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ASPECTOS T~CNICO-ECON8MIC08 E CRIT~RI08 B&8ICOS 

PARA OTIMIZAC~O DE SISTEMAS DE FERTIRRIOAC~O 

DE LAVOURAS CANAVIEIRAB COM VINHAÇA 

>odv 

Autor: CLEBIO SANTO HATIOLI 

Orientador: PROF. DR. ANTOIHO FERNANDO LOI'\)E'l.O DUnA 

Cem o objetive de definir 'crit6rios bJsicos 

para direcionamento de projetistas e quanto a 

ot: :i.m:i.:ir.,:\dp!ii 

.p i.:'~ j" t :i 1" 'I" i 9 a .;;: ~~ () , elaborou-se ,uma 1" ~:,\ v :i, !,i ~;( () 

literatura especializada e alicer~ando-se nela executou-se 

a erdena~âo das características técnicas p a conversie 

(atualizaçio) dos custes dos sistemas atualmente empregados 

1" <:\c :i. (:)1'1 <:\ '1 vinhaç:a, I 
~. ~ . .., nu :IS\::I. \: U1Ç:,':\CI 

adubaç~o mineral tradicional de lavouras canavieiras. 

A ordenaçâo técnica foi realizada com base 
I 

c: i,\ r a c: t: (':'~ l" :{ !;; t :i. c a !:i P 1" :i. n c: i p a :i. !i. , qU(~ c on t j" :1. b Uf:·~m 

decisivamente na performance dos sistemas estudados, ou 
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limita~5es gerais pertinentes p as condiç5es de 

opera~~o, controle, segurança, compactaç~o de 

solo uniformidade de A estas 

características foram atribuidas as notas 1 ou 

determinando-se somatcirias que definiram os crit~rios para 

escolha dos melhores sistemas de fertirri9aç~o, sob o ponto 

de vlsta t~cnico. 

Para atualizaçio dos custos dos sistemas de 

fertirriga~io, converteu-se para a moeda dcilar oficial 

(US$), 05 dados econBmicos de v~rios trabalhos realizados 

na ~ltima d~cada, obtendo-se resultados econBmicos nas 

unidades (USS/m~.km) e (USS/m Q
), que permitem a comraraçio 

direta dos sistemas estudados e consequentemente, 

definiçio dos crit~rios econBmicos para a otimiza~io 

De acordo com a finalidade de cada sistema 

transporte e transporte/aplicaçio), relacionou-

se dez possíveis combinaç5es dos sistemas de fertirrigaçio 

e com base nos resultados da ordenaçio t~cnica p da 

conversio dos custos, determinou-se os crit~rios t~cnicos, 

econômicos ~ de maneira conjunta, tamb~m os crit~rios 

t~cnico-econômicos. 

05 resultados obtidos permitem concluir, 

sob a ciptica técnico-econ8mica, que o sistema montagem 

direta de aspersio c~mbinado com o sistema transporte 

dutoviário (MD+TD', mostrou-se vantajoso em relaçio aos 
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demais. Por outro lado, o caminh~o-aspers~o (CA) 

apresentou-se como o pior sistema, dentre os estudados. 
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TECHNICAL-ECONOMICAL ASPECTS AND BAStC CRITERIONS FOR 

OPTIMIZATION OF FERTIRRIGATION SYSTEMS IN THE SUGAR 

CANE FIELD AREAS USING VINASSE 

t=)UI1t1f~F~Y 

(-in 

I :i. t E'l" <~ t UI" €~ 

Aut hor: ClEBIO SANTO ~jA nou 

Adviser: PROF. DR. ANTONIO FERNANDO lORDELO OLITTA 

order to define basie 

eriterions to guide designers and customers about the 

and installation of fertirrigation optimized 

projects. A elassification of the technical characteristies 

and the eost conversion (transforma~ion) of the s~stems 

nowada~J!.:; fOI'" r' a t: :i. on (;\ 1 :i.n 

substitutian ta the canventianal mineral fertilizer on the 

sugar cane flelds has been made on t:he basis of this stud~. 

The technieal arrangement was based on 

seven main charaeteristics that decisivel~ contribute to 

the performance of the studied s~stems, that are: pertinent 

aVE'r' (:'\11 lim:i.t;;\t:i.onf.; mnd c;:onditic>l'ls '!!Ol" :i, n !;; t: a '1 '1 <:\ t: :l C;)I'} I 
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C) P (.:.~ , .. ,,\ t :i. (:l n , c: on t r o 1 , ~:>,;\ f~::t~:J , compac:tation of seil and 

cf i~; t r :i. b u t: :i.on UI') :i. f o nn i t: ~'J . For these characteristic:s lhe 

marks 1 OI" 2 were given, where the sum of these results 

determined the criterions fel" technical choice cf the best 

fertirrigatiol') s~stem. 

Fo\" C os t: c: OI"! ve," F.;:i. Dn f(-:~r t: :i. r r :i. f=) <:\ t :i. cn 

s~stems, the eccncmic: data frcm man~ s~stems designed er 

anal~sed durine the last deeaele were converted te U.S.A. 

dellars (US$). Econemic results were expressed in the units 

( l.J S !{; /!TI ~1) • k !TI ) a n d ( U ~;) !{; / IH ~;! ) t h a t w (.,: r ~:,' c: o IH p a '" li·: d . T h e n , {: h f:': 

(.,: c: 01'1 OIY! :i. c 

d f,: f in E:d . 

C,"it:€~l":i.()n!:; of the desired opt:i.m:i.~<:\tion were 

(,"\Pp'1 :ic,:\t :i.on, 

,:\ppl icat :i.on) I 

Ac:cording to the function of each s~stem 

t '" <:\1'1 !:;p Dl" t: ,',\ ti (Jn <,\n d t r',,\nspo\"t; ,·,\t :i.on/ 

t ~:·:n poss:i.b 1 E~ fel" t :i. 1"1" :i. 9 a t: :i.ol'l 

arrangements were related based on the results of the 

technical classification anel/ol" costs conversion. Then , 

technical-economica'1 criterions were determined for each 

lhe results obtained pel"mit to conclude , 

'1~I"Om th€~ 1!::c:ol'1om:i.c po:i.nt (),p v:i.et\l, thi:\t: the ~:;~:J~i;t:(·,~m "mClnt:<,\!J~;:m 

d:i.r(o.~t:a d e ~,\ !" P li:" r ~:; f:( () ( 1-1 D ) I I til :i. t h t: h (.,: ~:; ~:J l:; t: €": m II t: l" a n li; P (:) r t: e 

dl.ttoV:j.~'il":i.Cj (lD)'1 (11D+Tl)) !:ihowed bett:f:·· ... result:!ii thf.~n \:h(·:·: 

Clt: h (·:~i"l:; an cf t: h fI: S~:I::; t: 1!.,:·1iI II c .,1 In i n h;~ o .... ~,\ !:.p (0.':'" li; ;';{o (CA) II !:; h Cl t\lH: d tI!O r' li; (.,: 

\" ~:: ji; u 1 t: ~i; . 



· :1.. INTRODUÇÃO 

A utili2a~~o agrícola da vinh,:\ç:a p ,:\1" a 

<:\tuc\lmenti:.?, numa tecnologia consagrada perante o setor 

,':\1.c:001.e:i.r·o d () B nu:;:i. '1 . Na Jltima década, 

:i.mplanta~io do Programa Nacional do ~lcool (PRcl-~LCOOL). a 

tal qual tantas outras tecnologias do setor, 

inovaç5es técnicas através do aprimoramento p 

dlf:~\:;f::;nvc)lviment:o d0: ~>i~:;t:c,,:ITI<":\s P':1.1-a ap'1:i.c<:\c,;:~{o dc": ··./:i.nhac,;:,:\ ·':i.n 

fi él t: Ll \ .. cl .. • 

existe uma gama de sistemas empregados nas 

destilarias de todo o país, que de acordo com suas funç5es 

C· 1 .~ i:: (l' ·i \ .,' C" .;, CC (') ". <:J" •• " •. > .r.. ., •• • ,,~.. I . ..$o f..; IH 

ap'1 :i. c ac,;: ~;\Cl, transporte e transporte/aplicaçUo conjuntos. Na 

obedecendo esta c:lassificaç~o, 

montagem direta de aspers~o o (':\ut o .. ·· 

propelido com carretel enrolador; os sistemas de transporte 

constituem-se do transporte dutoviário e o bi~carga; os 

sistemas de transporte/aplica~~o conjuntos s~o: o veiculo-

c:: c)n ven c :i. Ol"l ,:\ 'I. c: <.\rrI:1. n 1·\ f:(o .... ,~ \:iP e r l:;~~\Cl . Todo~;; 
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com vantagens e limita~6es especificas, em fun~~o 

da localizaç~o geogrJfica, condiç6es topogrJficas e do tipo 

Jreas abran~idas num projete glebal de 

fertirrigaç~e com vinhaça, 

A literatura ~ vasta em dados, resultados e 

recomendações sobre a resposta agren8mica da cana-de-aç~car 

f~'l" t: i r'l" :í',9 ad ci CClIl'I v:i.nha(j:a, 

transparente quanto a viabilidade técnico-econGmica dos 

A falta de informaç6es técnico-

econ8micas gera sérias dificuldades, mesmo para projetistas 

especializados em fertirrigaç~o, por ocasiio da definiçio 

do "la~:J""out" ciD 

consequentemente, quanto 

ot i m :i .• r.a ç: ~~ o d (;) P I" (J j (7: t: o (.i~:;s :i.m, 

. unidades produtoras de ~lcool (destilarias) acabam sendo 

uma vez que correm o risco de implantar um 

projeto, que mesmo sendo economicamente vi~vel, pode nio 

apresentar o mínimo custo. 

As dificuldades dos especialistas, 

anteriormente, devem-se basicamente a três fatores: 

Pl" :i. m(,·~ :i. r o, características técnicas 

c: o n d :i. (;: n (.:.~ 1:. 

Jreas objeto do projeto de fertirrigaçio; 

Segundo, o fato da literatura, dE': modo 

fJ <:"1" a '1 , abordar a economicidade dos sistemas de maneira 



~:>:i,ngl.ll j;\r , :i.1.;' t C) (.:~ I ap~nas demonstram a viabilidade de um 

sistema sobre outro, operando em determinadas condi~ôes; ou 

a viabilidade de um sistema em relaçio a uma adubaçio 

mineral substituída, para certas condições operacionais; 

Terceiro, conforme descrito anteriormente, 

a acentuada evoluç~o da fertirrigaçio deu-se na Jltima 

p consequentemente, os aspectos econBmicos dos 

enfocados nos trabalhos 

publicados ao longo d~sses anos, foram deteriorados pela 

própria conjuntura econBmica do país nesse período, 

o objetivo do t \" ,';\ b a '1 h C) 

na '1 :i, t e \" ",\ t LI r (;\ 

técnicas e os aspectos econBmicos dos 

e mp \" 0:'9 ac! Ci~:; pal";;\. d(~: '1 avoUI" <:\!:; 

canavieiras com vinhaça. A·j' :l' .. . (.:.; rn c:t ~;; ~J. () I procurar ordenar as 

características t~cnicas e converter os custos dos sistemas 

para fins comparativos dos mesmos. Por ~'1timo, 

de posse dos parBmetros t~cnicos ordenados e dos resultados 

econBmicos convertidos, tentar definir critérios básicos 

par'<:~ o E:lTlprli.':go de !:i:j.!;>tf:~m"t~; c:onjLlg,;\c!Clf:; num 1YI(·:,:!:;mD "l<:\~J"'Dl.lt:··, 

de modo a obter subsidios técnico-ecDn6micos escalo~ados 

que direcionem a e'1abClraçio, 

projetos otimizados de fertirrigaç~o. 
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2. REVIS!O DE LITERATURA 

A presente dissertaç~o trata de sistemas de 

arlicaçio de vinha~a, devendo-se destacar qu~:·~ () cOI'\t:~:·~üdo 

principal dessa revisio, os temas diretamente 

relacionados com os objetivos propostos, constam no item 

") I:) 
c" . (". (Sistemas de Transporte e Aplicaçio de Vinhaça). 

E;nt: ant o, incluiu-se tamb~m o item 2.1 (Caracterizaç~o da 

V:i.nh<:\<;:;:.\) , visando apresentar as características principais 
I 

v :i. n h <~ <.t~ ,':\ , d (::~ modo -r- C) r n ~:~c e)" m,:\ :i. O)" 0~~:; I 'I' ~:;u.;) ~;;:I. C :t O!:; 

m.lhnr compreensio do problema em questio. Assim, 

desse item constituir-se em tema amplamente abordado na 

literatura especializada, procurou-se citar. apenas alguns 

trabalhos mais ilustrativos. 

Como preâmbulo desta revisâo de literatura, 

d I!::V~~''''!:;(,!: (~:!:;C: "1 ,,:\ r 0: c:: ér (;) ~; :j. fi! n t f i c <:xcl (;) do t (:';)" mo II fi!::)" t i \" r :i. ~;J <:\ç: ~';{o II • 

VIEIRA (1986) definiu fertirriga<;:â(;) como sendo o processo 

conjunto de irrigaçâo e adubaçUo, que se utiliza da prcipria 

~gua de irrigaçâo para conduzir e distribuir o adubo na 

1 <:\ vou r' ,:\ . Com relaçio a aplic::a~io de vinhaça na lavoura 

c a n a v i 0: :;. r' a , ,:\ut el" dE'nOIll:lnai;:t(o 



, ... 
,) 

t: éc n :i. c: <':\ v :i. ~:;,:\ (;: !!, ~:; ~:: n c :i. ,:\ 1 In f~ n t (.:.; 

substituiçio de aduba~io mineral, sendo que a quantidade de 

~plicada através da vinh:::\ç:<:\ C C) n ~:) t :i. t u :i ..... ~;> E,; num 

suprimento mínimo para a cultura (10 a 15 mm), 

aquém de sua deficifncia hídrica anual. Em alguns casos que 

a vinha~a ~ diluída com ~guas residu~rias, normalmente na 

proporçio de 1:3, a lâmina d'água aplicada é maior (30 a 45 

mm), mas ijinda inferior à necessidade da cultura. 

