I o número de des ligamentos causados por queimadas de 

canaviais. Jornal de Piracicaba, Piracicaba, 23 dez. 

1990, p. 13. 

CARVALHO, J. F. de. Madeira como fonte de energia. Brasil 

Florestal. Rio de Janeiro, 5(17) :5-6, jan/mar, 1974. 

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES DE AçdcAR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. Agro-indústria canavieira: um perfil. São 

Paulo, 1989a, 28p. 

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES DE AçdcAR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. Pró-álcool: fundamentos e perspectivas. São 

Paulo, 1989b. 121p. 

CORR~A, A. A. M. Uso da biomassa como fonte de energia. 

Jaboticabal, SBEA, 1990, 8p. (SBEA Boletim Informa

ti vo) . 

CORREA, L. C. Para Camilo Penna, proálcool resiste. O Es

tado de São Paulo, Sâo Paulo, 19 ago. 1990, p.12. 

CRESCE o número de colheitadeiras de cana em S~o Paulo. In: 

Agrofolha, Sâo Paulo, v.6:4, ago.199l. 

DELGADO, A. A. Os efeitos da queima dos canaviais. STAB. 

Açúcar, Álcool e Subprodutos, Piracicaba, 3(6) :42-5, 

jul./ago. 1985. 



69 

DOAT, A. Le pouvoir calorifique des bois tropical. Bois 

et Ferets des Tropiques, Paris, 172:33-48, mars/avr. 

1977. 

DUARTE, L. P.; MATTOS, Z. P. B.; NORONHA, J. F.; BALAS

TREIRE, L. A. Custo dos serviços de máquinas e imple

mentes agr1colas. Piracicaba, ESALQ, Dpto de Economia e 

Sociologia Rural, 1988. 32p. (Manual nO 14). 

FERNANDES, J. A subsolagem no controle da compactação do 

solo na cana soca (Saccharum spp) variedade CB 41-76 e 

seus efeitos no rendimento agricola e no sistema radicu

lar. Piracicaba, 1979. 158p. (Mestrado - Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

FURLAN I NETO, V. L.; MONTE I RO, H.; R I POL I, T. C.; NOGUE IRA, 

R. R. Effects of green and bourned cane on cane 

quality, cane losses, crop residues and chopper harvest 

perfomance. In: CONGRESS DF INTERNATIONAL SOCIETY DF 

SUGAR CANE TECHNOLOGISTS, 20., Sâo Paulo, 1989. 

Proceedings. Sâo Paulo, ISSCT, 1989a, v.2, p.1043-50. 

FURLANI NETO, V. L.; ROLIN, J. C.; RIPOLI, T. C.; MONTEIRO, 

H.; NOGUEIRA, R. R. Influência do dissecante "paraquat" 

na colheita de cana-de-açúcar com e sem queima. In: CON

GRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRfCOLA, 18., Recife, 

1989. Anais. Recife, SBEA, 1989b. p.302-20. 

GOLDENBERG, J. Biomassa como fonte de energia. Energia, 

São Paulo, 1(2):21-2, mai./jun. 1979. 

GOMES, F. P. Curso de estat1stica experimental. 6.e.d. Pi

racicaba, Nobel, 1976. 430p. 

HAWAI IAN SUGAR PLANTERS ASSOCIATION. EXPERIMENTAL STATION. 

Energy. In: Annual report-1983. Hawai i, 

1983. cap.7, p.72-5. 



70 

HAWAIIAN SUGAR PLANTERS ASSOCIATION. EXPERIMENTAL STATION. 

Energy. In: Annual report-1987. Hawai i, 

1987. cap.7, p.72-4. 

HOWE, R. & SREESANGKOM. P. Costs and performance OT equi

pament Tor baling sugar cane tops and leaves. s.l. 

United States Agency of International Development, 1990. 

p.56. 

HUNT, D. Farm power and machinery management. Ames, Iowa, 

Iowa State University Press, 1977, 365p. 

INPE mede efeitos das queimadas em Sâo Paulo. Jornal de 

Piracicaba, Piracicaba, 26 set. 1989. p. 25. 

INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIONES AZUCARERAS. Evaluacion 

de la eficiencia de la KTP-l en funcíon deI rendimento 

agrícola. Ministerio de la Industria Azucarera, Habana, 

ene. 1984. 59p. 

LANÇAS. K. P. A evoluç~o das alternativas energéticas com 

a crise do petróleo e a projeção da biomassa. Botucatu, 

UNESP, 1984. 34p. 

LEITE, W. B. Novo processo para o uso do bagaço de cana. 

Álcool & Açúcar, Sâ:o Paulo, 3(9):18-27, mar./abr. 1983. 

LEITE, W. B. & PINTO, L. A. O valor do bagaço como combus-

tive l. In: Avaliaçâo do bagaço da cana-de-

açúcar. Sâ:o Paulo, SOPRAL, 1983. p.22-39. (Coleçâo SO

PRAL, 4). 

LESS, P. Petrocultura: vários cultivos ya son fuentes pro-

missoras de combustibles. Agricultra de las Américas, 

Great Neck, 31(11); 24-5., 31, novo 1982. 



71 

LOPEZ, P. A. Recolecion de barbojo como fuente energética 

en el Central Romana. In: Uso alternativo de la cana de 

azúcar para energia y alimento. In: GRUPO DE PA(SES LA

TINOAMERICANOS Y DEL CARIBE EXPORTADORES DE AzLicAR. 

México, 1987. p.57-62 (Coleción GEPLACEA). 

MIALHE, L. G. 

cola. In: 

Desempenho operacional da maquinaria agri

----- Manual de mecanização agricola. 

Sâo Paulo, Ceres, 1974 cap.5, p.117-26. 

MIALHE, L. G. Combustâo e combustiveis. In: 

Máquinas motoras na agricultura. S~o Paulo, EPU; EDUSP, 

1980. capo 9, p.187-212. 

MOLINA JR, W. F.; RIPOLI, T. Co; COELHO, J. L. D.; AMARAL, 

J. R.; SACCOMANO, J. B. Estudo preliminar sobre en

fardamento de residuos de colheita de cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.). In: CONGRESSO BRAS I LE I RO DE ENGENHAR I A 

AGR(COLA, 20., Londrina, 1991, Resumos. Londrina, SBEA, 

1991. p.26. 

NOJIMOTO, T.; SIMON, E. J.; PEROSO, J. M. Y. Uso do trator 

em uma usina de açúcar e álcool. Engenharia Agrícola, 

Botucatu, 11: 27-31, 1987. 

NORONHA, J. F.; MIALHE, L. G.; DUARTE, L. P. Custos dos 

sistemas tratorizados na agricultura brasileira; versâo 

preliminar. Piracicaba, ESALQ, 1991. 32p. 

OLIVEIRA, E. R. Bagaço de cana: um combustivel que 

nâo recebeu a devida atençâo. ~lcool & Açúcar, 

Paulo, 2(4):10-9, maio/jun. 1982. 

ainda 

Sâo 

PERALTA, U.; FRIAS, G.; GASPAROV, A. La operacion de las 

combinadas para la cosecha de cana. Revista Tecnico

inf'ormativa Bimestral, Habana, 48(2) :42-8, mar./abr., 

1989. 



PEREZ, N. P. Eficiência em caldeiras 

canavieira. STAB, Série STAB NO 1, 

73p. 

72 

na agroindústria 

Piracicaba, 1982, 

PERRONE, J. C. Os processos hidrolíticos no aproveitamento 

dos recursos renováveis. Silvicultura, São Paulo. (ed. 

especial): 23-33. dez., 1977. 

RIPOLI, T.C. Fogo na palha? NOTIcIAS DA ESALQ, Piracica

ba, 1(5) :2-3, novo 1988. 

RIPOLI, T.C. Utilização do material remanescente de co

I hei ta de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) - Equaciona

mento dos ba lanços energét i co e econôm i co. Pi rac icaba, 

1991. p.150 (Livre-Docência, Escola Superior de Agri

cultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

RIPOLI, T.C. & MOLINA JR. W. F. Cultura canavieira: um 

esperdícío energético. Maquinaria Agricola, São Paulo, 

6 (1) :2-3. jan., 1991. 

RIPOLI, T.C. & PARANHOS, S. B. Colheita. In: PARANHOS, S. 

B., coord. Cana-de-açúcar: cultivo e utilizaç~o. Cam

pinas, Fundação Cargill, 1987. v.2. cap.5, p.517-97. 

RIPOLI, T.C.; MIALHE, L. G.; BRITO, J. O. Queima de cana

vial, o desperdício não mais admissível. ~lcool & Açú

car, S~o Paulo, 10(54):18-23, jul./ago. 1990. 

RIPOLI, T.C.; MIALHE, L. G.; NOVAES, H. P. Um critério 

para avaliaç~o de estudo de canaviais visando a co

lheita. Brasil Açucareiro, Rio de Janeiro. 92(3) :17-22, 

mar., 1978. 

RIPOLI, T.C.; MOLINA JR, W. F.; NOGUEIRA, M. C. S. MATOS, 

J. R. Equivalente energético do palhiço da cana-de-açú

car. In: CONGRESSO BRAS I LE I RO DE ENGENHAR I A AGR (COLA. 

19., Piracicaba. 1990. Anais. Piracicaba, FEALQ, SBEA, 

1990. p. 249-62. 



73 

ROSA, A. V. Energia derivada do aguapé. Silvicultura, S~o 

Paulo, (ed. especial) :179-83, dez. 1977. 

SEGALA, A. L. Espaçamento para a cultura da cana-de-açú

car: qual a melhor medida. Álcool e Açúcar, São Paulo, 

2(3) :48-53, mar., 1982. 

STUPIELLO. J. P. A cana-de-açúcar como matéria prima. In: 

PARANHOS, S. B., coord. Cana-de-açúcar: cultivo e utili

zaç~o. Campinas, Fundação Cargill, 1987. v.l. cap.7, 

p.761-804. 

STUPIELLO, J. P. Alguns aspectos da qualidade da matéria

prima. STAB. Açúcar, Álcool e Subprodutos, Piracicaba, 

7(3/5):52-4, jun./jul., 1989. 

VENTURINI FO
, W. G. & ADDISON, F. C. Geração de eletri-

cidade em usina sucroalcooleira viabilidade econô-

mica. Revista do Usineiro, S~o Paulo, 4(20) :8-14, 

set./out., 1990. 

VIEIRA, D. B. Através da irrigação sistemática a cana-de

açúcar atinge altos niveis de rendimento. Revista de 

Mecanização Rural, S~o Paulo, 1(4) :15-22, 1981. 

ZULAUF, W. E.; CAPORALI, S. A.; VIDEIRA, R. M. Cálculo 

prel iminar da energia liberada na queima dos canaviais 

brasileiros. In: SIMP6sIO SOBRE QUEIMA DE PALHA DE CANA

VIAIS, 2., Araraquara, 1985, p.1-7. 



AP~NDICE 1 

Tabelas de 1 a 20: Dados originais de campo 

e de laboratório 

74 



75 

Tabela 1 - Comprimento dos colmas (m) na área A. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,22 2,14 1,92 2,35 2,20 2,37 2.28 1,70 2,35 2.73 
2,27 2,30 2,42 2,40 2,27 2,55 2,02 2,25 2,26 2,76 
2,36 2,15 2,12 2,31 2,24 1,37 2,45 2,27 2,37 2,57 
2,21 2,17 2,49 2.25 2,41 2,01 2,56 2.40 2,13 2,27 
2,22 2,60 2,07 2.60 2,74 2,41 2,57 2,07 2,22 2,71 
2,29 1,94 2,30 2,16 2,13 2,24 2,25 2,10 2,29 2,84 
2,07 2,30 2,29 2,36 2,49 2,38 2,66 2,31 2,08 2,15 
2,08 2,13 2,50 2,57 2,51 2,19 2,69 2,09 2,28 2,65 
2,23 2,50 2,15 2,43 2,11 2,59 2,40 2,32 2,07 2,73 
2,68 2,17 2,12 2,42 2,62 2,58 1,55 2,60 2,38 2,65 
2,12 2,20 2,25 2,64 2,35 2,50 2,48 2,39 2,56 2,62 
2,55 2,40 2,22 2,05 2,41 2,64 2,66 2,15 2,23 2,51 
2,22 2,36 2,06 2,30 2,49 2,67 1,89 2,54 2,31 2,67 
2,38 2,50 2,12 2,30 2,45 1,55 2,31 2,22 2,40 2,62 
2,04 2,02 2,28 2,50 2,54 2,40 2,63 2,15 2,35 2,47 
1,95 2,35 2,05 2,25 2,51 2,~1 2,82 2,35 2,19 2,01 
1,35 2,23 2,29 1,75 2,39 2,25 2,40 2,56 1,95 2,93 
2,56 2,42 2,46 2,42 2,55 2,60 2,15 2,13 2,35 2,58 
1,94 1,90 2,32 2,50 2,70 2,67 2,74 2,36 2,04 2,70 
2,31 2,30 2,57 2,12 2,48 2,43 2,47 2,63 2,14 2,84 

(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8) (9 ) ( 10) 

Tabela 2 - Diâmetro dos colmas (mm) na área A. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26,0 26.0 26,0 26,5 27.0 22,0 30,0 26.0 28,5 30.5 
28,0 20,0 26,5 30,0 28,5 22,0 32,0 30,5 28,0 28,0 
29,0 25,5 29,5 24,5 27,5 23,0 26,0 24,0 26,0 27,5 
27,5 30,5 26,5 28,5 28,0 25,0 31, O 27,0 29,0 30,0 
27,5 27,0 27,0 29,0 27,0 25,0 26,0 26,0 26,5 26,0 
26,0 25,5 27,0 27,0 30,0 25,5 22,0 27,5 26,0 28,5 
29,0 26,0 30,5 29,5 23,0 25,5 28,0 30,5 24,0 26,0 
32,0 26,0 25,0 25,5 25,5 22,0 28,0 28,5 22.0 28,5 
32,0 23,0 28,0 29,0 26,0 19,5 25.0 26, O 29,0 27,5 
26,0 30,0 23,0 31, O 26,0 29,0 28,5 31, O 27,0 31,5 
29,5 31, O 29,5 26,5 26,0 20,0 27,0 19,5 26,5 33,0 
25,0 26,5 24,0 26,0 28,0 28,0 22,5 28,0 29,0 30,0 
27,5 23,5 29,0 24,0 22,5 19,5 20,5 27,0 25,0 30,5 
24,0 26,0 27,0 27,0 26.0 23,0 27,0 24,0 29,5 28,0 
24,0 28,5 26,0 22,0 29,5 26,0 22,0 23,0 26,5 29,5 
31, O 26,0 27,0 26,0 28,0 29,0 21,0 30,0 28,0 29,0 
30,0 30,0 22,5 27,0 27, O 25,5 28,5 21,5 29,0 21,5 
29,0 27,0 29,5 26,5 29,0 29,0 23,5 27,0 27,5 26,0 
28,0 26,0 25,5 27,5 21, O 24,0 26,0 23,5 29,0 29,0 
22,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 29,5 30,0 24,5 24,0 