V.:\ 1 e i mp 01" t: 1:\1'\ c i i:\ do 

esclarecimento de VIEIRA (1986) sobre o significado do 

também cabe ressalvar 

existem benefícios com a Jgua aplicada através da vlnhaça, 

~"_I"" o,.~ ....... ; to\. _ .. " •• 
r:.111 J" <:" 111,1. I I <..""\ ;;)0 

Tais bel'\efí~ios estio relacionados com melhores condiçUes 

de umidade do 5010 para o posterior cultivo de sogueiras e 

para a rebrota de canaviais, especialmente quando utilizam-

determinadas variedades .:\ !i} U ,:\ 

~)(,:;l.l C :i. c 1 (;) . P01" t an t: o, nf:{o 

mensurJveis economicamente, esses benefícios t&m provocado 

atualmente atençio especial no manejo da fertirrigaçio por 

de técnicos r empresJrios do setor alc:ooleiro, 

principalmente em anos que ocorrem secas malS acentuadas. 
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2.1. Caracteri~a~~D da Vinha~a 

2.1.1. Produ~io 

A Cooperativa Central dos Produtores de 

Aç~car e ~lcool do Estado de sio Paulo (COPERSUCAR - 1979b) 

considera que, em m6dia, a produçio de 1 litro de álcool 
. 

gera 15 litros de vinhaça. Por outro lado, ORLANDO FO et 

a11i (1983', afirmam que a vinhaça 6 produ~ida, em m6dia, 

na propor~io de 13 litros para cada litro de álcool. 

ELIAS NETO (1988) apresenta, de maneira 

quantificada e convenientemente didática, a produ~io de 

vinhaça em destilarias de álcool. O autor descreve que a 

cana i esmagada nas moendas, produzindo o caldo que f 

encaminhado para a fermentaç~o. Na fermentaçio o caldo f 

tratado e misturado com fermento (leveduras), passando a 

chamar mosto. As leveduras transformam os aç~cares (gllcose 

p sacarose) do mosto em álcoois, principalmente álcool 

etílico. O processo de fermentaç~o se esgota quando o grau 

alco61icD atingir de 7 a 9%. A este produto dá se o nome de 

vinho, que 6 encaminhado a colunas de destila~~o, onde o 

álcool i separado do vinho. Como produto da destila~io 

obt6m-se, basicamente, o álcool e a vinhaça, a qual tamb6m 

é conhecida conforme a regiio do pais como vinhoto, 

restilo, tiborna, garap~o ou caxixi. 
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Para exemplificar a determina~~o da relaç~o 

vinhaça/álcool, ELIAS NETO (1988) afirma que a quantidade 

de vinhaça pode ser estlmada çm uma primeira aproximaç~o, 

levando-se em conta o teor alcoólico do vinho; 

Vinho = álcool + vinhaça 

100% = 8% + 92% 

92 
Q vinhaça - - 11,5 1/1 álcool 

8 

o autor salienta ainda que deve-se 

considerar também o vapor injetado nas colunas que varia de 

a 4 kg/l álcool, conforme a calor e do 

tipo de álcool produzido (hidratado ou anidro), ficando: 

Q vinhaça = 13,5 a 15,5 1/1 álcool 

Por ~ltimo, descreve sobre as tr0s origens 

pn~~{vRis rl~ vinhaça, conforme o tipo de mosto: 

Vinhaça de mosto de caldo: ~ produzida de 

caldo direto para a fermentaçio alc061ica, normalmente em 

destilarias autSnomas (ver figura 1)j 

Vinhaça da mosto de melaço: o mosto ~ 

preparado com o melaço, que é um subproduto da produç~o de 

aç~car, normalmente em destilarias anexaSj 

Vinhaça de mosto misto: o mosto ~ 

preparado com caldo direto p melaço, normalmente em 

destilarias anexas. 



ÁGUA 
SUJA (5.03t) ~ 

VAPOR 
2,5 Kgl t 
ÁLCOOL 

VAPOR 
I,OK9 / 1 
ÁLCOOL 

VINHAÇA (1005 L) 

[14,3 :1] 

e 

CANA SUJA (1,03i) 

ÁGUA 
LAVAGE M .... LIMPA (5,Ot) 
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~----~~-------
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RETI FI CAÇÃO 
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Hl DRATADO(7011 

Figura 1-Fluxograma ba'sico do processo da fabricaçõo de 
dlcool hidratado a part i r de co Ido d ireto~segundo 
ELI AS NETO (1988>' 
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Na mesma safra, uma destilaria anexa pode 

arresentar vinhaça dos 3 tipos, operando s6 com caldo, s6 

com melaço ou com mistura (caldo + melaço). 

2.1.2. Composiçio 

V~rias sio as citaç5es bibliogr~ficas sobre 

a camposiçio da vinhaça. Uma das mais completas, que 

contempla inclusive o potencial poluidor desse resíduo est~ 
-

apresentada na tabela 1, cuja fonte ~ a Companhia de 

Tecnologia de Saneamento do Estado de Sio Paulo CCETESB), 

conforme citaçio de ELIAS NETO (1988). 

Dado a grande potencial poluidor da vinhaça, 

o autor salienta que existe legislaçio federal especifica, 

prnihinrln n lan~amRnto direto e indireto desse resíduo em 

curso d'~gua (portaria MI-823 de 29/11/78). Explica tamb~m 

a magnitude do problema, considerando a exemplo de uma 

destilaria de porte pequeno que produz 100.000 l/dia de 

~lcool, correspondente a 1.500.000 l/dia ou 1.500 m~/dia de 

vinhaça. Com uma concentraçio média de 20.000 mg/l, tem-se 

uma carga orginica de 30 t/dia dp DOO, que equivale a uma 

populaçio de 550.000 habitantes. 

Outra importante apresentaçio da compos~çio 

da vinhaça enfocando o potencial fertilizante da mesma, é a 

de ORLANDO FO & LEME (1984) que consta na tabela 2 a 

seguir. 
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Tabela 1 - Composição química da vinhaça segundo CETESB, citada por ELUIS NETO (1988) 

Hasta 
Parâmetros Unidade 

Melaço Misto Caldo 

pH 4,2 - 5,0 4,4 - 4,6 3,7 - 4,6 

Temperatura °C 80 - 100 80 - 100 80 - 100 

DB015 mg/l 25.000 19.800 6.000 - 16.500 

DOO rngl1 65.000 45.000 15.000 - 33.000 

Sólidos totais mgll 81.500 52.700 23.700 

Sólidos voláteis Ulg/l 60.000 40.000 ~0.000 

Sólidos fixos . mgll 21.500 12.700 3.700 

Wih-nnpnin ........ -J-"-- mg/l 4!'i0 - 1.610 480 - 710 150 - 700 

Fósto(o mgll 100 - 290 9 - 200 10 - 210 

Potássio Iilgl1 3.740 - 7.830 3.340 - 4.600 1.200 - 2.1.00 

Cálci'o mg/l 450 - 5.i80 1.330 - 4.510 130 - 1.540 

I'lagnésio rug/l 420 - 1.520 580 - 700 250 - 490 

Sulfato IIIgl1 6.400 3.700 - 3.730 600 - 760 

Carbono nlgl1 11.200 - 22.900 8.700 - 12.100 5.700 - 13.400 

tlatéria orgânica filg/l 63.400 38.000 19.500 

Subst. redutoras mg/l 9.500 8.300 7.900 

Relação CtN 16 - 16,27 16,4 - 16,43 19,7 - e1,07 

-----------------------------------------------------------------_.~-----------------------------------



u. 

Tabela 2 - Composição química da vinha~a, segundo ORLANDO FO & WiE (1984) 

Mosto 

Parâmetros Unidade 

Melaço Misto Caldo 

pH 4,2 4,4 3,6 4,4 3,5 3,7 

Nitrogênio (N) kg/m9 0,57 - O,79 0,33 O,48 0,25 •. 0,35 

Fósforo' (PeDa) kg/mSl 0,10 - 0,34 0,09 0,61 O,09 - 0,49 

Potássio (KeO> kg/m9 3,95 - 7,59 2,19 3,34 1,15 - 1,94 

Cálcio (CaO) kg/ms 1,85 - 2,41 0,57 1,46 0,13 - O,76 

Hagnésio(t-!gO) kg/m3 0,84 - .1,40 O,33 0,58 0,21 - 0,41 

Sulfato (S04--) kg/mSl 1,05 1,60 2,03 

M~téri~ org~~i~~ kg/m3 37:30 - 56,90 19,10 - 45.10 15.30 - 34,70 

Ferro (fe) ppm 52 120 47 130 45 110 

Cobre <nu) ppel' 3 9 2 57 1 18 

Zinco <'lo} ppm 3 4 3 50 2 3 

~!anganês O1n) PPIII 6 11 5 6 5 10 

-------------------------------_ ..... _ ... _-------------------------------_ ... _---------------.. -------------_ ... _-

Pelos dados da tabela 2 verifica-se que a 

vinha~a constitui-se num resíduo rico em matéria orgânica e 

pot~ssio, relativamente pobre em nitrog&nio p bastante 



pobre em fósforo. ra2o~veis tEores de 

c~lcio, masnJsio e enxofre. 

2.1.3. Alternativas de uso 

Além do c DI'l S<":l.g r ;;,d o 

fertirri9aç~o de canaviais, existem outras alternativas 

p <:\ \" a d<:\ vinh,':\ç:<:\ . 

apresentam-se bastante pol&micas, algumas sob a drtica 

técnica, enquanto outras sob o ponto de vista econSmico. 

C()F'ERSUCAF~ (1979a) fez algumas consideraç5es 

sobre a exequibilidade das alternativas de uso da vinhaça: 

Produç~o de proteína celular: 

encarada como uma opçio complementar, porque ~ nec:ess~rio 

um tratamento especial dos resíduos a serem descartados 

,:\P Ó!i, de fermentaç~o aeróbica da vinhaça. 

Salienta também que a biomassa produzida por eSSE prDcesso, 

qu,:\ndo destinada ao uso como raç~o animal, 

consumida Em regi5es próximas ~s destilarias, tanto pelo 

CU!:.t;o do transporte como pelas dificuldades de 

estocagem do produto. f.Hém d:i.s;sD, a proteína obtida a 

partir da soja apresenta-se como uma forte concorrente da 

elaborada a partir da biomassa, 

custo de produçio; 

Produç~o de metano: devido aos baixos 

~: (~(:l I" I:.":~:; d €~ s; Ó '1 i d Cl!,. n <:\ v:i n h ,':\ ç: ,~ I. in n a t u \" (:\ •. I Cl I" (.,. n d :i, \li c n t o d ;':\ 



produç~o de metano pelo processo de fermentaç~o anaeróbica 

~ baixo, acarretando elevado custo do produto. Al~m disso, 

a produç~o de biogJs a partir da vlnhaça constitui-se n~ma 

soluç~o parcial do problema, uma vez que o efluente final 

apresenta-se com elevado valor de DBO, tornando necessária 

a aplicaç~o de um outro processo associado; 

Vinhaça ~omo fertilizante: a fertirriga~~o 

permite alcançar o objetivo de nio poluir o meio-ambiente, 

uma vez que todo o resíduo produzido ~ devolvido ao solo. A 

po~:;s:i.bi.1 idad€·~ ~:;LlP C1" f:i. (.~ :i. a I 

consequente contaminaçio dos cursos de Jgua é desprezível, 

na lavoura for realizada dentro dos 

critérios técnicos comprovados na prática; 

Concentra~io de vinhaç:a é0':>B1" i>< : 

industrialmente, consiste num pré-tratamento térmico e de 

v~rios est~gios de evaporaçio, bem como de uma série de 

outras medidas que visam economizar vapor. O produto teria 

emprego na fabricaçio dc raçio para alimentaç~o animal ou 

mesmo no solo como fertilizante. 

C (:Hl c lu i a entldade que das alternativas 

e)( :i. ~> t en t: (O~'~:; I apresenta melhores perspectivas de 

vi<:\b:i.lidacle técnict)-"E~C:C)nômica é <:\ ut:ili;cr.aç:~{Cl d,:\ v:i.nhe'l<i:a "in 

n<:\t:Ul"a" CClmo fertilizante, 

cultura canavieira. 

COF'Er~~:)UCA1~ ( 1.979,':\) também 

sUgest5es para reduçiCl cio volume de vinhaça, aclmitindCl-se a 
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fertirrigaçio da cultura da cana-de-aç~car como destino 

para esse resíduo. As sugestões sio as seguintes: 

- Reduç~o na própria destilaria: 

Controlar o grau alcoólico do vinho, em 

níveis mais altos (8 0 GL); 

EliminaçHo da diluiçio da vinhaça pelo 

vapor de borbotagem; 

Recirculaçio de vinhaça resfriada 

C) no mosto, podendo-se alcançar reduções de 20 a 50% no 

volume produ2ido; 

Evaporaçio com fontes de 

calorias: 

Concentraç~o com evaporador de qu~druplo 

efeito, advertindo, no entanto, que al~m dos elevados 

custos , diversas experi~ncias industriais nio revelaram 

bons resultados; 

. " Concentraçio por contato direto com 

gases das caldeiras. 

Posteriormente, ORLANDO FO et a1i1 (1983) 

reafirmam as alternativas apresentadas pela COPERSUCAR 

(1979a), ou sejam: 

Produçio de 

através da fermentaçio aeróbica; 

Produçio 

fermentaç~o anaeróbica; 

de 

proteínas unicelulares, 

metano, através de 
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Concentraç§o, ao redor de 60 m Brix, com as 

seguintes possibilidades de uso do concentrado: 

componente de ra~5es animais; 

ut:i.l:i.:<r.';\G:~'~o n,';\ lavou1"a come) adl.lbnj 

queima para produçâo de fertilizante; 

Util:i,:tr.<:\(j:~~Q (lçJr:l:co'la de) r'e~:;:I:duo ":i.n natur,':\" 

na lavoura, substituindo total ou parcialmente as adubaç5es 

lTIin0:r·;-:\:i.~> . 