(1) ( 2) (3) (4) (5) (6 ) (7 ) (8 ) ( 9 ) (10 ) 
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Tabela 3 - Número de internódios por colmo na área A. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 17 17 14 13 15 21 16 16 15 
17 16 20 16 10 20 12 13 15 17 
17 16 17 14 16 8 16 16 20 16 
16 20 16 15 13 8 16 16 16 15 
15 16 19 15 17 16 14 15 18 18 
13 17 19 17 15 19 16 14 17 17 
14 18 20 16 14 13 15 16 18 16 

9 16 15 20 16 16 19 18 17 18 
14 20 17 16 16 16 10 9 16 15 
16 17 14 13 20 16 18 14 16 19 
16 17 19 15 17 .17 16 13 17 14 
14 17 17 16 15 14 15 17 20 18 
17 19 18 17 16 14 13 14 15 19 
12 18 17 14 17 15 7 18 14 20 
9 19 15 13 19 19 14 14 16 17 

19 17 16 15 16 14 20 14 17 18 
18 14 15 14 14 13 17 15 16 15 
14 13 18 14 18 17 16 14 15 17 
13 19 16 17 17 11 15 16 18 15 
17 16 16 16 16 16 13 14 15 16 

(1) (2 ) (3) (4) ( 5) (6 ) (7 ) (8) (9 ) ( 10) 

Tabela 4 - Número de colmas, na área A, por unidade 
experimental - N; por metro linear -
quadrado - N/m 2• 

N/m e por metro 

UNIDADES EXPERIMANTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N/m 14,3 12,7 12,8 18,2 14,3 17,8 13,2 13,3 13,2 13,3 

N 86,0 76,0 77,0 109,0 86,0 107,0 79,0 80,0 79,0 80,0 

N/m2 10,2 9,0 9,2 13,0 10,2 12,7 9,4 9,5 9,4 9,5 

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6 ) (7 ) (8) (9 ) (10 ) 
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Tabela 5 - Massas (kg) de ponteiros - mpo; de folhas ver-
des - mfv; de palhas - mpa e de colmas indutrializáveis -
mci por unidade experimental na área A. 

UE mpo mfv mpa mci 

1 3,2 7,4 17,4 81,7 
2 3,7 10,2 11, 1 88,5 
3 2,9 9, 1 12,2 77,9 
4 5,8 14,6 16, 1 124,5 
5 4,6 11,5 12,5 105,0 
6 7,0 14,2 13,6 128,8 
7 4,7 12,5 14,2 111,0 
8 4,3 12,0 11, 1 98,9 
9 3,7 9,3 12,5 84,6 

10 4,4 11,0 13,3 115,6 

(1) (2) ( 3) (4) 

Tabela 6 - Umidade (%) com base em peso úmido de ponteiros-
Upo; de folhas verdes - Ufv; de paI has - Upa e de colmas -
Uco, por unidade experimental, na área A. 

UE Upo Ufv Upa Uco 

1 0,805 0,691 0,135 0,721 
2 0,822 0,679 0,156 0,708 
3 0,832 0,681 0,120 0,712 
4 0,829 0,697 0,273 0,721 
5 0,820 0,692 0,132 0,728 
6 0,807 0,679 0,346 0,720 
7 0,794 0,671 0,204 0,705 
8 0,802 0,676 0,117 0,630 
9 0,806 0,674 0,118 0,686 

10 0,848 0,656 0,093 0,732 

(1) (2 ) (3 ) (4) 
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Tabela 7 - Comprimento dos colmas (m) na área B. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,24 1,96 2,12 1,90 2,15 2,13 1,70 1, 90 ~ 1,90 1,86 
2,11 1,86 1,76 1,59 2,15 1,96 2,03 1,72 1,70 1,97 
2,14 1,84 1,63 1,94 2,05 1,78 2,13 1,67 1,74 1,75 
2,05 1,65 2,20 1,86 1,55 2,20 2,20 1,78 1,80 1,69 
2,08 1,88 1,90 1,97 2,00 2,25 1,98 1,86 1,88 1,87 
1,87 1,95 2,10 1,42 2,15 1,46 1,80 2,06 1,70 1,97 
1,97 1,76 2,11 1,91 2,00 1,86 2,25 1,99 1,83 1,61 
1,88 1,71 1,60 1,75 2,20 1,77 2,05 1,78 1,90 1,95 
1,88 1,92 1,79 1,99 2,05 1,83 1,85 1,88 1,58 1,61 
1,40 1,68 1,59 2,05 2,25 1,77 1,70 1,74 1,73 1,82 
1,83 1,12 1,73 1,88 2,15 1,82 1,56 1,89 1,65 1,46 
2,05 2,24 2,14 1,99 2,36 2,00 2,14 1,81 1,83 1,83 
2,09 1,90 2,25 2,01 2,27 1,68 2,13 1,63 1,72 1,74 
2, 11 1,86 2,00 . 1,81 2,10 1,55 1,78 1,78 1,69 1,88 
1,25 1,67 1,99 1,90 2,05 2,07 1,98 1,84 1,75 1,69 
1,58 1,93 1,96 1,59 2,05 2,19 1,97 1,82 1,80 1,89 
1,57 1,89 1,04 1,84 1,89 2,10 1,92 1,85 1,85 1,62 
1,77 1,92 1,79 1,44 1,97 1,97 2,05 1,80 1,64 1,98 
1,98 1,99 2,22 2,12 2,16 1,91 2,19 1,91 1,69 1,65 
1,74 1,74 2,16 2,02 1,70 1,69 2,22 1,78 1,75 1,60 

. (1) (2) (3) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) 

Tabela 8 - Diâmetro dos colmas (mm) na área B. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27,0 21, O 26,5 26,0 27,0 27,0 27,0 25,5 26,0 23,5 
20,5 21, O 22,0 24,0 26,5 28,5 26,0 21,0 27,0 26,5 
27,0 27,0 24,5 19, O 26,0 27,5 23,5 25,0 26,0 25,0 
23,0 23,5 27,0 26,0 29,0 25,0 27,5 26,0 25,5 24,0 
24,5 19,5 29,0 29,0 24,5 26,0 27,0 26,0 25,0 28,0 
25,0 24,5 31, O 20,0 22,5 23,5 26,0 25,0 23,0 24,0 
23,0 28,5 27,5 20,0 24,0 22,0 24,0 24,0 26,0 26,0 
29,0 26,0 25,0 21,0 28,0 21,5 24,5 27,0 24,0 25,5 
27,0 28,0 29,0 26,0 23,0 23,0 20,0 25,5 20,0 23,0 
22,0 29,0 26,0 28,5 25,5 25,5 29,0 25,0 21,5 26,5 
19,0 27,0 28,5 26,0 24,0 27,0 20,5 22,5 26,0 25,0 
20,0 30,0 23,5 21,0 28,0 22,5 29,0 24,0 23,0 19, O 
25,5 25,5 28,0 26,5 21,5 23,0 26,0 25,5 21, O 25,0 
27,5 30,5 21, O 22,0 21, O 23,0 27,5 27,5 23,5 26,0 
22,0 22,0 20,0 25,0 24,5 24,5 27,0 22,0 20,5 24,5 
21, O 27,5 23,5 19, O 23,0 22,0 27,0 23,0 20,0 25,5 
28,0 29,0 20,0 27,0 27,0 26,0 28,0 24,0 22,5 25,0 
25,5 25,0 23,0 24,0 25,0 20,0 23,0 23,5 20,5 21,5 
26,5 24,5 24,0 17,0 25,0 19, O 26,0 25,5 26,5 25,0 
29,0 19, O 19, O 23,0 22,0 28,0 23,0 24,0 25,0 27,0 

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6 ) ( 7 ) (8 ) (9 ) (.10l 
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Tabela 9 - Número de intern6dios por colmo na àrea B. 

UNIDADES EXPERIMENTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 15 15 17 15 14 13 14 11 17 
13 15 11 14 16 8 12 16 15 14 
18 15 14 17 14 17 13 13 13 16 
16 13 17 17 14 12 14 14 15 19 
13 17 14 15 15 17 13 15 11 15 
15 12 13 13 10 12 16 14 10 18 
12 7 16 15 17 12 17 17 14 13 
15 8 14 15 10 18 16 16 13 16 

9 13 13 17 13 12 18 12 18 15 
12 14 16 17 17 7 15 15 14 12 
13 13 16 15 18 14 15 14 16 14 
16 12 15 15 13 13 16 14 16 16 
13 14 10 16 14 16 16 16 13 15 
17 12 15 14 16 16 18 14 17 17 
16 15 15 16 16 17 16 12 15 9 
13 11 15 15 13 13 16 14 16 15 
16 14 11 12 15 17 15 13 14 13 
15 14 14 10 17 16 17 16 15 18 
17 13 11 11 13 13 16 14 16 16 
11 13 14 17 14 16 13 14 16 15 

(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) ( 10) 

Tabela 10 - Número de colmas, na área B, por unidade 
experimental - N; por metro linear - N/m e por metro 
quadrado - N/m 2• 

UNIDADES EXPERIMANTAIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N/m 12,2 16, O 15,5 12,7 16.7 16,7 17,7 14,2 12,8 12,0 

N 73,0 96,0 93,0 76,0 100,0 100,0 106, O 85,0 77,0 72,0 

N/m2 8,7 11,4 11, 1 9,0 11,9 11,9 12,6 10,1 9,2 8,6 

(1) (2) (3) ( 4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) ( 10) 
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Tabela 11 - Massas (kgl de ponteiros - mpo; de folhas ver
des - mfv; de palhas - mpa e de colmas industrializáveis -
mci, por unidade experimental na área B. 

UE mpo mfv mpa mci 

1 4,9 12,1 13,9 86,6 
2 7,0 11, 1 10,8 80,8 
3 4,6 10,0 10,4 74,4 
4 4,8 14,7 13,7 92,8 
5 4,0 12,5 11,6 92,5 
6 6,0 13,3 14,7 95,1 
7 5,1 11,4 9,8 77,7 
8 5,0 11,8 8,4 64,6 
9 4,8 8,5 9, 1 70,0 

10 5,1 9,5 9,8 63,6 

(1) (2) (3) (4) 

Tabela 12 - Umidade (%) com base em peso úmido de pontei
ros - Upo; de folhas verdes - Ufv; de palhas - Upa e de 
colmas - Uco, por unidade experimental, na área B. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Upo 

0,839 
0,839 
0,788 
0,841 
0,812 
0,813 
0,822 
0,836 
0,829 
0,823 

(1) 

Ufv 

0,712 
0,712 
0,696 
0,740 
0,717 
0,723 
0,690 
0,749 
0,709 
0,713 

(2 ) 

Upa 

0,127 
0,225 
0,300 
0,131 
0,204 
0,206 
0,141 
0,297 
0,332 
0,268 

(3) 

Uco 

0,687 
0,708 
0,663 
0,721 
0,735 
0,715 
0,735 
0,707 
0,708 
0,687 

(4 ) 
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Tabela 13 - Poder calorífico superior (kcal/kg) do resíduo 
enfardado - PCS; umidade (%) com base em peso úmido do re
síduo enfardado - U e massa (kg/m 2) de resíduo existente no 
campo anterior ao enfardamento - MRC, por unidade experi
mental, nas áreas A e B. 

UE Á R E A A Á R E A B 
PCS U MRC PCS U MRC 

1 4371,7 0,324 1,37 4417,6 0,219 1,30 
2 4313,5 0,127 1,04 3528,3 0,173 1,64 
3 4615,1 0,337 1,73 4416,0 0,308 1,26 
4 4486,2 0,405 1,20 4475,7 0,234 1,41 
5 4456,9 0,175 1,37 4784,1 0,197 1,03 
6 4924,9 0,105 1,34 4155,9 0,169 0,97 
7 3805,6 0,386 1,11 4741,3 0,106 0,96 
8 4483,5 0,169 1,21 3743,7 0,199 1,15 
9 4419,3 0,384 1,09 3634,6 0,301 1,09 

10 4179,6 0,223 1,26 4469,3 0,279 1,56 

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6 ) 

Tabela 14 - Teor de cinzas obtidos do resíduo enfardado, 
lavado - MRL e nâo lavado - MRN, por unidade experimental, 
nas áreas A e B. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Á R E A 
MRL 

0,033 
0,028 
0,034 
0,036 
0,029 
0,029 
0,045 
0,026 
0,030 
0,032 

(1) 

A 
MRN 

0,065 
0,037 
0,066 
0,082 
0,054 
0,033 
0,154 
0,041 
0,067 
0,059 

(2) 

Á R E A 
MRL 

0,042 
0,033 
0,037 
0,034 
0,030 
0,031 
0,037 
0,031 
0,059 
0,057 

(3 ) 

B 
MRN 

0,089 
0,035 
0,058 
0,066 
0,044 
0,045 
0,042 
0,045 
0,138 
0,100 

(4) 
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Tabela 15 - Análise tecnológica da matéria-prima colhida na 
área A: Massas (kg) de matéria-prima por unidade de trans
porte - MMP; por amostra colhida pela sonda - MAS; de 
co I mos na amostra - MCa e de componentes do pa I h iço na 
amostra: ponteiros - Poa; folhas verdes - Fva e palhas -
Paa; total de palhiço na amostra - PTaj brix% - BRIX; pol% 
cana POL e teor de matéria estranha vegetal na 
matéria-prima - IVM. 

UE MMP MAS MCa Poa Fva 

1 7870 2,685 2,153 0,194 0,103 
2 6930 3,094 2,227 0,232 0,161 
3 5875 3,000 2,250 0,129 0,095 
4 6695 5,528 4,725 0,282 0,074 
5 7215 4,314 3,784 0,208 0,122 
6 5900 5.148 4,474 0,096 0,108 
7 6140 4,874 3,987 0,212 0,108 
8 7860 4,389 3,738 0,191 0,080 
9 6435 3,307 2,735 0,243 0,071 

10 5710 3,719 3,070 0,248 0,127 

(1) ( 2) (3 ) (4) (5) 

Tabela 15 : continuação 

UE Paa BRIX POL PTa IVM 

1 0,235 20,60 77,87 0,53 0,25 
2 0,474 21,40 79,82 0,87 0,39 
3 0,526 19,20 72,30 0,75 0,33 
4 0,448 20,70 80,08 0,80 0,17 
5 0,200 21,30 81,69 0,53 0,14 
6 0,470 21,20 82,43 0,67 0,15 
7 0,568 17,30 60,08 0,89 0,22 
8 0,379 20,70 78,41 0,65 0,17 
9 0,259 19,90 73,19 0,57 0,21 

10 0,274 20,90 79,01 0,65 0,21 

(6 ) (7 ) (8 ) (9 ) ( 1O) 
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Tabela 16 - Anâlise tecnol6gica da matéria-prima colhida na 
ârea B: Massas (kg) de matéria-prima por unidade de trans
porte - MMP; por amostra co I h i da pe I a sonda - MAS; de 
co I mos na amost ra - MCa e de componentes do pa I h i ço na 
amostra: ponteiros - Poa; folhas verdes - Fva e palhas -
Paa; total de palhiço na amostra - PTa; brix% - BRIX; pol% 
cana POL e teor de matéria estranha vegetal na 
matéria-prima - IVM. 