&LCOOL & AÇ0CAR (1982) apresenta o processn 

implantado no Brasil pelo Grupo Dedini, que visa 

melhorar o rendimento na produçâo de dlcool 

produçâo de vinhaça. o processo previa a produ~âo de menos 

de 1 litro de vinhaça por 1 litro de dIcool, demonstrando 

ser economicamente viável quando considerava a reduçiode 

custos da fertirrigaçâo com um menor volume de vinhaça 

(sistema de veiculos-tanques convencinnais). No entanto, a 

verdade ~ que a disseminaçio do processo Biostil at~.hoje 

n âo evo lu :i.l.l, FI C)!:;~:; :i. V (7: 1 men te POl'" P 1" oh '1 ~~m(':\ !i; t ée: ri :i, c O .... E:C onÔrí! ie os 

nio esclarecidos e nem divulgados. Alguns especialistas 

ac 1" ed :i. t ,,\1'11 maior problema 510 as leveduras da 

alt:oólica, ~; u f :i. c i t:' n t: f:·: In t,' n t e 

P ,':\ l" a t 1" a b :::\ 1 h <:\ r' com alto teor alcoólico 

IO:YAI~ (1.9BO), estudando a utilizaçio da 

obteve bons resultados experimentais referentes a 
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produçic de biomassa e a consequente reduç50 da DBO do 

f:.' f lu (".'n te. 

<:\\:)01" dam 

Por~ml tais resultados n*o sâo conclusivos e nâo 

os aspectos econ8micos do processo em escala 

ROCHA (1988) afirma que desde meados da 

d~cada passada tim sido desenvolvidas pesquisas no Brasil·} 

visando a utilizaçâo comercial da biodigestâo anaerdbica no 

t: I" a t {:\!TI f?: n t (:) deI::: .p 1 u e n t e s; :i. ri d u s t I" i <:\ :L 1,;. b! o c ;':\ ':;; o cI ,':\ v :i. n h (;\ ç: ,':\, :;:\ 

investigaç5es em p:i.lot;c> 

:i. n cI U :,; t: I"' :L :;:\ '1 I 

viabilidade t6cnica deste tratamento, para produç~o de g~S 

c:ombu~;;t :lvel . 

No ent:;:\nto l Cl autor salienta que para 

utilizaç~o da biodigestâo anaerdbica em clestllarlascle 

para tratamentCl da vinhaça, existem dois fatores 

Quando n~o existir a possibilidade de sua 

arlicaçâo no campo, ou seja, mediante a localizaçâo e as 

tOPClgráficas das f (.:~ r t: :i. j" \" :i n a ç: 1;{ Ci 

tornar-se inviável; 

QuandCl o objetivo de produzir g~s para 

substituiç50 de diesel ou álcool, mostrar-se econClmlcamente 

ressalva-se que ainda nâo existem 

informaç5es comprovativas da ut:i.lizaçâo agrícola de vinhaça 

b:i.odigf,:r:i.dC\ Vf:~I"~;l.ll!; v:i.nh;:\(j:a "in natul"a". 



ELIAS NETO (1988), 

~ "v 
.~ I 

estudando a biodigest~o 

da vinhaça com reator anaeróbico de manta de lodo, aponta 

as vantagens desse processo destacando alguns aspectos 

·F a v () '" á v e i f;; P <!\ 1" e\ f e r t :1. I" '" i 9 a ç: ~;( o c o m a v :1. 1'1 h ,,\ ç: a b :i. o d :i. 9 e r' i cf a : 

- N~o perde o seu poder fertilizante para a 

lavoura em termos de sais CWPK); 

- A vinhaça fica mais neutra e mais fria, 

c o n t '" i b u :i. n ti o c:om a reduç~o de custos referentes aos 

desgastes de equipamentos, tanques de caminh6es, lubulaçGes 

e bOl'ilbas, exigindo materiais menos nobres como o aço 

caj"bOnOi 

- O armazenamento da vinhaça biodigerida 

provoca menos impacto ambiental; 

- O biogás pode ser utilizado na própria 

frota de caminh5es-tanques, ou em sistemas estacionários de 

b () /li b t'~ ,,\ m E~ n t o l~ I 1" E' d Ll :i:~ :i. n d o (,') r,; c Ll ~:; t C)!:;' d a f E~ I" t :1. I" 1" :i D ,!\ ç: t{ D . 

O autor demonstra a evoluçâo do processo na 

Ü 1 t :i.ma de r:\ '1 IJ um;':\ !!i 

instalaç5es de reator anaeróbico com manta de lodo para 

biodigest~o de vinhaça 

conclui.l" que.:\ l:liodi9i;:~i:>t:f:\C) <:-xni':\e,"ób:i.ca c:oni:;:i.!:it:(~: num prOC(·:·~~;í!:;O 

com boas perspectivas para implantaçio em escala industrial 

a médio/longo prazo mas, importante ~ salientar que os 

sistemas de fertirrigaçio conti.nuam sendo neces5~rios e 

certamente, continuaria a ser economicamente viáveis. 
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Tabela 3 - Instalações de reatores anaeróbicos com manta de lodo, para biodigestão de vinhaça, segundo 

ELIAS NETO (1988) 

---------------------~~------ .. _--------------------------------------------------------,~-------~------

Ano Local Operação ou Volume do Taxa Observação 

projeto reator kg DQO/m3 x dia 

----------_ .... _-----------------------------------------.. ---------------------_ .... _-_ .... - .... _ .... _-----....... _-------

1981 Destilaria Paisa IPT/f'aisa 11 m3 8,4 - 30 Pi loto 

Penedo - AL 

1982 CETESB - SP CETESD 186 1 9,4 - 16,2 Laboratório 

1983 Destilaria Paisa NATT 7,5 ru3 10,5 - 21,4 Piluto (filtro) 

Penedo - (-lL 

1983 Centro de TEcnologia Copersucar Copersucar 52 1 11 Laboratorio 

Piracicaba - SP 

1984 Usina IraCEma Copersucar 12 m3 B,S PlIoto 

Iracemápolis - SP 

1984 Usina São Luiz Codistil 120 m3 15 Piloto/Industrial 

Pirassununga - SP 

1985 Destilaria Adalcool IPT ISoprall 100 1113 6 Piloto 

Adamantina - SP /Santin 

19S6 Dest ilada são João Codistil 1500 m3 15 Induslriitl 

São João da Boa Vista - SP 

1996 Destilaria Paisa IF'TlPaisa 500 m3 Indust ria 1 

Penedo - tiL 

19B7 Usina Sao Martinho São l1artinho 70 1í13 PiJoto-termofílica 

Pradópolis - SP H.E. Souza 
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Tabela 3 - Instalações de reatores anafiróbicos com manta de lodo, para biodigestão de vinhaça, segundo 

ELIAS NETO (1988) 

Ano Local 

Destilaria Aquarius 

Pedro Gomes - AL 

Usina Barão de Suassuna - PE 

Destilaria Alcoovale - se 

Operaf;ão ou Volume do 

projeto reator 

IPI 30 m3 

Rischbieter 128 m3 

Rischbieter 1300 m3 

2.1.4. Utilizaçio agrícola 

Taxa 

kg DGO/m3 x dia 

Observação 

Pi I ot o 

Industrial 

Inoustrial-Álcool 

Mandioca 

COPERSUCAR (i979b) afirma que a fertilizaçio 

mineral da cana-de-aç~car, tanto no plantio como nas socas 

ressocas subsequentes, é pr<:\t :i.c ,':\ in d :i. sp c'n ~:;(:\ve '1 

limitante na produçio agrícola. A crescente elevaçio dos 

preços dos fertilizantes, determina uma participaç~o cada 

vez maior deste insumo no custo de produçio da cana, 

gerando a necessidade de novos estudos que visem outras 

fontes alternativas de nutrientes, ou práticas ~ue permitam 



maior eficiincia no aproveitamento dos produtos atualmente 

A entidade cita que a ciincia agron6mica vem 

at:f.~nt~:\ndo p,:\r'a a IYIj:l.l"c,:\nl(-!' P':\l .. t:ic:i.paç:~;{C) da m,·:\tél":i.':\ 01"9~:ln:ic<:\ 

na manuten~~o da fertilidade do solo. Sabe-se, por exemplo, 

que a matéria crginica no solo contribui grandemente para 

complexo coloida1, 

determinando em consequ&ncia, um correspondente aumento da 

capacidade de troca catiBnica. Esse aumento de carga faz 

com que os íons naturais do solo adicionados atrav~s de 

fert: :i.1 :i.:i?':int (~~~:; qu:{m:i.c:os, ab ~:;or v:i. cf Ci~:; com IYI "0\ :i. OI" 

:i. n t en i:;:i. cI acl e 

(:.~ f i c :í. in c :i. a 

pelo~:; colóiclE''::; do ~:;o 1 o I mE·~ '1 h Dl" an cI o 

do <Õl.P I" ave i t am0~n t: o m :i. n :i. m:i. &?ando 

consideravelmente os processos de lixiviaçâo. 

(1979b) cita tamb~m que a adiçio 

matéria orginica, a t u ,:\ n d o c o m o ma t r::; I" i <:\ 1 C :i. m (.:.; n 1: ,':\ n t f..; 

beneficia a reestruturaçio do solo, com acentuada melhoria 

suas propriedades -F :l ~:; :i. c ,:\ ~:; . A alta' capacidade de 

reten~~o de ~gua em potenciais elevados de ~gua no sulo 

(portanto em maior disponibilidade às plantas) ~ outra 

qual :i.dade da mat:~r:i.a ol"fJ~\n:i.c<:,\ qUi,':' bf::'nef:i.c:i.a d:i.I"(-:·~t:(,;\HI(·:~nt:c «I. i,) 

cultul"as pela preservaç~o da água no solo e indiretamente 

por favorecer o desenvolvimento da micl"oflora e microfauna, 

v :1. t: ':l:i. ii. ~;\ 

pr'(~;~:;~:"I"v<:\ç:l;{Ci d,:'\ fCI"t::1.1:i.c:lade dc) solo e d:i!:;POll:i.b:i.1:i.di:\di·:·~ dc: 

elementos essenciais às plantas. 
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A entidade afirma ainda que: 

Além dos aspectos puramente técnicos, a 

dos resíduos nas lavouras estaria pondo em 

pr~tica a filosofia de retornar ao campo, sen~o tudo pelo 

menos parte do q\le dele havia sido extraído; 

Embora com pH baixo, os processos de 

transforma~io pelos quais passa a vinhaça no solo, lhe 

garantem portanto n~o 

conferindo um esperado aumento de acidez; 

A fraçio org~nica e coloidal, desempenha 

papel importantíssimo nio só pela sua própria cOl1tribuiçio 

para os conhecidos efeitos da matéria orginica, mas tamb~m 

pelo aumento do poder de adsorçâo do solo, minimizando ou 

mesmo evitando, a lixiviaçâo de elementos minerais, como 

por exemplo o K, Ca, etc., que poderiam ser transportados 

fora do alcance do sistema y·adicular. Estes fatos, aliados 

~ alta exploraçio de elementos minerais, principalmente o 

I( , pela cultura da cana . (cerca de 150-200 kg/ha), 

constituem uma garantia de que a arlicaçio da vinhaça ~ 

cultura da cana nio cria problemas de poluiçâo ambiental; 

Sob o ponto de vista da própria planta, 

deve-se considerar que a vinhaça ~ um produto desbalanceado 

do ponto de vista fertilizante e portanto, sua utilizaçio 

dever~ obrigatoriamente levar em consideraçio 05 tipos de 

bem como possíveiS 

complementaç5es com outros fertilizantes; 



~ 
vinhaça, provtnientes principalmente do mosto de melaço ou 

m:i. !:it () I geralmente acima de 100 m~/ha (para solos argilosos) 

(solos arenosos), ,:\ 1 ém de p '" ovoc:: a r' em 

exuberante desenvolvimento vegetativo, 

alteraç5es na curva de maturaç~o, retardando ou mesmu 

(~~ v i t: ,:\ n d o a m ,:\ t U'i" a ç: ~;\ (:) d,~ c a n a '8 c o n t: r :i. b u i n d o p ,:\ \ .. a ,;\ l.l fi! (:,: 1\ t o d (.:.:. 

cinzas no caldo e no açJcar produzido. Estes fatos porém, 

de forma alguma anulam ou reduzem o potencial de utilizaç~o 

deste resíduo das destilarias como fertilizante para a 

c: a n <:\ .... de .... ,:\ ç: Ú c ':l. 1" , mas simplesmente enfatizam a necessidade do 

seu uso racional. 

~~R~Ll~A & MUNILIRU 

nas propriedades do solo. Os autores afirmam que a adiçâo 

d <':\ V :i. n h aç: <'~ tt in n ,:\ tu," ,':1. tt ,10H ~:;o 1 ()~:; é I !"em düv:i.da, um,:\ bo,:\ 

opçio para o aproveitamento deste resíduo, visto que ele ~ 

um excelente fertilizante e proporciona inúmeros benefícios 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

autores concluem que v,·;tn t ';\9 en ~:i 

decorrentes da utilizaçio da vinhaça sio elevaçio do pH, 

aumento da Capacidade de Troca CatiBnica (CTC), aumento da 

dispon:l.b:i.l :i.dade n l,( t I" i E:' n t: C!:; , m~:·~ '1. hOi" :i.a 

estruturaç~o do solo (formaçio de estruturas mais estáveis 

pela adiçio de matéria org~nica), aumento na retenç~o de 
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solo. Eventuais efeitos maléficos causados aos solos e/ou 

às plantas foram normalmente decorrentes de seu uso 

inadequado, isto é, doses exessivas ou apl1caçio em solos 

n~o apropriados. 