UE MMP MAS MCa Poa Fva 

1 9225 6,22 5,449 0,540 0,091 
2 10915 7,05 6,276 0,565 0,077 
3 9110 4,54 3,818 0,307 0,063 
4 8135 4,39 3,241 0,218 0,073 
5 8050 4,63 4,089 0,390 0,083 
6 8120 3,12 2,809 0,152 0,079 
7 9625 2,18 1,640 0,343 0,089 
8 7010 1,88 1,575 0,148 0,064 
9 8940 3,18 2,828 0,180 0,080 

10 10415 5,66 4,851 0,614 0,156 

(1) (2) (3) (4) ( 5 ) 

Tabela 16 : continuação 

UE Paa BRIX POL PTa IVM 

1 0,142 19,80 71,10 0,77 0,14 
2 0,128 19,50 71,91 0,77 0,12 
3 0,353 20,40 75,34 0,72 0,19 
4 0,862 20,30 76,08 1, 15 0,36 
5 0,067 20,20 75,59 0,54 0,13 
6 0,075 20,50 76,68 0,31 0,11 
7 0,112 19,60 70,29 0,54 0,33 
8 0,091 19,70 69,71 0,30 0,19 
9 0,090 20,60 77,48 0,35 0,12 

10 0,044 19,00 68,22 0,81 0,17 

(6 ) (7 ) (8) (9 ) ( 1O) 
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Tabela 17 - Caracterização edafológica das áreas A e B: 
percentagens de umidade no solo - U% e de argila, silte e 
areia. 

Á R E A A Á R E A B 
UE U% Arg i I a Silte Areia U% Argila Si I te Areia 

1 13,82 45,32 22,03 32,65 14,72 30,72 31,91 37,37 
2 16, 11 44,26 19,96 35,78 11,93 27,70 36,15 36,15 
3 15,58 43,28 22,05 34,67 13,12 26,69 33,08 40,23 
4 14,50 41,13 23,03 35,84 16,62 35,89 37,11 27,00 
5 13,67 44,36 23,06 32,64 17,66 30,86 33,13 36,01 
6 17,26 33,32 29,22 37,46 13,01 29,03 35,01 35,96 
7 16,03 37,33 29,15 33,52 14,46 22,67 33,97 43,36 
8 18,46 32,30 31,27 36,43 -15,16 34.92 35,93 29,15 
9 18,96 37,48 27,22 35,30 12,85 32,93 36,00 31,07 

10 13,70 42,48 23,07 34,45 14,77 31,68 30,64 37,68 

Tabela 18 - Ensaio da enfardadora na área A: tempo (s) efe
tivo de enfardamento - TEE; de amarração dos fardos - TEA 
e de leitura do medidor de combustível - TMC; distância (m) 
percorrida pelo conjunto trator-enfardadora para 
realizaç~o de cada fardo - DEE; comprimento (m) dos fardos 
- CF; diâme-tro (m) dos fardos - DF; leituras do medidor 
volumétrico de combustível - LMV e da célula de carga para 
determinaç~o da massa dos fardos - LCC. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

TEE 

400,0 
652,0 
441.0 
628,0 
722,0 
293,0 
381, O 
319,0 
271, O 
322,0 

(U 

DEE 

229,0 
446,4 
295,9 
412,9 
478,6 
169,0 
251,0 
198,0 
191,8 
166,8 

(2) 

TEA 

32,0 
58,0 
48,0 
67,0 
45,0 
43,0 
75,0 
68,0 
51, O 
89,0 

(3) 

LMV 

100 
440 
420 
400 
395 
370 
400 
350 
170 
250 

(4) 

TMC 

82,3 
277,8 
319,2 
305,3 
306,5 
227,0 
254,4 
246,1 
115,0 
194,9 

( 5 ) 

CF 

1,35 
1,32 
1,25 
1,30 
1,35 
1,25 
1,30 
1,29 
1,28 
1,25 

(6 ) 

DF 

0,90 
0,92 
0,95 
0,97 
0,91 
0,96 
1,00 
0,91 
0,88 
0,90 

(7 ) 

LCC 

1110 
919 

1024 
793 
902 
857 
778 
769 
905 
942 

(8) 



85 

Tabela 19 - Ensaio da enfardadora na área B: tempo (s) 
efetivo de enfardamento - TEE; de amarração dos fardos -
TEA e de leitura do medidor de combustivel - TMC; distância 
(ml percorrida pelo conjunto trator-enfardadora para 
realizaç~o de cada fardo - DEE; comprimento (ml dos fardos 
- CF; diâmetro (ml dos fardos - DF; leituras do medidor 
volumétrico de combustivel - LMV e da célula de carga para 
determinaç~o da massa dos fardos - LCC. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

TEE 

755,0 
499,0 
528,0 
517,0 
669,0 
555,0 
586,0 
698,0 
555,0 
520,0 

(1) 

DEE 

394,6 
248,1 
264,4 
281,1 
338,8 
267,4 
288,9 
367,5 
273,6 
287,0 

(2 ) 

TEA 

52,0 
48,0 
51, O 
49,0 
56,0 
84,0 
78,0 
60,0 
50,0 
45,0 

(3) 

LMV 

400 
400 
275 
400 
260 
125 
400 
400 
400 
340 

(4 ) 

TMC 

266,8 
328,4 
212,4 
285,6 
236,3 
117,0 
233,6 
242,3 
241,8 
210,3 

(5) 

CF 

1,28 
1,25 
1,25 
1,29 
1,25 
1,26 
1,23 
1,23 
1,30 
1,25 

(6 l 

DF 

0,94 
0,95 
0,93 
0,94 
0,95 
0,94 
0,92 
0,92 
0,92 
0,96 

(7 ) 

LCC 

1112 
877 

1012 
963 
946 
766 
890 
990 
981 
995 

(8 ) 

Tabela 20 - Calibração da célula de carga: carga adicionada 
(kgf), leituras obtidas e respectivas médias. Fator de 
multiplicação das cargas = 12,73. 

CARGA LEITURAS MÉDIA 
( l<g ) 1 2 3 

9,6 38 40 39 39 
19,3 96 94 97 96 
30,5 156 157 157 157 
43,2 237 233 235 235 
56,0 304 306 306 305 
68,7 376 377 379 377 
94,1 521 523 523 522 

125,5 702 702 701 702 
157,6 884 885 884 884 
197,6 1111 1112 1110 1111 
242,3 1366 1367 1366 1366 
304,3 1723 1728 1724 1725 

Regressão:- C = 0,1751L + 2,6888 r = 0,9999 

C - Carga L - Leitura 
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APf:NDICE 2 

Tabelas de 1 a 8: Dados transformados 
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Tabela 1 - Estimativa de mas::;as (t/ha) de colmas indus
trializáveis - Mel; de ponteiros - Mpo; de folhas verdes -
Mfv; de palhas - Mpa; total de palhiço em matéria úmida -
PTT e em matéria seca - PTS e índice de palhiço - IP. por 
unidade experimental, na área A. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

Mel 

97,26 
105,36 
92,74 

148,21 
125,00 
153,33 
132,14 
117,74 
100,71 
137,62 

121,01 

(1) 

Mpo 

3,81 
4,40 
3,45 
6,90 
5,48 
8,33 
5,60 
5,12 
4,40 
5,24 

5,27 

(2) 

Mfv 

8,81 
12,14 
10,83 
17,38 
13,69 
16,90 
14,88 
14,29 
11,07 
13,10 

13,31 

(3) 