PENATTI et a11i (1988) desenvolveram um 

experimento na Usina Sio Manoel, localizada no município de 

S~o Manoel/SP, com o objetivo de estudar o efeito de doses 

crescentes de 0inhaça e nitro~2nio na produç~o da cana

soca, na qualidade tecno16gica da matéria-prima, al~m do 

maior retorno econBmico da aplicaçio. 

Os autores aplicaram os tratamentos 

apresentados na tabela 4 r obtiveram os resultados 

mostrados nas tabelas 5, 6, 7 e 8. 



Tabela 4 - Tratamentos aplicados para os 50105 LVA e Lk, 

Tr'a t BlTlel'l t: Cl Vinhaç:,':\ I~ :i, t: r' C) fi &: n :i. C) 

(m!;') lha) (k9/h;:\) 

l, (:.] () 

"I c, 0 ~:; (.I) 

::l 0 j,0 1() 

4 0 :1,::,)0 

I::' 
"I ~}~j O 

Ó !::;~1 :::;(1 

?' ~:j0 :1,00 

B ~;j(? i~:i0 

<} H10 0 

1.<1 H10 ~,:i (l, 

U, :i,00- ,i 0(1 

H~ h10 1.~,:j0 

1 ~l j,~50 ~) 

jJ~ l::'j0 ~:i<? 

j .=' ...... } j,~,:j0 j, 0~) 

1.6 j, :50 j, ~::i <I) . 

-----------------------------------------------------------



Tabela 5 - Produtividade* d~ cana no solo LVA, com aplicação das doses de vinhaça e nitrogênio, 

segundo PENATTI et alii (1988) 

Vinhaça 

(m 2 /ha) 

o 

50 

100 

150 

Média 

* Valores em t/ha 

o 

54 

57 

72 

75 

65 

Nitrog~nio (kg/ha) 

50 

69 

79 

80 

73 

100 

64 

73 

76 

77 

72 

7i 

75 

86 

78 

73 

Hédia 

64 

bB 

78 

78 



Tabela 6 - Produtividade" de cana no 5010 LR, com aplicação das d05l?S de vinhaça e nitro9~nio, 

segundo PENATTI et alii (1988) 

Vinhaça 

(&lll/ha) 

(} 

50 

100 

150 

Média 

* Valores em t/ha 

96 

105 

106 

112 

105 

50 

HS 

iH 

tiS 

114 

114 

NitrogÊnio (kg/ha) 

100 

ti0 

115 

122 

124 

118 

150 

1.13 

127 

127 

114 

120 

Média 

108 

U4 

11.8 

. 116 



Tabela 7 - Resultados da análise tecnológica da cana colhida nas áreas E')(PtTimentais, segundo PEN~TTI 

et alii (1988) 

Tratamentos LVA LR 

------------------------------ ------------------ ... _-- -----------------------

Vinhaça Nitrogênio Pol TAH Pol TAl! 

(m2/ha) (kg/ha) % cana X cana 

------_ .... _ .... _-------------_ ..... __ ... _-~ ... --.. ~------------------ ....... _-_ ... _----_ ... _--------.... __ ..... _--------------------... _-

0 0 16,8 7,6 f6,0 13,1 

0 50 16,6 9,4 16,5 16,1 

0 100 16,t a,5 16,4 15,2 

~ i50 i6,3 9,6 i6,5 i5,8 

50 0 16,7 8,0 16,6 14,8 

50 50 16, i a,6 16,0 14,8 

50 100 16,4 10,0 16,1 15,6 

50 150 16,3 10,2 16,4 17,8 

100 0 16,3 9,6 16,2 14,4 

100 50 16,0 1O,4 16,5 16,1 

100 100 16,3 10,3 16,5 16,9 

100 150 16,2 H,4 16,3 17,5 

150 0 16.1 SO,O 16,0 15.1 

150 50 16,4 10.0 15,8 . 15,1 

150 100 16,3 10,2 16,? 17,0 

150 150 16,8 11,1 16,3 15,8 

... _----------_ ... _-_ .... _----------_ ...... -----_ .... _----_ .. ~--- ... -----... -......... _--... ---------~ ..... ---------------------... --_ ... -.... 



Tabela a - Resultados econômicos da aplicação de vinhaÇ.a € nitrogênio para os solos LVA e LR, 

segundo PENATTI et alii (1988) 

-------_ .... _----------------- ... _---------------------_ ... --_ ... __ ... _---------------_ ... _-------_ ..... "'---_ ... _ ... -------

Vinhaça(V) NitrosiinioWl Renda brutali Custo V+N)(' Lucro li quidOl! 

(m 2/ha) (kg/ha) LVA LR LVA LR LVA LR 

____________ .... ____ ~ __________________________ ... __ .... _ .... ____________ .4 .... __ ... ___________ . ______ ... ____ ....... _ ... _ ........... _____ 

0 0 72,5 128,9 72.5 12B,9 

0 50 92,7 154.4 2.4 2,4 9O,3 152,0 

° 100 . 85,9 147.7 4,7 4,7 81,2 143,O 

0 150 95,3 151,7 7.1 7,i 88,2 144,6 

50 0 76,5 141,O 3,8 2,9 72,7 138,1 

50 50 87,3 149,1 6.2 5,2 81,1. 143.9 

50 100 98,0 154,4 8.6 7,6 89,4 146,8 

50 150 10O,7 170,5 10.9 10,0 89,0 160,5 

100 0 96,7 142,3 7,7 5,7 89,0 136,6 

100 50 106,1 154.4 1O,0 a,l 96,1 146,3 

100 100 102,1 163.8 12,4 10,1 89,7 153,7 

100 150 115,5 170,1 14,8 12,8 100,7 157,3 

150 0 100,7 15O,4 11,5 8,6 89,2 141,8 

150 50 107,4 153,1 13,9 10,9 93,5 142,2 

150 100 103,4 166,5 16,2 13,3 87,2 153.2 

150 150 104,7 153,1 18,6 15.7 86,2 137,4 

_ ... -------_ .... _--------.... _-----.... _-_ .... _----_ ........ _--------- ... ----_ .... _-------_ .... _-----_ .... _--_ ... _--"'-_ .. _ .... _--_.~ . .,-_ .... _ ...... -

* Valores em OTN. referentes a Han;o/08 



05 autores tiraram as se9uintes conclusUes: 

proporcionou aumentos 

significativos de rroduçio tanto para o solo LVA como pura 

o LR. Os maiores incrementos foram observados no solo LVA, 

de textura mais arenosa; 

Nas doses de 50 e 100 m3 /ha de vinhaça, 

h C)ut.j(~~ '1 :i. n f::~ :;:\ I" m ~:~ n t ~:~ !:; :i. 9 n i f :i. c ,:\ t: i V,:i 

roi s;ur:i.c::i.ent(.;~ Pi:l.l'"'" a pl"odut :i.v:i.d<·;\d<:·~ <:\lc:anç:;:.~cI;':l.i 

A qualidade da mat~ria-prima nio foi 

influenciada pelas doses de vinhaça e/ou nitro92nioi 

em que se rea'1izou o 

trabalho obteve-se os maiores retornos econ6micos (lucros) 

para as seguintes aplicaç5es: 

~;o"1 (:) I...Vl~ : 0 m'il/ha dE.' v:i.nha.:;:a + !~ift; k iJ/h,':\ cf (.:.~ I'~ 

~.:i0 mm/ha dE: vinh{'\(j:a + 1. ~5~? k 9/h;':\ de I"~ 

H~0 m:!~ /h<:\ cf (,~; v:i. n h a.:;: :r.\ + j. !::i0 k!.=]/ha d E~ h! 

:t. ~:i ~~I mCib/ha de v :i. n h ,':\ .:;: :::i + ~;0 kD/ha dE: N 

Solo LI:~ : 0 m:l·/ha de v :i. n h ,':\ 0:;: ,:\ + !::;0 k 9/ha <:1(,.; 1'1 

!~;0 III!I' lha de v:i. n h a(j: <:\ + j, !:i0 k9/h,':\ de H 

j.00 m:i'/ha de v in h'·.'.G:,:\ + i !7i0 k !,:,I/h,:i dE: N 

j. ~5e, m:i~/hC\ d(· .... ' v:i.nha(j:':\ + 1. 0(1 k9/ha de 1'1 

lu c: \ .. () ~:; 

determinados por PENNATTI et alii (1988), 

aplicaçio de vinhaça com • '1 t ve:1. c: tA 01:; .... : ~';~n qUE'~:; c on V(·:~n c :i. on <':\ :i. !:; I 

c: 011 !!~ :i. d t;~r' ;",cf C) no 



trabalho fosse outro, 

poderiam ser diferentes. 

os resultados econBmiccs obtidos 

2.2. Sistemas de Transporte e Aplica~io de Vinha~a 

Os sistemas utilizados atualmente para 

transporte e aplicaçio de vinhaça na lavoura canavieira sio 

os seguintes: ~rea de sacrifício, sulcos de infiltraçio, 

veículos-tanques convencionais, montagem direta de 

aspersia, transporte dutovi~rioJ bi-carga, caminhio-

aspersio e auto-propelido com carretel enrolador. 

2.2.1. &rea de sacrifício 

a) Descriçio do sistema 

MATIOLI (1983) e posteriormente MATIOLI & 

MENEZES (1984) afirmam que as ~reas de sacrifício tamb~m 

denominadas áreas de despejo de efluentes, funcionam como 

drgios de segurança para os outros sistemas de aplica~io. 

Normalmente, 

industrial, 

estas áreas localizam-se prdximas ao parque 

apresentando-se sem cana e com a finalidade 

exclusiva de dar aos resíduos um destino anti-poluente. 

MATIOLI & MENEZES (1984) afirmam tamb~ln que 

a aplicaçio de vinhaça em áreas de despejo, al~m de nio 

constitui0-se em uso racional desse resíduo, atualmente 

tende a ser considerada, por parte da CETESB, uma prática 



contaminaç~o de len~ciis freáticos. 

amenizar esses riscos deve-se alternar a 10cali2aç~0 das 

áreas de sacrifício a cada safra. 

~ dimensionado em fun~io da capacidade de absorçio do solo 

p do volume de efluentes produzidos, resultando cireas 

o manejo dos resíduos ~ realizado manualmente, segundo um 

esquema de rodízio estabelecido para enchimento dos sulcos 

ou terraços (ver Figura 2). 

." ...... l-

'.- ,.. .. 

." ,,'o .' " ! ~ ,,', . ..:..... 

.~ " .. :" .. :~ " . ',. 
""., 

-- -,-", 

Figura 2 - Xrea de sacrifício sistematizada por terraços de 
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b) Vantagens e limitaçaes 

MATIOLI & MENEZES (1984) apontam como 

vantagem do sistema área de sacrifício o controle de 

poluiçio ambiental, uma veZ que normalmente opera como 

drg~D de segurança de outros sistemas de aplicaç~o de 

vinhaça, Especialmente do sistema veiculos-tanques 

convencionais. As limitaç5es est~o associadas aos 

desperdicios de vinhaça que poderia adubar extensas áreas, 

al~m dos riscos de contaminaçio do lençol freático devido 

as altas taxas aplicadas. 

c) Custos 

A literatura nio aborda os a5pe~tos 

econ8micos de tal sistema, uma vez que nele caracterizam-se 

custos, mas os beneficios sio economicamente 

mensuráveis. 

2.2.2.Sulc~s de Infiltraçio 

a) Descriçio do sistema 

ORLANDO Fd (1981) e posteriormente ORLANDO 

F~ et al1i (1983) afirmam que o sistema exige a preparaçio 



pr~via do terreno com canais principais trape~oidaim ou 

. triangulares iom declividades m~ximas de 0/2% e com sulcos 

de plantio com declivts variando de O,5 a l,0X, sulcados 

geralmente formando pequenoi insulos com os canais, ou 

quase paralelos. Conforme o relevo do terreno seja de 

pIano a SU,;wf.'IYI!::~nte ondulado, ou até nH:~~;mo ondul'H/o, C)~> 

canais principais poder~o estar distanciados de 200 a 500 

m. O tr~fego ~e veículos entre os talh5es deve ser atrav~s 

de carreadores situados ao lado e a montante dos canais 

principais. permitindo a manutençio dos mesmos. 

Com o objetivo de evitar possíveis eros5es, 

os autores citam que a alimenta~io dos sulcos pode ser 

ch:i.canas (canai~, ~r. :1. ~,:J U (.? _ .. ;;~ <:\ S LI (~ ) 

diagonais a partir do canal principal, ou t: II h I ! 'I ;:~I G ~~ p 

janE:-lada de PVC nexiv0~L que é p(Jsicionach:'\ no h\l!"g{C) *:.'m 

~ondiçio semelhante ~ das chicanas e dos canais diagonais, 

porém com a vantagem de permitir a sua transfer&ncia para 

outros locais de alimentaçlo.: 

ORLANDO FQ et al1i (1984) sugerem que os 

sulcos de infiltra,lo tenham comprimento varl~vel de 80 a 

100 m para solos arenosos e superior a 150 m para solos 

a.l" 9 :i. los CH'J. A va :ir. ~{C) d (.~ f~ n t: r' <:\(:1<:\ n <:\ lO C ,:\I:H~ 1;: a .. cf C) m ~; L\ "1 c: CH, n l.l n c .:\ 

deve exceder e 3 l/s. A figura 3 elucida o sistema 

deSCl-ito. 



f~l_'Uil~~~ _ 
:~--

Figura 3 - Sistema de sulcos de infiltraçio de vinhaça 

b) Vantagens e limitações 

A vantagem reside no fato desse sistema ser 

uma evoluçio da ~rea de sacrifício, na busca de um destino 

mais racional para a vinhaça. Por outro lado, com relaçio 

~s suas limitações MATIOLI (1983) e posteriormente MATIOLI 

& MENEZES (1984) afirmam que ·a implantaç~o deste sistema 

para aplicaçio racional 

enc,:\r<':\c1D CDmo um sistema de irrigaçio por sulcos de 

infiltraçiD propriamente dito, OU SE.'j <":\ I 

sistematizaçio do terreno, de acordo com as 

condições disponíveis de topografia e solDo Somente assim ~ 

, 1 PO!:;Sl. v(,:;, atingir eficilncia de aplicaçiD p facilidade 

OIH:~r ac :i OIH\"1 . 