Mpa 

20,71 
13,21 
14,52 
19,17 
14,88 
16,19 
16,90 
13,21 
14,88 
15,83 

15,95 

( 4) 

PTT 

33,33 
29,76 
28,81 
43,45 
34,05 
41,43 
37,38 
32,62 
30,36 
34,17 

34,54 

(5) 

PTS 

21,38 
15,83 
16,82 
20,40 
18,12 
17,62 
19,52 
17,32 
17,60 
19,67 

18,43 

(6 ) 

IP 

0,34 
0,28 
0,31 
0,29 
0,27 
0,27 
0,28 
0,28 
0,30 
0,25 

0,29 

(7) 

Tabela 2 - Estimativa de massas (t/ha) de colmas indus
trializáveis - Mel; de ponteiros - Mpo; de folhas verdes -
Mfv; de palhas - Mpa; total de palhiço em matéria úmida -
PTT e em matéria seca - PTS e índice de palhiço - IP, por 
unidade experimental, na área B. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

Mel 

103, 1 ° 
96,19 
88,57 

110,48 
110,12 
113,21 
92,50 
76,90 
83,33 
75,71 

95,01 

(1) 

Mpo 

5,83 
8,33 
5,48 
5,71 
4,76 
7,14 
6,07 
5,95 
5,71 
6,07 

6,11 

( 2) 

Mfv 

14,40 
13,21 
11,90 
17,50 
14,88 
15,83 
13,57 
14,05 
10,12 
11,31 

13,68 

(3) 

Mpa 

16,55 
12,86 
12,38 
16,31 
13,81 
17,50 
11,67 
10,00 
10,83 
11,67 

13,36 

(4) 

PTT 

36,79 
34,40 
29,76 
39,52 
33,45 
40,48 
31,31 
30,00 
26,67 
29,05 

33,14 

(5) 

PTS 

19,54 
15,11 
13,45 
19,63 
16, 10 
19,62 
15,31 
11,53 
11, 15 
12,86 

15,43 

(6 ) 

IP 

0,36 
0,36 
0,34 
0,36 
0,30 
0,36 
0,34 
0,39 
0,32 
0,38 

0,35 

(7 ) 
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Tabela 3 - Poderes caloríficos (kcal/kg) superior - PCS; 
inferior PCl e útil PCU do resíduo enfardado; 
estimativa da massa (t/hal de resíduo existente no campo 
anterior ao enfardamento em materia úmida - MRU e em 
matéria seca - MRS e potencial energético (Mcal/ha) do 
resíduo - PER, por unidade experimental, na área A. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

PCS 

4371,70 
4313,50 
4615,10 
4486,20 
4456,90 
4924,90 
3805,60 
4483,50 
4419,30 
4179,60 

4405,63 

(1) 

pcr 

4033,12 
3974,92 
4276,52 
4147,62 
4118,32 
4586,32 
3467,02 
4144,92 
4080,72 
3841,02 

4067,05 

(2) 

PCU 

2689,17 
3432,49 
2798,57 
2431,04 
3359,58 
4067,60 
2091,82 
3406,81 
2475,,70 
2948,77 

2970,15 

(3) 

MRU 

13,67 
10,37 
17,28 
12,04 
13,66 
13,44 
11. 14 
12,09 
10,89 
12,62 

12,72 

(4) 

MRS 

9,24 
9,06 

11,46 
7,17 

11,27 
12,03 
6,84 

10,04 
6,71 
9,81 

9,36 

(5 ) 

PER 

36760,95 
35594,92 
48359,29 
29269,72 
45891,86 
54668,54 
23302,87 
41188,33 
26960,37 
37213,48 

37921,03 

(6 ) 

Tabela 4 - Poderes caloríficos (kcal/kgl superior - PCS; 
inferior PCl e útil PCU do resíduo enfardado; 
estimativa da massa (t/hal de resíduo existente no campo 
anterior ao enfardamento em materia úmida - MRU e em 
matéria seca - MRS e potencial energético (Mcal/ha) do 
resíduo - PER, por unidade experimental, na área B. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

PCS 

4417,60 
3528,35 
4416,00 
4475,70 
4784,10 
4155,90 
4741,30 
3743,70 
3634,60 
4469,30 

4236,66 

(1) 

pcr 

4079,02 
3189,77 
4077,42 
4137,12 
4445,52 
3817,32 
4402,72 
3405,12 
3296,02 
4130,72 

3898,08 

(2) 

PCU 

3147,28 
2600,96 
2785,59 
3131,83 
3532,58 
3133,05 
3899,29 
2688,52 
2266,30 
2940,63 

3012,60 

(3) 

MRU 

12,96 
16,45 
12,56 
14,09 
10,32 
9,70 
9,64 

11,50 
10,93 
15,62 

12,38 

(4) 

MRS 

10,12 
13,60 
8,70 

10,80 
8,29 
8,06 
8,62 
9,20 
7,64 

11,26 

9,63 

(5) 

PER 

40788,75 
42785,79 
34987,01 
44127,49 
36456,23 
30390,59 
37589,16 
30917,98 
24770,66 
45932,64 

36874,63 

(6 ) 
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Tabela 5 - Massa (kg) - MFa; volume (m 3 ) - VFa e densidade 
(kg/m3) - DFa, dos fardos; área (ha) trabalhada por fardo 

A; massas (t/ha) estimadas de resíduo enfardado em 
matéria úmida - MUE e em matéria seca - MSE; tempo (s) 
efetivo total de enfardamento - TTE; velocidade (m/s) de 
deslocamento do conjunto trator-enfardadora VMd; 
equivalente energético (Mcal/ha) do resíduo recolhído - EMR 
e massa (t/ha) estimada de resíduo nâo recolhido pela 
enfardadora - PRC, por unidade experimental na área A. 

UE MFa VFa Dfa A MUE 

1 197,05 0,86 229,44 0,03· 6,06 
2 163,61 0,88 186,45 0,06 2,58 
3 181,99 0,89 205,40 0,04 4,33 
4 141,54 0,96 147,34 0,06 2,41 
5 160,63 0,88 182,94 0,07 2,36 
6 152,75 0,90 168,82 0,02 6,37 
7 138,92 1,02 136,06 0,04 3,90 
8 137,34 0,84 163,70 0,03 4,88 
9 161, 15 0,78 207,00 0,03 5,92 

10 167,63 0,80 210,80 0,02 7,08 

Médias 160,26 0,88 183,79 0,04 4,59 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tabela 5: continuaçâo 

UE MSE TTE VMd EMR PRC 

1 4,10 432,00 0,53 16296,37 7,61 
2 2,25 710,00 0,63 8855,82 7,79 
3 2,87 489,00 0,61 12117,81 12,95 
4 1,44 695,00 0,59 5858,81 9,63 
5 1,95 767,00 0,62 7928,61 11,30 
6 5,70 336,00 0,50 25910,61 7,07 
7 2,39 456,00 0,55 8158,10 7,24 
8 4,06 387,00 0,51 16625,23 7,21 
9 3,64 322,00 0,60 14656,14 4,94 

10 5,50 411,00 0,41 20877,29 5,54 

Médias 3,39 500,50 0,55 13728,48 8,29 

(6 ) ( 7 ) (8) (9 ) (10 ) 
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Tabela 6 - Massa (kg) - MFa; volume (m 3 ) - VFa e densidade 
(kg/m3 ) - DFa, dos fardos; área (ha) trabalhada por fardo 

A; massas (t/ha) estimadas de resíduo enfardado em 
matéria úmida - MUE e em matéria seca - MSE; tempo (s) 
efetivo total de enfardamento - TTE; velocidade (m/s) de 
deslocamento do conjunto trator-enfardadora VMd; 
equivalente energético (Mcal/ha) do resíduo recolhido - EMR 
e massa (t/ha) estimada de resíduo nâo recolhido pela 
enfardadora - PRC, por unidade experimental na área B. 

UE MFa VFa Dfa A MUE 

1 197,40 0,89 222,22 0,06 3,52 
2 156,25 0,89 176,35 0,04 4,44 
3 179,89 0,85 211,86 0,04 4,79 
4 171,31 0,90 191,36 0,04 4,29 
5 168,33 0,89 189,99 0,05 3,50 
6 136,82 0,87 156,47 0,04 3,60 
7 158,53 0,82 193,88 0,04 3,86 
8 176,04 0,82 215,30 0,05 3,37 
9 174,46 0,86 201,88 0,04 4,49 

10 176,91 0,90 195,53 0,04 4,34 

Médias 169,59 0,87 195,48 0,04 4,02 

(1) (2) (3) ( 4) (5) 

Tabela 6 : continuaçâo 

UE MSE TTE VMd EMR PRC 

1 2,75 807,00 0,49 11078,43 9,44 
2 3,67 547,00 0,45 11548,26 12,01 
3 3,32 579,00 0,46 13342,97 7,77 
4 3,29 566,00 0,50 13435,55 9,80 
5 2,81 725,00 0,47 12364,03 6,82 
6 2,99 639,00 0,42 11278,98 6,10 
7 3,46 664,00 0,44 15051,26 5,78 
8 2,70 758,00 0,48 9060,31 8,13 
9 3,14 605,00 0,45 10175,69 6,44 

10 3,13 565,00 0,51 12762,33 11,28 

Médias 3,13 645,50 0,47 12009,78 8,36 

(6 ) (7 ) (8) (9 ) ( 1O) 
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Tabe 1 a 7 - Consumos de combust í ve 1 (1): por fàrdo - CCf. 
horário - CCh, por hectare - CCa e por tonelada - CCt; 
Capacidades _efetivas de enfardamento: por hectare - CCA e 
por tonelada - CCT; energia equivalente (Mcal/ha) consumida 
na operaçg(o. de enfardamento ECE e teor de matéria 
estranha mineral (terra) no resíduo enfardado - IM, por 
unidade experimental na área A. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

CCf 
( 1 ) 

0,45 
0,87 
0,55 
0,77 
0,84 
0,47 
0,61 
0,47 
0,40 
0,45 

0,59 

(1) 

CCh 
( 1 Ih ) 

3,72 
4,41 
4,03 
4,01 
3,94 
4,99 
4,81 
4,35 
4,52 
3,93 

4,27 

(2) 

CCa 
(Ilha) 

13,72 
13,71 
13,02 
13,20 
12,36 
19,40 
17,10 
16,64 
14,86 
18,92 

15,29 

( 3) 

CCt 
( 1 It) 

2,26 
5,31 
3,01 
5,47 
5,23 
3,05 
4,39 
3,41 
2,51 
2,67 

3,73 

(4) 

CCA 
(t/h) 

1,64 
0,83 
1,34 
0,73 
0,75 
1,64 
1,10 
1,28 
1,80 
1,47 

1,26 

(5 ) 

CCT 
(ha/h) 

0,27 
0,32 
0,31 
0,30 
0,32 
0,26 
0,28 
0,26 
0,30 
0,21 

0,28 

(6 ) 

ECE 

121,88 
121,77 
115,62 
117,26 
109,82 
172,31 
151,89 
147,81 
131,96 
168,06 

135,84 

(7 ) 

IM 

3,22 
0,90 
6,22 
4,55 
2,52 
0,40 

10,87 
1,50 
3,67 
2,70 

3,66 

(8) 

Tabela 8 - Consumos de combustível (I): por fardo - CCf, 
horário - CCh, por hectare - CCa e por tonelada - CCt; 
Capacidades efetivas de enfardamento: por hectare - CCA e 
por tonelada - CET; energia equivalente (Mcal/ha) consumida 
na operaçâo de enfardamento ECE e teor de matéria 
est ranha minera I ( terra) no res i duo enfardado - IM, po r 
unidade experimental na área B. 

UE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Médias 

CCf 
( 1 ) 

1,03 
0,57 
0,64 
0,67 
0,68 
0,58 
0,97 
1,06 
0,85 
0,78 

0,78 

(1) 

CCh 
( 1 Ih) 

4,59 
3,73 
3,96 
4,29 
3,37 
3,27 
5,24 
5,05 
5,06 
4,95 

(2) 

CCa 
( I lha) 

18,35 
16,07 
16,97 
16,88 
14,09 
15,28 
23,56 
20,38 
21,90 
19,05 

18,25 

(3) 

CCt 
( I I t ) 

5,21 
3,62 
3,54 
3,93 
4,03 
4,24 
6,10 
6,04 
4,88 
4,39 

4,60 

( 4) 

CCA 
(t/h) 

0,88 
1,03 
1,12 
1,09 
0,84 
0,77 
0,86 
0,84 
1,04 
1, 13 

0,96 

( 5) 

CCT 
(ha/h) 

0,25 
0,23 
0,23 
0,25 
0,24 
0,21 
0,22 
0,25 
0,23 
0,26 

0,24 

(6 ) 

ECE 

163,04 
142,79 
150,76 
149,95 
125,20 
135,75 
209,27 
181,05 
194,51 
169,24 

162,16 

(7 ) 

IM 

4,78 
0,22 
2,07 
3,19 
1,14 
1,41 
0,56 
1,30 
7,94 
4,20 

6,63 

(8) 
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Informações utilizadas no cálculo de 

custos das máquinas envolvidas no 

sistema de enfardamento. 
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Tabela 1: Informaçôes referentes ao trator Fora 6610 TR4 1. 

[tem c O N S U M O 
kg litros 

Lubrificantes: 

Graxa 0,5 

Motor 8 

Hidráulico, Trans
missâo <cambio, di
ferencial, Trans. 
final trazeiral 57 

Transmissâo Dianteira 3,5 

Filtros: 

Combustivel 

Óleo de motor 

Hidrául ico 

Ar <primário) 

Ar <secundário) 

Direçâo hidráulica 

Revisâo da Transmis
s~o dianteira 

Revisâo do sistema 
hidráulico 

Duraçâo da bateria 

peças 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Periodo 
<horas) 

10 

150 

1.200 

1.200 

300 

150 

300 

600 

1.800 

1.200 

1.200 

5.000 

3.000-5.000 

Informaçôes fornecidas pelo revendedor Fortrac - Pira

cicaba - SP em 15/10/91. 
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Tabela 2: Despesas previstas em 5 anos, para o trator Ford 
6610 TR4, em dolares (1 US$ = Cr$ 578,20). 

(tens/anos 

Lubrificantes 

Filtros 

Sist. Hidr. 

Trans. Diant. 

Bateria 

Pneus e 
Câmaras 

Combustivel 2 

Segur03 

Abrig03 

Operador4 

Totais 

1 

368,66 

181,94 

663,72 

2180,59 

158,68 

158,68 

4068,09 

7780,36 

2 3 4 

368,66 

214,80 253,72 200,97 

450,00 

663,72 663,72 663,72 

350,00 

1916,58 

2180,59 2180,59 2180,59 

158,68 158,68 158,68 

158,68 158,68 158,68 

4068,09 4068,09 4068,09 

7813,22 10568,72 7799,39 

Preço do Trator Ford 6610 TR4 - US$ 31.736,42 

2 

3 

8879 litros por ano. Consumos: 4,31 l/h no enfardamento 

e 10 l/h na sulcação. 