05 autores pregam que o sistema de sulcos de 

quando implantado sem considerar as exigências 

citadas, provoca demanda de muita mio-de-obra alcim de 

aplica~aes de doses excessivas e desuniformes, que podem 

implicar em graves prejuízos para a cultura e o solo. 

Os autores afirmam ainda que o grande volume 

de resíduos produzidos numa agroindJstria sucro-alcooleira, 

exige extensas ~reas para sua aplica~io racional. Diante da 

dificuldade de se dispor dessas ireas com características 

adequadas ao sistema de sulcos de infiltraçio, sua difusio 

pode ser considerada bastante restrita. Tanto assim, que 

algumas no passado adotaram tal sist~ma, 

decidiram substituí-lo pelo montagem direta de aspersio. 

c) Custos 

A literatura praticamente nio aborda os 

aspectos econ8micos desse sistema provavelmente, devido as 

limita~aes t~cnicas apresentadas no item (b) anterior. 

E 5 !:, <:\ s 1 :i. In i t <:\ç: Õf.:·~:; i,TIP ed j. j" a 111 a evo"1 U(j. iD d o ~:; :i.~; t el1l<~ II ~:;u '1 c: O~:; d (~ 

da vinha~a ~ mesma finalidade das ireas de sacrifício, ou 

<':\nt i .. ··pc)l uent e dos j" e~:i:í. cf u Ot:> "1 i qu :i. c/ O!!l 

pl"odu:c:idos. 

o ''· .. , P f.>UC o li, t}"abalhos 

destaca-se o realizado pela COPERSUCAR (1979a), que estudou 

os custos do sistama d~ sulcos de infiltraçio para uma cirea 



vinha~a diluída com ~guas residuJrias na propor~~o de 1:5 1 

150 mm/ha de vinha~a. O custo total dessa 

'I~el- t :i 1''1'" i ~.H:\ç: ão 

cOl"l"e!:.pondent: E,' 

Dt~:c::embro/?O . 

-roi calcul<:\elo 

1 ; 9t~7 I 6cUha, 

Cl"~l' 

pal"l\\ 

3.2.3. Veiculos-tanques convencionais 

ORLANDO F~ (1981) e posteriormente ORLANDO 

F<:l et a'1 :i. i (j.9B3) afil"mam veiculos-tanques 

transportam a vinhaç:a elas destilarias aos talh5es de cana, 

onde realizam a aplicação com certo controle e consider~vel 

uniformidade. Normalmente, a abertura da válvula aplicadora 

~ realizada dentro ou próximo'da cabina do motorista, a fim 

de melhor racionalizar o processo de distribuição. 

Os autores descreveram que o sistema consta 

de um tanque acoplado a um chassi de caminhão ou sobre 

carreta. Assim, requer estradas e carreadores em bom estado 

de conservação, uma frota de veículos, sistematiza~io dos 

b,:\l"l"anc:o~:; obst:{:\cu'1o~. p ,:\ r <":t m~",'\ hCll" 

movimentaç:io dos veículos e um planejamento de corte de 

cana de modo a permitir a aplica~ão da vinhaç:a durante 24 

h/(Ha. 

OF~L. AI~D() F':' et aI U. (j,90~l), 

du r' ",b :i. '1 lei ad(·;: méd :i. a do~:~ t an qu*:·!~:; d ~;:p (.;:1'1 cf e da man lA t: Cl'1ç: f:\O f..: d (;) 
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pr6prio material empregado. A tabela 9 apresenta uma 

estimativa das durabilidades prov~veis. 

Tabela 9 - Durabilidade de tanques para transporte 

aplicaçio de vinhaça l segundo ORLANDO Fm et alii 

(1983) 

Material Durabilidade 

Aço carbono 1010 e 1020 2 a 8 safras 

Aço carbono naval 8 a 4 safras 
e 

Aço inox 7 a 8 safras 

Fibra-de-vidro sem estimativa 

Os autores afirmam ainda que a c~pacidade do 

tanque i variável entre 7 e 18 m~, e, em funçio desse 

podem ser com dois ou tr&s eixos. Os 

veiculos de maior capacidade transportam e aplicam o 

resíduo mais economicamente, porim os de menor capacldade 

apresentam maior versatilidade l principalmente para 

manobras nos talh5es, assim como para movimentaçio em 

terrenos mais acidentados. 



11ATIOLl (1983) p posteriormente MATIOLI & 

(1984) afirmam que o sistema de aplica~~o com 

caminh6es-tanques ~ o mais difundido para a distribui~~o de 

vinhaça pura, ~'(':.'n d o normalmente conjugado com outros 

principalmente com área de si·:\cr·:l.f:í.c:i.o. 

~rea, muitas vezes, destina-se a receber a totalidade das 

t~g Ll,:\"!:, n:~s i d ua :i. s ~~ <:)- ~~><c (~d €o: n t: (-:~ d (~ v i n h <":\(,: a qU('::' O!:, c:: ,:UH :i. n h t)~~ !i, 

nio aplicam por motivos adversos ~ perfeita op~raçio da 

como: chuvosos e paradas para manutençio 

preventiva ou corretiva. 

b) Variaç6es e aprimoramentos 

N (J s; i s t: (.:; m <":\ ve :í. cu). C)~;"" t a n que~:. c o n v t;.,' n c: :i. 01'1 i',\ :i. i:l 

destacam-se dois processos: por gravidade p por saída 

bi) Processo por gravidade 

MATIOLI & MENEZES (1984) afirmam que nesse 

processó utiliza-se caminh5es dotados de tanques com barra 

aplicadora e o descarregamento da vinhaça ~ por gravidade, 

sendo a válvula de abertura geralmente comandada pelo 

mClt: 01" i!:; t: a , atrav~s de uma alavanca exii:ltente no interior da 

cabine do caminhio (Figura 4). O processo apresenta como 

pl-inc:i.p,,\l o efeito da variaç~o da carga 

hidráulica na uniformidade de aplicaçio, 

consequincias sio agravadas quanto utiliza-se b:;:\ :i.x,:\!:; 

(vinhaça concsntrada). Por outro lado, a aplicaçio 

por gravidade ci bastante simples e arresenta baixos custos, 



qu<:\ndo v~iculcs-tanques <: C)IYI :i:\ p '1 :i. (:: i:\ ç: ;.;( (;) P (:) lU 

<r!(,;2,.;~ . 
. ~ .. r._::._.:~9;r:::~%:r:;" '! 

Figura 4 - Veiculo-tanque convencional, com tanque de fibra 

""<:I f!:: .... v i d r' o m~ e processo de df:~~,;c:al"g(:\ POI" 

9 i" <:\v :i. d ad ~:~ 

COF'EIi:SUCAF~ ( :1.979<:\ ) , ORLANDO Fr:, (i9iH), 

<:"11 i i (1. (.?8~l) , l'iAT I DL. I l"iAT I DL. I 

(j.984) c i t c\Hl no POi" 9 I" (:\V i d ad c·; 

Pi" :i.nc: ip<:\is: jato diri.i:)ido 

duas entrellnhas, três linhas, chuveiro e descarga r~pida. 
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ORLANDO FQ et a1i1 (1983) descrevem tais 

variaç5es de maneira bastante elucidativa: 

- Jato dirigido em duas entrelinhas: 

Tal sistema consiste em se aplicar a 

vinhaça, com jatos dirigidos, visando duas entrelinhas de 

cana. Esse processo foi desenvolvido objetivando 

incialmente diminuir o contato de vinhaça quente com a 

planta, nos casos de aplicaç5es tardias do resíduo, 

evitando-se com isso possível queima das folhas. 

Posteriormente, verificou-se que os danos 

sobre a superfície foliar, mesmo com a vinhaça quente, s~o 

mínimos e, com as recomendaç5es de utilizaçio do resíduo 

logo após a colheita e o tratamento do palhiço residual tal 

efeito 
, 

e praticamente eliminado. o mencionado processo 

encontra-se em desuso pelas unidades produtoras, pelo rato 

de abranger duas entrelinhas que acarreta em baixo 

rendimento de trabalho. 

- Jato dirigido em tr~s linhas 

Nesse caso, a deGcarga do tanque 

realizada por tris jatos dirigidos, objetivando alcançar 

tr&s linh~s de cana. Os apologistas desse sistema destacam 

como vantagens o fato de se concentrar a aplicaç~o do 

resíduo <água + nutrientes + mat~ria org~nica) em uma 

regiio onde haverá maximizaç50 do aproveitamento do mesmo, 

inclusive forçando uma melhor brotaç~o da soca, 

principalmente na ~poca de inicio da safra, quando ocorre 
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deficilncia hídrica ne sole. Outra vantagem apregoada seria 

a menor germina~ie de ervas daninhas em virtude da vinhaça 

n~oatingir a entrelinha, 

c on t , .. o '1 (~ . 

-1',:\(; i '1 :i. t ande), po!"·t,,,nto, 

Os autores nia encontraram na bibliografia 

di ap on:í. VE~ 1 r' ea lm(·:·~n t: e compr'ovam 

0.' as citadas hipciteses dever~o ainda ser 

testadas experimentalmente. A principal desvantagem está na 

aplicaçio de quantidades elevadas, quando as saídas dever50 

ser de maior diimetro, o que poderá tamb~m, 

tipo de solo, provocar problemas de eros50 . 

. - Ch uv<,,;·:i. 1" o : 

d (.;.:p 0:n d (,·:n cI Cl do 

O processo de distribuiçio da vinha~a por 

~;Jl"avid'":l.d(~ <·:\t:rav~s de "ChUVE:ir'()~:;" é um do~:; ma:i.s d:i.fundido~:; 

na regi;o Centro-Sul do país. Consiste em utili2ar a barra 

aplicadora com perfuraç5es que permitem a distribui~5o do 

resíduo em toda a superfície do solo. Nor ma 1 mEn t ~~, 

tubula~io de saída do tanque i de 100 mm, devendo ser igual 

~ somatciria dos diâmetros das perfuraç5es. 

Os primeiros chuveiros eram compdstos de 

barras retas e atingiam faixas em torno de 2,20 m de 

Atualmente, visando atingir uma área maior em cada 

as barras tlm suas extremidades recurvadas, tamb~m 

d(·::-nominad':\B d(·~ ··m~~:i.a····lu<:\··, permitindo atingir f<:\:i.>«:\~:i com 

cerca de 4,00 m de largura. Nesse processo, ocorrendo menor 
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impacto do líquido com o solol os problemas de eroill~o sio 

minimi2ados. 

- Descarga r~pida: 

O mitodo de descarga rápida ~ utilizado 

apenas em tanques de maior capacidade (14-18 m~). Uma 

tubulaçio de 300 mm alimenta uma barra aplicadora de 150 

mm, de onde emergem seis saídas de 75 mm, sendo a vinhaça 

defletida em pratos. Com isso há a formaçio de um leque, 

atingindo em m~dia cinco linhas de cana. 

O tempo de descarga ( abreviado (ati 4 

m~/minuto) e l dentre os sistemas de aplicaç~o do resíduo 

por gravidade, i o que alcança faixas mais largas. A 

principal desvantagem do sistema ~ a heterogeneida~e de 

aplicaçio, ou seja, a distribuiçio ~ melhor quando o tanque 

está cheIO e, à medida que a carga vai sendo aplicada l há 

uma diminuic~o da largura da faixa atingida pelo residuo. 

b2) Processo por saída forçada 

Este processo consiste na aplicaçio da 

vinhaça sob pressio geralmente atravis de bicos defletores, 

utilizando-se de bomba ou compressor (Figuras 5a e 5b). 



F :j, 9 ti. l" .,\ ~':jb 

Veiculos-tanques 

.ri b r' <,\ ,., cf E-~ .... v i di" C) 

V c':, :I: cu 1 o .. "t an qU(';'; 

carbono de ~ t:,. 
.1 .... ) 

:- ~i'_ 

;:.l:.,i .. ; .... r 11;, ~"" 

convencionais, com d (':'~ 

cI e~: ~; c: a r' 9 ,,\ b otnb ,i\ • 

convencional, com ~:(;tnqu(:: d(~ .,\<';:0 

p(;)l" bombê':\ . 
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COPERSUCAR ORLANDO 

ORLANDO FD et al1i (1983), MATIOLI (1983) p MATIOLI & 

MENEZES (1984), citam que no processo por saida for~ada, 

foram desenvolvidos quatro varia~5es principais: com bomba 

acionada pela tomada-de-força do caminhio, com grupo moto

bomba independente, com compressor acionado pela tomada-de

força do caminhio e Veiculo Distribuidor de Vinhaça (VDV). 

Os autores descrevem as quatro variaç5es do processo p 

salientam que a utili~açio de caminhio-tarlque com bomba 

acionada pela tomada-dE-força é, atualmente, o sistema mais 

utilizado. 

Bomba acionada pela tomada-de-força do 

caminhio: 

O processo consiste na distribuiç~o da 

vinhaça sob pressio através de um bico defletor. 

utili2ando-se uma bomba acionada pela tomada-dE-força da 

calxa de transmissio do motor do prdprio caminhio. 