Estimado em 0,5% do preço do trator novo ao ano. 

4 Considerou-se salário do operador de 3 salários minimos 

mais 8% de FGTS, 8,2% de férias remuneradas e 27,4% de 

INPS. 



Tabela 2 (cont.): Despesas previstas em 5 anos, para o 
trator Ford 6610 TR4, em dolares (1 US$ = Cr$ 578,20). 

(tens/anos 

Lubrificantes 

Filtros 

Sist. Hidr. 

Trans. Diant. 

Bateria 

Pneus e 
Câmaras 

Retifica 

Combustível 5 

Segur06 

Abrig06 

Operador? 

Totais 

5 

368,66 

201.66 

663,72 

2180,59 

158,68 

158,68 

4068,09 

7780,36 

6 7 

368,66 368,66 

181,94 200,97 

450,00 

663,72 663,72 

350,00 

1916,58 

3860,00 

2180,59 2180,59 

158,68 158,68 

158,68 158,68 

4068,09 4068,09 

14356,94 7799,38 

95 

5 8879 litros por ano. Consumos: 4,31 l/h no enfardamento 

e 10 l/h na sulcaçâo. 

6 Estimado em 0,5% do preço do trator novo ao ano. 

7 Considerou-se salário do operador de 3 salários mínimos 

mais 8% de FGTS, 8,2% de férias remuneradas e 27,4% de 

INPS. 



96 

Tabela 3: Índices de depreciaç~.o utilizados nos cálculos8 

A N O S D E U S O 
1 2 3 4 

Deprecia..ção (%) 58,72 53,53 47,72 42,55 

Valor de 
Revenda 18635,63 16988,51 14979,59 13503,85 

Valor 
Depreciado 13100,79 14747,91 16756,83 18232,57 

Tabela 3: continuação. 

A N O S D E U S O 
5 6 7 

Depreciação (%) 37,70 33,14 27,86 

Valor de 
Revenda 11964,63 10517,44 8841,67 

Valor 
Depreciado 19771,79 21218,98 22894,75 

8 fndices médios obtidos pelas informações do Suplemento 

"Agrofolha" do jornal Folha de São Paulo, entre 10/01/89 

e 17/09/91. 
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Tabela 4: Despesas previstas e indices de depreciacão 
utilizados nos cálculos para a enfardadora SODE JS 90 9 

A N O S D E U S O 
1 2 3 4 

Despesas 543,30 543,30 724,40 724,40 

Depreciação (%) 20,00 36,00 48,80 59,00 

Valor de 
Revenda 14488,00 11590,40 9272,32 7425,10 

Valor 
Depreciado 3622,00 6519,60 8837,68 10684,90 

Tabela 4: continuação. 

A N O S D E U S O 
5 6 7 

Despesas 905,5 905,5 1086,60 

Depreciação (% ) 67,20 73,8 79,00 

Valor de 
Revenda 5940,08 4744,82 3803,10 

Valor 
Depreciado 12169,92 13365,18 14306,90 

9 Na ausência de informação sobre a depreciação real da 

enfardadora, optou-se pelo método teórico da amortização 

variável citado por MIALHE (1974), que mais se aproxima 

do comportamento da depreciação do trator. 
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APt:NDICE 4 

Memória de Cálculo 
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CONVENÇõES 

A .memória de cálculo listada a seguir mostra as 

expressões que deram origem às tabelas do apêndice 2 e 

obedecem à seguinte convenção: 

a) algarismo entre parênteses: refere-se à colu

na da tabela atual. Quando acompanhado de ou

tros algarismos e da letra "A", refere-se a 

outra tabela, conforme item b, abaixo; 

b) letra "A" acompanhada de algarismos: os al

garismos precedentes à letra "A" referem-se, 

quando entre parentesis a uma coluna; fora do 

parentesis ao número da tabela de origem e os 

posteriores à ela, ao apêndice em que se 

encontra; 

c) +, -, x, /: operações matemáticas básicas, 

adição, subtração, multiplicação e divisão; 

dl (, l, [, J, {, }: simbologia matemática tra

d i c i o na 1 ; 

e) números interios ou fracionários: constantes 

ou fatores de conversão de unidades. 



Tabela 1 

(1) = (4)5Al x 1,1905 

(3) = (2)5A1 x 1,1905 

(5) = (2) + (3) + (4) 

100 

(2) = (1)5A1 x 1,1905 

(4) = (3)5A1 x 1,1905 

(6) = [1 - (1l6AU x (2) + [1 - (2)6AU x (3) + 

[1 - (3)6AU x (4) 

(7) = (5)/(1) 

Tabela 2 

(1) = (4)11Al x 1,1905 

(3) = (2) l1Al x 1,1905 

(5) = (2) + (3) + (4) 

(6) = [ 1 - (1)12AU x 

[ 1 - (3)12AlJ x 

(7 ) = (5) 1 ( 1) 

Tabela 3 

(1) = ( 1) 8A 1 

(2) 

( 4) 

(3) = (2) x [ 1 - (2) 13AU 

(5) = (4) x [ 1 - (2)13AU 

Tabela 4 

(1) = (4)8Al 

(3) = ( 2) x [ 1 - (5) 13AU 

(5) = (4 ) x [ 1 - (5) 8AlJ 

Tabela 5 

+ [ 1 -

- 37,62 

(2) = (1)11Al x 1,1905 

(4) = (3)11Al x 1,1905 

(2) 12AU x ( 3) + 

(2) = (1) - 338,58 

(4) = (3)13Al x 10 

( 6) = ( 3) x (4) 

(2) = (1) - 338,58 

(4) = (4)8Al x 10 

(6 ) = (3) x (4) 

(1) = 0,1751 x (8)18Al + 2,6888 

(2 ) = 3. 1416 x (6)18Al x [(7)18AU 2/4 

(3) = ( 1) 1 (2) ( 4) = 1,42 x (2)18A1/10.000 

(5 ) = (1)/[(4) x 1. 000] (6 ) = [ 1 - (2) 13AU x ( 5 ) 

(7 ) = (1)18Al + (3) 18Al (8) = (2)18A1/(7) 

(9 ) = (5 ) x (3)3A2 
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Tabela 6 

(1) = O, 1751 x (8) 19A1 + 2,6888 

(2) = 3. 1416 x (6)19Al x [(7) 19AU 2/4 

(3) = ( 1) 1 (2) ( 4) = 1,42 x (2)19Al/10.000 

( 5 ) = (1)/[(4) x 1.000] (6 ) = [ 1 - (5)13AU x (5) 

( 7 ) = (1l19Al + (3) 19A1 (8) = (2)19Al/(7) 

(9 ) = (5 ) x (3)4A2 

Tabela 7 

(1) = 0,00085 x [(4)18Al/(5)18A1J x (7)5A2 

(2) = 30,6 x (4) 18AlI(5) 18Al 

(3) = (2) x (7)5A2/(3.600 x (4)5A2) 

(4) = 1.000 x ( 1) 1 ( 1) 5A2 (5) = (2) 1 (4) 

(6 ) = (4)5A2 x 3.600/(7)5A2 (7 ) = 8,883 x (3) 

Tabela 8 

(1) = 0,00085 x [(4)19Al/(5)19Al] x (7)6A2 

( 2) = 30,6 x (4) 19A1/(5) 19A1 

( 3) = (2) x (7)6A2/(3.600 x (4)6A2) 

(4) = 1.000 x (1l/(1l6A2 (5) = (2) 1 (4) 

(6 ) = (4)6A2 x 3.600/(7)6A2 (7) = 8,883 x (3) 