As vantagens desse processo consistem numa 

ripida com rendimento maior p a principio 

apresenta melhor uniformidade de distribuiç~o, que no caso 

de aplicaçio por gravidade. No entanto, a influ&ncia do 

vento sobre o jato e a variaç~o da aceleraç~o do motor do 

caminhio podem afetar essa uniformidade. Por outro lado, a 

vinhaça é distribuída numa larga faixa de terreno (10-11 m) 

diminuindo as possibilidades de compactaç~o, uma ve2 que os 

caminh5es perfazem uma passada a cada 8 ruas de cana. 
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A desvantagem principal est~ associada ~ 

de mais equipamentos bomba 

que resultam em maior investimento inicial e 

maior custo de manutenç~o. Esta desvantagem, 

desestimulando a difus~o do processo e em alguns casos 

levando ao retrocesso da aplicaç~o por gravidade. 

- Grupo moto-bomba independente: 

Caracteriza-se pelo acoplamento ao caminh50-

tanque de um grupo mola-bomba independente do motor do 

caminh~o, que recalca a vinhaça atrav~s da barra aplicadora 

dotada de bicos com defletores. 

o processo apresenta praticamente as mesmas 

vantagens salientadas no caso da aplicaçio com bomba 

acionada pela tomada-de-força, n~o apresentando no entanto, 

o incoveniente da desuniformidade em funç50 da aceleraç50 

do caminhio. 

desvantagens deste proceso constituem-se 

na exigincia de um maior investimento inicial devido ao 

grupo moto-bomba, associado ao aumento das despesas de 

manulençio com o mesmo, e ao maior consumo de combustível. 

Essas desvantagens foram suficientes para o desinteresse 

por parte das usinas e destilarias pelo processo, o qual 

n50 ~ considerado atualmente uma opç5o vi~vel. 
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Compressor acionado pela tomada-de-força 

do c<":\m:i. nh 1';(0 ; 

o processo consiste de um caminh~o-tanque 

provido de um sistema de pressurizaç~o do tanque através de 

qUE~ d:i. ~:; t r' :i. b Ll :i. a vinhaça através de um bico com 

df:~fletor' . A largura da faixa de aplicaç~o é de 7,0 m e o 

sistema de pressurizaç~o do tanque é acionado pela tomada-

de-força do c~minh~o. 

As poucas usinas que experimentaram esse 

processo constataram in~meros inconvenientes, especialmente 

elevados custos de manutenç~o, tornando-se desaconselhável 

sua t "1 . '"' u : J, ], .r.<~.ç ao, a exemplo do processo com grupo moto-bomba 

:Lndepf:.'lulf::-nte. 

- Veiculo distr:Lbuidor de vinhaça (VDV); 

o veículo distribuidor de vinhaça, designado 

como VDV, consiste de uma carreta-tanque com capacidade 

c\P r ox i mad amen t ~:~ I. t::· .L ,) m:", a t r ,:"tc :i, on <:\d a por' um 

trator que trabalha somente com as rodas traseiras, sendo 

que a carreta opera com pneus de baixa press~o (pneus de 

av:i.~;(o) , proporcionando menor o 

conjunto é dotado de um sistema propulsor, composto de uma 

<:"tcop 1 ada nc) v:i. n h ,':\(:: <:\, 

distribuindo-a através de um bico defletor localizado na 

extremidade superior do tanque. A v:i.nhaça ~ transportada 

através de caminh6es-t3nques, da ind~stria para os talh6es 

c':l.na ClndE~ encontram-se os conjunto!:> vnv 
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transferincia da vinhaça ~ reali2ada pela própria bomba 

acionada pelo trator de cada conjunto. 

como van t ,;\9 (!,~n s:; : 

compactaç~o do 5010 em funçio do uso de pneus de bai~a 

m~~' 1 h o r' an d o ~,>o b r' (.:~ m i';\ 1'1 (.:.~ :i. r' ,';\ o 

r' et: or'no ao talh~;\oi 

Cal"\"eac!or'es, €·~v :i. t (;\n d o o 

pe:rmitl::: di,:\~.>· poucos 

caminh5es-tanques (.:~ 

carreadores principais, nio entrando em talh5es de cana; a 

aplicaç~o ~ numa faixa de aproximadamente 10 m de largura. 

um III ,';\ :i. C> 1"' 

investimento inicial, visto que para um bom rendimento do 

sistema em distâncias m~dias de 10 km ~ necess~rio dis~or 

de 3 c am:i n h U~'!:; par',,~ t r' al"i sp Oi"' t ,:\ r' <:i v :i. 1'1 h ,',\ç: a i!\ um VDV, 

n E:C E~):;S i d ad e E!:ita que <ô\umf.::·n t a com a d:lstânc:i.;;\ méd:i.a d <:\ !ii 

~reas de aplicaç~o; exige carreadores bem conservados para 

O trânsito dos caminh5es em dias chuvosos; O!,i pneus, POI"' 

serem de baixa press~o, furam com certa facilidade mas 

podem ser substituídos por pneus de trator. Todavia, este 

processo ci muito pouco difundido nas usinas e destilarias 

do paíi:'. 

c) Vantagens e limitaç5es 

o sistema de veiculas-tanquEs convencionais, 

independentemente do processo empregado, 

vantagem o curto tEmpo exigido para sua implantaç~o, isto 
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praticamente basta adquirir a frota p colocá-la em 

este fato foi determinante para 

sua rápida difusio, principalmente na ~poca dos primdrdios 

d C) F'F~ó"··ÁLCDOl... 

o agravamento dos problemas de compactaç~o de solosl 

impossibilidade de aplicaç~o em cana-planta e dificuldades 

em dlas de chuva. MATIOLI & MENEZES (1984) afirmam que o 

sistema de caminhGes-tanques convencionais está limitado 

P \" i n c :i. p!:\ "1 men t: e reI.:! d:i.~:;t:~\nci,;\ cc()nôm:i.ca do ponto de 

c: a r' r f:: 9 <~ In ~:" n t o d(,' <:\Pl:i.c<:\ç:f~(). cf i!;; t: {;\ n c: :i. <':\ 

econ6mica ~ calculada em funç~o do custo da adubaç~o 

miner',,"!1 sub!:',t:itu:í.da ~' 
I 

portanto, existe uma cfist~ncia 

ri! ,';I.){ :i, m ,";\ J a partir da qual {:\ f !::: r' t :i. r' r' i 9 ,:\ ç: ~( o t: Cl r' n ,:\ .... !,; ('.,' ,',\ n t :i ..... 

01..1. t 1" 8. 1.:\ <:: n (.',"'" 'i ':.l 'I 'i .;:: ~I ':." (:~ 1'1 f'') 
0.0 ... I I., •••••• I" ...... " lo ... 0.0 _. '" 

setor ~ a baixa uniformidade de distribuiçio, proporcionada 

P OI" quando comparado com o slstema de 

aspersio com montagens diretas. 

d) Uniformidade de distribuiçgo 

líAT I DL. I a 1 i :i. ( j. 9DBc ) e!!ít; uel an d <:l ,':\ 

uniformidade de distribuiçio de vinhaça C<:lm caminhGes-

convenc :i.onai!;;. J d (~~ t (\.~ r'lTI :i. n (',\ r c~m O ''· ... dr;.,: 

Ch 1" :i. ~:; ti <:\n ~:;E'n (CC) para cinco tipes de descarga, 

mostra a tabela 10. 
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Tabela 10 - Coeficientes de Uniformidade de Christiansen 

para veiculos-tanques 

segundo MATIOLI et ali1 (1988c) 

Tipo de Descarga 

Gravidade - chuVeiro 

Gravidade - prato defletor transversal 

Gravidade - prato defletor longitudinal 

Bomba - prato defletor 

Bomba - chuveiro 

Os autores concluiram que 

convencionais, 

um 

CC (X) 

41,2 

49,5 

41,8 

60,8 

63,1 

melhor 

equacionamento hidr~ulico da barra aplicadora do tipo de 

descarga por gravidade com pratos defletores transversais, 

pode torn~-10 tio uniforme quanto quaisquer dos dois tipos 

por bomba ensaiados. 

e) Custos 

COPERSUCAR (1979a) estudou os custos da 

aplica~~o de vinhaça com o sistema de veiculos-tanques 

convencionais, considerando os veiculos dotados com tanques 

de aço carbono de 1~ mm de capacidade. A tabela 11 

apresenta os custos determinados. 



Tabela 11 - Custos de veículos-tanques convencionais, 

segundo COPERSUCAR (1979a) 

-----------------------------------------------------------
Sistema *Custo M~dio (Cr$/km) 

Gravidade tipo 1 7,89 

Gravidade tipo 2 8,41 

Grupo moto-bomba independente 8,47 

Bomba acionada pela tomada-de-força 8,18 

* Valores referentes a Dezembro/78 

P~ra demonstrar a viabilidade desse sistema 

comparado à aduba~io mineral substituída, a entidade 

recorreu ao exemplo de uma destilaria com capacidade 

nominal de 60 ~lcool/dia, alicerçando-se nos 

seguintes parimetros t~cnicos: 

- Volume de vinhaça 126.000 m3 /safra 

- Origem da vinhaça mosto misto 

- ~rea necessária (soqueira) 1.800 ha 

- Distância destilaria-lavoura: 10 km 

Us resultados econ8micos est~o ~presentados 

na tabela 12 a seguir. 



Tabela 12 - Custos de fertírrigar,ão COIl! veiculos-tanques convencionais segundo, COPEHSlJCAR 

<1979al 

Sistema Custo TotaH Custo por half 

(Cr$) (Cr$/ha) 

Gravidade tipo 1 1. 590 . 480,00 883,60 

Gravidade tipo 2 1. 61'7.888,00 932,~6 

Grupo moto-bomba independEnte 1.687.986,00 937,77 

Bomba acionada pela tomada-dE-força 1.639.224,00 910,68 

V.D.V. 2.029.302,00 1..127,39 

Adubação Hineral** 2.131,03 

li Valores rderentes a Dewnoro178 

** 450 kg/ha da f6rmula NPK 18-00-27, incluindo 05 custos de transporte e ap]i[aç~o do adubo 

ORLANDO Fa et a111 ( 1.900) , 

CUl,;;t 0-::; do sistema de veiculos~tanques convencionais r 

mostraram a vantagem de utilizaç~o de tanques de maior 

capacidade (15 m~), com imrlicaç5es diretas na reduç~o do 

n~mero de viagens por dia, com consequente diminuiç~o da 

frota e dos custos de aplica~io por unidade de área. Da 



m~5ma forma qu~ COPERSUCAR (1979a), os autores também 

obs~rvaram a vantagem de utilizaçio do tanque de aço 

carbono (naval) ~ da descarga por gravidade como o sistema 

mais E~(.:onDmic(J, E'IH E n t r· e t <:\ n t: o I 

ressaltam que o sistema de aplicaç~o através de bombas, 

com custo um pouco ma 1. \i; (~·lev<:\dc), 

1" 0: c: o IH (~n cI ,":\ d C) e 111 v :i. r· t: u d i;:~ d a ~; v a n t a~] (:~ n s c :i. t :::\ d ';"l. \!; :::\ n t: c r· i C) r IYI (.,: n t e 

no item bE~. Os resultados obtidos constam nas tabelas 13, 

14, 15 e 16 a seguir. 



Tabela 13 - Custos" de aplicação de 75 m!.l/ha de vinha~a, com caminhões-tanques de 15 m~, segundo 

ORLANDO F" d alii (1980) 

-----_._-----------_ ................ ----------------------------------, .. _-------.... -------------.. --_ ......... __ ... _-----------

Distância (km) 

Descarga Material do 

tipo tanque 5 10 15 25 30 Hédia 

Aço carbono naval 3,71 2,33 1, 90 1,82 1,91 2,31 2,3:1 

Gravidade A~o inox 3,95 2,47 2,O1 1,92 2,O2 2,45 2,47 

Média 3,83 2,40 1,96 1,87 1,97 2,38 2,40 

----------------------------------------------------------------------------,--~-----------------------

Aço carbono naval 4,03 2,5i 2,04 1,95 2,06 2,50 2,52 

Bomba Aço inox 4,27 2,65 2,14 2,05 2,16 2,65 

Média 4,15 2,58 2,09 2,00 2,11 2,58 2,59 

* Valores em (Cr$!m3 .km), adotados referentes a Julho/BO, ou seja, dois meses antes da publicação do 

trabalho. 



Tabela 14 ~ CustosO! de aplicação de 150 ilNha de vinhaça, com caglinhões··tanques de 1~ 1l1~, segundo 

Descarga 

tipo 

Gravidade 

Bomba 

ORLANDO fO et alii (19S0> 

Material do 

tanque 

A~o carbono naval 

Aço lnO}( 

Média 

Aço carbono naval 

A~o inoH 

Hédia 

5 

3,53 

3,77 

3,65 

3,85 

4,09 

3,97 

10 

2,42 

2,55 

2.49 

15 

1,84 

i,94 

1,89 

1,9B 

2,08 

2,03 

Distância (km) 

20 

1,77 

i,87 

1,82 

2,00 

1,95 

25 

1,87 

1,98 

1,93 

2,02 

2,13 

2,08 

30 

2,35 

2,47 

2,61 

Média 

2,39 

2,33 

2,58 

2,5j 

* Valores f'1ll (Cr$Im:l.klil), adotados referentes tt Julho/B0, ou seja, dois Iileses antes da publ icação do 

trabétlho. 



Tabela 15 - Custos" de aplicado de 75 m2/ha de vinhaça,com caminhões-tanques de B m~, segundo ORLANDO 

FO et alii (19B0) 

Distância (km) 

Descarga Material do 

tipo tanque 5 10 15 20 25 30 Htidia 

Aço carbono naval 4,83 3,17 2,65 2,5i 2,54 2,18 3,09 

Gravidade Aço inox 5,08 3,31 2,75 2,60 2,64 2,90 3,21. 

Média 4,96 3,24 2,70 2,56 2,59 2,04 3,15 

Aço carbono naval 5,37 3,47 2,87 2,n 2,76 3,04 3,37 

Bomba Aço inox 5,62 3,61 2,97 2,8i 2,85 3,16 3,50 

Média 5,50 3,54 2,92 2,77 2,81 3,10 3,44 

--------_ .... --~_._- .... _----------_ ... _----------------------------------------------_ ... _----_ .... _--_._-----------

* Valores em (Cr$/m3 .kru), adotados referentes a Julho/B0, ou seja, dois meses antes da publicação do 

trabalho. 



Tabe la 1.6 - Custo-;, ti de ap licação de 150 m~ lha de vinhaça, COIiI cilml Ilhões-t anques de S m2 , segundo 

ORLANDO F" et aLi i (i 980) 

-----_ ..... _---------------_._--------".. .. _----------_ ...... _-------------- ..... _ ....... _-----------------_ ... _-_ .... _ ... - .......... __ ......... " 

Descarga 

tipo 

Gravidade 

Material do 

htnque 

Aço carbono naval 

Ât;O inox 

Média 

5 10 

4,65 3,O8 

4,89 3,21 

4,77 3,15 

Distância (km) 

15 20 25 30 Média 

2,58 2,46 2,50 2,75 3,00 

2,69 2,69 2,56 2,87 3,14 

2.64 2.5i 2,55 2,S1 3,07 

____________________ ... ____ • ___ ....... _______ .... _."' .... ___________________ ~. _______________________ .... _ ... _____ ........ __ • __ .... o.u_ .... 

Ât;O carbono naval 5,19 3,38 2,81 2,67 2,72 3,01 3,30 

Bomba At;o inox 5,43 3,5i 2,91 2,76 2,82 3,í2 3,43 

Média 5,31 3,45 2,86 2,72 2,77 3,07 3,37 

* Valores em (Cr$/m:3.kra), adotados referentes a Julho/SO, ou seja, dois ll1€se(; antes da publicação do 

trabalho. 

d€-:tt;:~rm:i.nou 

aplicaçâo de 150 mm/ha de vinhaça em runçJo de distfincias l 

para caminh5es-tanques movidos a ~lcool aditivndo do tipo 

Mercede2-Benz 2213 com 3 eixos, equipados com tanques de 

fibra-de-vidro de 15 mm de capacidade. Os resultados estâo 

apresentados na tabela 17. 
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Tabela 17 - Custos de aplica~~o de vinhaça com caminhHes-

tanques cOl1vencionais de 15 mm, segundo SANTANA 

(1985) 

Distincia (km) * Custo/ha (ORTN) 

º 5,7689 k 

4 11 , 5209 

6 17,2909 

8 ")"'\ 
~~, 0909 

10 28,9009 

12 84,5409 

14 40,3409 

* Valores adotados referentes a Haio/8S, ou seja, dois 

meses antes da publica~~o do trabalho 

MATIOLI et alii (1988a) levantaram dados 

referentes a 329 viagens representativas do ciclo de 

aplicaç~o de vinhaça com caminhHes-tanques convencionais. 

Os autores desenvolveram um modelo matemAtico para micro-

computador e com ele analisaram o desempenho do caminhUo 

MB-2213 a diesel com tanque de 15 m~. Os resultados constam 

na tabela 18 a seguir. 



TabEla 18 - Custos da aplica~io dE vinhaça com veiculos-

tanques convencionais de 15m~, segundo MATIOLI 

(,~t a'1:l :i. (i <)on(~.) 

............................................. _ ..................................... _ ............................................................................................................................... " ..................... . 

D i~; t: ~\n c: :i. (:\ Cu ~:;t: (;) (')i') 

(k ll'I ) ( (Olh!/m:1l . k m) >< j. (;(-;\) 

:í. , !5 0, ~i!:j0 

4, !::j 0, 4j. <) 

f-)o' I;:' 0, ::lOt " ,'-I 

j.0, , ... ~:J 0, ~~ ,,1> ~5 

j.3, I::' 
~} 0, :;)!:)O 

j.6, I::' 
d 0, ':)<!":' 

... 1' y,.) 

1. <) , !:,j 0, :3:;)<) 

")"') (; .. f: .. , 5 0, :346 

1')1:':' 
I.:.~I , 

I::' 
,.i 0, ~;l~:l7 

(:)(:) 
I ... \,..J I !5 ~~ I ~:$~:~B 

:J :t I::' ~) , ::l4 ~:) , ,J 

* Valores referentes a Setembro/87 



f) Distâncias máximas econ8micas 

C1979a) e~tudando os custos da 

de vinha~a com veículos-tanques convencionais de 

15 mm, contra os custos da aduba~~o mineral substituída de 

li- ~:j ~1 k 9 / h ,,\ d ,,\ -F ó r' m l.l "1 a 1"-1 F' 1< l (} .... () t() .... r.~ 7", d e t: (.:.~ l' In :i. n ou q u (.~ : 

Para dose de 40 m8 /ha, a dist~ncia máxima 

econ8mica é superior a 30 km; 

Para dose de 70 m~/ha, a distincia máxima 

econ6mica está compreendida entre 20 e 30 km; 

Para dose de l50 m8 /ha, a distância máxima 

econ8mica está compreendida entre 10 a 20 km. 

d :i. !:; t Gn c :i. a j,; IH :;,t >< :j. m ,':\ !i; 

econ8micas de veiculos-tanques, URLANDO F~ et a1ii (1980) 

compararam os custos de diferentes caminh5es contra DS 

custos-> da adl.lbaç~o mineral de 500 kg/ha da fórmula NPK 12-

06-24, Os resultados s~o apresentados na tabela 19. 

(1985) comparando os custos dos 

veiculas-tanques apresentados no item d anterior, contra os 

custos da aduba~~o mineral de 500 kg/ha da fórmula NPK 08-

06"'-44, a <:(1..\,;\ 'I. E~ qu:i. V,,\ 1 ('i: ~\ d O!:;(:'~ d (7; v ill h a~ a de 1 ~.;j0 m!lt /h ,';\ I 

c o n c '1 u i u que n ,:i 5 c: o n d :i. ç: c:; (~~ l!; e!;; t: u d :;;\ d <":\ !:; ,;\ d :i. !:; t f;\ ri C :i. {";\ m ú >< i m ,:\ 

econ8mica é 6,94 km, 



Tabela 19 - Dist5nciasN miximas €conBmicis para aplicação de vinhaça com veiculos-tanques convcncig 

nais, segundo ORLAHDO FO et alii (1njO) 

Capacidade [los e de Tanque aço carbono naval ranque aço inux 

do tanque Vinhaça 

Gravidade Bomba Gr~vidade Ilomba 

15 75 34 32 33 31 

15 150 22 20 21 19 

8 75 29 27 28 26 

9 150 16 - 14 i5 

* Valores em kl1l 

111~) TI OL I (~' t: <:\ '1 :i. :i. C1988a) determinaram as 

máximas economicamente 

vinhaç:a t: :i. p o ~:; dE caminh5es-tanques 

convi!::nc::i.ona:i.i:> . 

consideraram tr&s sistemas dE aduba(j:~;{o (tl,E! P C), O~:; 

efeitos da concentra~Uo dos nutrientes na dose apllcada, 

alim de possíveis aumentos de produtividade de +2 r +5 

t I h a , p \" o P o r c i C) n ,:\ d Cl ~:; p e '1 a .p e j" t: :i. \" l" :i. 9 :::t ç: ~-:\ D c o 111 \I :i. n h a ç: a " i n 

natura". Os resultados Est~o apresentados a seguir na 
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Os autores concluiram que os resultados 

obt: :i.dos mostram que as distâncias . . 
maXlmas calculadas 

reduzid~s para vinhaça com baixas concentraçGes de KmO (1,5 

a 2,0 kg/m~), e sem considerar aumentos de produtividade. 

Quando ocorre algum aumento de produtividadt, por menor qU~ 

!:;(~.' ~i <:\ (p 0\" €.'><.; +2 t/ha) I as distâncias máximas aumentam 

significativamente, indicando a grande importância deste 

fat:c)r na . I "1 . I ~ v:J. ,:\ ;):1. . :I. Cf ,,'Ü E~ do sistema caminh5es-tanques. 

Cone 1 u :i. r' am t (:\lYIb ém, qU(": 

distâncias máximas encontradas, alertam para a necessidade 

de otimizaçio dos sistemas de aplicaç~o de vinhaça através 

de circuitos hidráulicos dispostos pela lavoura, de modo a 

abranger áreas com condiçUes topográficas adequadas aos 
I 

de aspers~o e diversificaç~o de estaçUes de 

C ,·1 '''I'' i:.~g ;;"lY!i:·'rI t· (1 r! P i" ;'·1 rn:i P h í:í(:.'<:, .... t: :;·1 ri ql.l.i:.~ <::. em p fI rl to <:_ i.:.: <:, t· \" ;'·1 t· (::~ ~J 'i r" n ,,; I'] '.\ 

Com essa diversificaç~o. busca-se a reduç~o das 

distâncias percorridas pela frota r consequentemente, a 

reduç~o dos custos da fertirrigàçâo com vinhaça. 

2.2.4 Montagem direta de aspers~o 

a) Descriçio do sistema 

LEi1E €o:t; {:i'1 i i ORLANDO Fm et alii 

diluída com águas residuárias ou nio, pode ser aplicada 

através de sistemas de lrri9aç~o por aspersio , com destaque 



para o sistema montagem dlreta. Esse sistema consiste 

basicamente de um conjunto moto-bomba acoplado hl um 

aspersor tipo canhUo, montados em chassi com rod~s, 

conforme ilustrado nas figuras 6a p 6b. 

De acordo com os referidos autores, 

mJquina opera com características t~cnicas compreendidas 

nas seguintes faix~s: 

- Motor 65 a 75 cv na rotaç~o de 1700 a 2000 rpm; 

- Bomba 

- Aspersor: P - 5 a 7 kg/cm·, Precipita~Uo - 13 a 20 mm/h 

e Espaçamento = 84 x 84 m a 96 x 96 m (quadr~ 

do, retangular ou triangular). 
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Figura 6b - Sistema montagem direta dE·: ~:;(·:·:m 

extens6es (vista geral) 

Os autores afirmam ainda que a montagem 

direta quando em funcionamento atinge um diâmetro molhado 

de até 140 m. Ela é estacionária e succiona os resíduos 

diretamente de canais, espaçados entre si de 85 a 100 m, 

do terreno. Os pontos de estaçhlo da montagem direta ao 

longo dos canais também shlo espaçados entre s1 de 85 a 100 

m, de modo que, as posiçUes da mJquina perfazem uma rede 

com malhas de dimens6es entre 85 x 85 m até 100 x 100 m e 



consequentemente l 

entre 0 / 7 a 1 ha. 

em cada posiçio/a máquina irriga uma área 

C <;i n ::':\ :i. ~;; 

I" e c <:\ '1 q u (.:.; 

adut OI""'. 

cana:j.~; I 

MATIOLI r MENEZES (1984) explicam que os 

sio abastecidos atrav~s de llnhas adutoras de 

ou 91"avidade I as deriva~GeB s50 

Nos canais em que o abastecimento deriva de outros 

este pode ser feito através de tubulaç5es mciveis de 

lona pldstica. Para movimentar a montagem direta de um 

ponto de estaçio a outro. recorre-se ao uso de tratores de 

ba:.i.xa pot&ncia ou qualquer trator temporariamente n50 

utilizado para os trabalhos agrícolas normais. 

Os autores afirmam ainda que o processo n50 

exige grandes sistematizaç5es de terreno, c: OlHe) n D c a ii;(;) d ('.; 

sulcos de infiltraçio, mas a constru~~o de canais com 

caffeadores ao lado para 10comoç5o dos equipamentos do 

implica numa reformulaç50 da lavoura no tocante ao 

exclusivos do sistema, 

E~;;t: (":':i; - c ,:\\" r e: ,1 c! 0\" i!."!:; n~;to d(,·:vem ,::;er 

mas traçados de forma a atender 

tamb~m o trinsito normal de caminh5es e máquinas agrícolas. 

b) Variaç6es do sistema 

MATIOlI et alii (198Gb) afirmam, que quando a 

sistematizada por asrersâo com montagens diretas 

destina-se a receber somente vinhaça. isto di n~o havendo 

necessidade de aplica~Io de resíduos com cana alta, os 

canais podem apresentar um espa~amento maior entre si l 



(,1'\> 

01 

<:lb j t~t: :i. ",',:XI'! d O d :i,m:i,nl.l:i, r ,:1, <:\ )" (':'~ a p €,' '" d :i, ti <1 

tanto, ac emprego de extensôes constituidas 

de tubos de alumínio com engate rápido e o aspersor cnnh~o 

mÓv0~J. (ver f:i.9ur'a 7), 

Figura 7 - Sistema mont,:\gem d:i,l"i::~ta ti c·; 

(~ e><t(·::n~;i:í(,:·:!:; no campo 

p oe! t~ril fOl"mi':I,!;;, I...EI"iE 

1II,':\:i. !,; u !:; U a l.~; : bilateral ( f :i. iJ U I" a n) , 

otimizado (figul"<1 9) e trEvO (figura 10), 



68 

7~?'-1 
-~ 

I 5 ----tN--. 

U Declividade ---~ '(/ '\./ E 

!I do ferreno " :3 / \ ro 
I \ ~ N 
P /' --.. IN 

PMD :: Posi çõo do montog 0ffi direto. 

PAS( 1,2,3,4 e 5):: Posições do ospersor 
canhão 00 longo das extensões. 

" 2 X 

. __ / 

figura 8 ~ Esquema de opsüação do sistema monTagem dirata 
bilateraiv ~egundo LEME ar am USEr?). 
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Adutora de gravidade ",. "-
.yofa fnterli.9.QÇ-ºQ_g~_cºfHlj~ / 

( 

CARREA DOR-t'· 

PMD = Posição do montogem direto. 

PAS(l,21 3v4 e5)=Posiç;ões do ospítrsor canhao 00 longo dos elttansõas. 

Figura 9 - Esquema da operação do sish~H1H! montagem direta 
otimiuulolll:H~gundo LEME e'i aUi (1987). 



PMD::: Posição da rliontagam dimto. 
PAS (1,2e3) = Posições do ospet"!ior coohãooo longodas eKtf.msões. 

Figura 10 ~ Esquem{i de operação do si~tem(i montagem direta 
tre\fo~ segundo LEME ot ali! (1987». 
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.~' < / ,I. 

LlMl (1987) estudando a disrosiç~o otimi~ada 

para extens6es em duas usinas do Estado de Sâo Paulo, 

definiu o seu esquema ideal de manejo, ou seja: 

60% das posiç5es de aspers~o Cextensâo em 

d(+~clive) acionada pela bomba com rotaçio de 1,600 rpm, 

, 
sa:l. d~:\ de mc <:\ , 

correspondendo a um consumo de diesel de 9,24 l/h; 

aclive com acionamento da unidade de bombeamento a 1,750 

r'pm 1 pressâo de saida de mca 

consumo de 61eo diesel de 12,24 l/h; 

m, conforme a condiç~o de vento da regi~o. 

aumento da vida ~til dos equipamentos, melhor efici&ncia de 

operaçâo e uma reduçâo m~dia de consumo de combustível de 

em relaçio ao obtido com o manejo tradicional das 

usinas consideradas. 

c) Vantagens e limita~5es 

I...EI1E (",t: a I i :i. 

do sistema montagem direta de aspersâo sem 

extens6es, em relaçâo ao sistema de sulcos de infiltraç~o, 

Hl",':\ndE 

sistemati2aç~o do terreno ou sulcaç~o em desnível; 

- Pode ser usado em dreas cem declives 

mais acentuados; 



~ Pode operar em qualquer tipo de solo; 

- Pode ser usado em todas as fases da 

cultur',:\; 

.... P 1" (;) P () 1" c: :i. o n <':\ mE' '1. h Dl" f:;~i c: on d:i. ç: (:)C~:; 

controle da quantidade de vinha~a aplicada; 

.... I 1" \ .. :1. !:! C\ e ){ t ~:.; n s <:( ~:> c{ r E.' a!:; p 01" U n :i. d a d C:' d i-': 

- Economia de mâo-de-obra; 

- Baixo custo operacional 

área beneficiada. 

Como limitaç5es os autores apontaram as 

._. 'v' a r :i. C\ ç: fi (':" !:! instantâneas da direçâo do 

vento podem comprometer a uniformidade de distribuiçâo i 

- Exige a construçâo de uma rede de canais 

para distribuiçâo da vinhaçal 

.... F~(-:.'qU\::·:l" de 

geralmente superior a 60 mca; 

.-. h! €.:. c es;!!> :i. d ;:\d E.' de m;;{C) .... d (·: .... ob 1" a ma :I.!!; 

' .... Dur·;:\b:i.l:i.dadf:: do eql.l:i.pamento !:i Ll;j C :i. t: C) 

vinhaça, ainda desconheCIda. 

d) Uniformidade de distribuiçâo 

(1984) afirmam que a 

cf :L !ii t: 'I" :i. b (.I. :í. (,;: ii{ o d t:: v :1. n h <":\ ç: ~':\ c: (;) 111 (:) !ii :i. !i; t C!ll :::\ d e me n t: <Oi IJ (.:: !li d :i. 1" C'.' t: ,':\ 

p () ri (ô~ ':ii E '1" c: Cl n !;; :i. d (.:.; '1" a d ,';\ uni f o \ .. m f~ , m~s está em funç:âo do 



'l
o." ,o • 

• j 

do~:; c<:\n,":\1\;;, 

topografia do terreno. De conformidade com LEME et ~lii 

( :1. 9'79) I os autores afirmam tam~~m que por tratar-se de um 

sistema de aspersio que opera com aspersor tipo canhUo 

h i d)" <:\l.I.l :i. c C) trabalhando em alta pressio (7 kg/cm ffi ), 

un:i. for"m:i.d'lde de distribuiçio e bastante afetada pelas 

condiç5es de vento. 

!...E:hE: al:í. :i. 

características t~cnicas de aspersores tipo super canhio, 

utilizados em montRgenS diretas de aspersâo" Dentre essas 

características destacam-se os Coeficientes de Urliformidade 

de Christiansen (CC), conforme mostra-se na tabela 21. 
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Tabela 21 - CaracteristiG\!i técnícas de ti'-iperSores tipo canhão, segundo LEI1E et alii (1979) 

_ .... _-----------_.~--- .... ------........... _ .... _-_ ... __ ... _ ... _-----.......... -------_ ... _ ... _-,_ ......... -------...... _-_ ..... _ ... _- ... __ ....... _ ..... _ .. , ... _ ... - ... , .. ~ ... , ....... 

11arca Bocal Prl:5slio Diámetro Espaçamento Precipitação cc 

e modelo (RI) (m x ro) (mmlh) 

ASBRIiSIl 42,1 7,0 138 10S x 108 15,43 70,88 

se - 77 44,2 7,0 182 132 108 x 108 i6,16 

RAlHBm! 42,2 7,O 162 108 li 1.03 14,90 67,91 

660 44,2 7,0 186 145 108 )( 108 17,40 68,61 

30,2 7,0 140 138 108 x 108 13,96 77,41 

mAllKEL e 

15,0 7,0 140 132 108 x 108 14:4h 

Média 69,80 

B(~IPT I ST E I... L (.1 também 

determinaram Coeficientes de Christiansen (CC) ensaiando o 

aspersor super canh~o setorial, com bocal principal de 32 

mm, bocalS auxlllares de 16 e 7 mm de diimetros e press~o 

de serviço de 7 kg/cm 8 , Os resultados constam na tabela 22 
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Tabela 22 - Valores de intensidade m0dia de chuva (Im), 

c () t.;~ f :i. c :i. c:;~ n -(: f.':~:; d (;'~ U n :i. f o j" !li i cf i:\ d c cf c C h 1" :i, !:; t: :i, ,:\ n ~:) c,' n 

(CC) áreas irrigadas, p ,':\ r :(:\ 

aspcr'sor tipo canhão, segundo BAPTISTELLA et 

<:\li:i. (:l.9C(~) 

Im cc Á r i!:: a :i, r 1" :i. ~J <:\ d ::l 

(m x m) (mm/h) (mE' > 

134 >< f~4 I::: ('>~I ~)0 n'''' ~ c, I t:.~~; ;:t' O::'j6, 0O 

B4 x 04 T ;24 I 0 fà Q,) 
'-,JI ... J (:~ 1. 7 ~,~:.:.; (~) I NJ 

(}6 >( <?é) r~ :U3, ~3/' 0O, ()E~ <j' r.:.~ :t (~) , 0~') 

<Jó )( (1"6 T Lo ("'I 

.lo, ~37' BP, :'5? ? r.~ t 6, (!,.r(j 

1.013 >( 1.00 I:~ :1.4, L-- "') 
?'~:~ 7E~ 1.1 li <,>4 (') 0 ... i(:. . .' 

tOa x ~. ~1n T 1- 4 .. !sr~ 77; 4 ~L 1. :1. / .. / .. 4. ...:" ... ' ,; (~10 

H~0 }< j, c.:~o ,", :1. j. 76 6::l, í:.~O 14 4()0 Oif) (\ , , 

:l E~ (? x 1. (.:~0 T 1, ~l , 76 64 I (H 1.4 4(?0, (l;0 

11éd ia 7!;5) 7'~7 

R - disposiçio retangular dos aspersores 

T - disposiç~o triangular dos aspersores 



e) Controle e man~jo do sistema 

a'J, :i,:i, (1989) desenvolveram um 

com montagens diretas dotadas de extensões, O plano visa a 

me'1 h O)" uniformidade de distribuiçào de 'J. :í. Cf u :i. do::, 

:i, ndl.li;;t r' i a i s (vinhaça e águas residl.lárias), 

monitoramento da dose distribuída, da composiç~o quimica 

dos resíduos e do tempo de aplicaçio, 

Us autores afirmam que para atingir os 

objetivos propostos, s~o necessários: esquema de disposiç~o 

e emprego de fatores de correç~o para o declive do terreno 

e para as perdas de carga ao longo das extens8es, 

'''i t"-l"f I (J L I e t a 1 i :i, (1989) concluem que o plano 

~ bastante simples, df!:~ rúc il :i. III FI 1 {":\ n t {':\ (;: ~\ (J (::: r j" o p o l" c: :i. u 1'\ a u In 

constante acompanhamento da fertirriga,~(J durante a safl"a. 

A prática das usinas Santa Luiza (localizada no municipio 

de Mat~o, S,P,) e Sio Manoel· (10cali2ada no município de 

Sio Manoel, S,P,), comprovam tais con~lus5es, 

L. E I"i E et: aI i :i, ( 1 9 '19) r e a '1 i ~:r. a l" ,':\ 111 o :" P l" :i /li (.:,; :i, '(' O!:; 

estudos sobre os custos do sistema de aspersiu com montagem 

d i I" et c\ comparando-os com os custos da 

adubaçio mineral de 500 kg/ha da fórmula NPK 15-09-18. rara 

o sistema aplicar uma dose de vinhaça de 200 m~/ha em 1980 

ha l operando 20 h/dia, durante 180 dias/ano (período de 



os resultados obtidos os apresentados nas 

Ds autores salientam que ava 1 :í.aç:t\o 

econômica que resultou os valores das tabelas 23 e 24, nio 

contempla os custos com esta~5es de bombeamentos, adutoras 

de recalque e gravidade, energia e10trica dos bombeamentos, 

constru~Uo de canalS alimentadores e manutençUo dessas 

obras e equipamentos. 

p () s t e r :i. o r HI e n te, SANTANA (1985) estudando a 

econoffilCldade da aplicaçio de 150 m8 /ha de vinhaça numa 

área total de 1870 ha, 

para o sistema de aspersio com montagens diretas dotadas de 

extensôes com 200 m de comprimento (12 h/dia), os custos 



Tabela 23 - Custos" do sistema montagt'ITi direta de aspersão sem el<tensões, segundo WiE et alii 

(1979) 

Vida ~til do Equipamento 

Custos Componentes 

1 ano 2 anos 3 anos 

Depreciação 125.000,00 75.000,00 

Fixos Juros 28.130,00 22.500,00 20.630,00 

Manutenção 131.316,00 97.916,00 85.ai6,00 

Subtotal A 284.446,00 220.320,00 180.950,00 

M.n. ~pf'pd(lr Q/.. ~'.1t. tiA Oi 'l'll IM ?t.3J0,00 ...... 'W ... w/" ... j\.l.\.IUU,"\f 

Operacionais 11, n f·\"':d·{;s~'r.(...." 59.544 1 00 t:'~. [:" .. _A r,1\. 59.544,00 i\.U. .. i .... \~Ul l.~\.ü. ,Jl.,J~'t,\:i\:i 

Trator 270.000,00 270.00O,O0 270.O0O,O0 

Combustível canhão 242.164,O0 241. 164,00 241.164,O0 

Subtotal B 667.044,00 667.044,00 667.044,00 

Total (Â + B) 951.490,00 807.364,00 847.994;00 

li Valores em (Cd!ano), adotados referentes a julhol79, ou seja, dois meses antes da publicação do 

trabalho 



T<:\bl!:~l<:\ í.~4 .... CU!;t:O!;;# do ·~;istE.'m<:\ dI!!: trlont:agem d:i.r·eta ,,\!;pcrs;';ío 

segundo LEME et <:\1ii (1979) 

Vid,:\ lJt:L"1 do Equ:i.pa:n<?nto 

1.:200 m:a/ha An~J , 1:'1:;' 
J~J 440 , :l. ,~) 4b~U I r.:~u 

Asp i;:~r' !:;ão lf00 m(il/h,:\ 96:í. 1.0 t:5(?é 33 n~;ó .;:- t 
I , J ... J(:) 

()(à~; m:il/ha 1. 4J:\:í. , .... 
(:l :I. i ::)44 , ·4'1' i r~n4 , U4 

seja, dois meses antes da publicação do trabalho. 
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T <":\1:> (i.: "1 ,':\ 1.:?!5 .... CU!;; t: C)!:; do!:;:I. ~; t (·:~ma mon t <:\ ~J E·: m d :i. r (,.: t: ,':\ cl0: ;;\ ~:; p (·~l" i:; t( C) 

dotada de extens5es, segundo SANTANA (1985) 

-----------------------------------------------------------
Componentes do Sistema 

11 C) 1"1 t: .!\tl em n :í. r et <OI 

E><t (:;n·::;;·;{o 

Compor' i:: as 

Tul:>ulaç~o Flexível 

Trator de Reboque 

h~lo-d e .... ob r ,:1. 

Total 

Custn/hax 

(Clr~TI'-l ) 

(1 I ~~9üf.) 

{) I 00r~í.::~ 

(1 I 1. ;':j<):í. 

~~ , :1. ;.:.~ ::l0 

o 1 0::.:íL~0 

0, Hlóv) 

i:!.,0009 

* Valores adotados referentes a M<:\io/85, ou seja, do:l.s 

meses antes da publicaçio dn trabalho 
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2.2.5. Transporte dutoviário 

a) Descriçio do sistema 

11ATIOL.I (1983) e posteriormente MATIOLI 

v:i.~:;(;\ndo 1" (':: d u ç: ~\ C) d o ~:; C:U\i;t: os ela 

fertirriga~~o com vinhaça, al~m de melhor controle de 

pol u:i.ç:~~o <:\wb i('!n t: ,:\"1, cl0.'lTIon:-5- t 1" am 

t:' o~, crit~rios básicos para otimizaç~o ela 

fel" t :i. r'l" i 9 <":\ç: ~~fo, :i. n t: r' Del Ui;: ~.f(:) d ,':\ técnica do 

transporte dutoviário da vinhaça (bombeamentos, adutoras e 

combin,:\do com convencionais de 

aplicaç~o (caminh~o e aspers~o) 

11EHEZES a 1 i :i. (1904) p r' op li ~;(·:·~r· am 

alternativa para diminuiç:io dos custos da fertirrigaç~o com 

• • 0.0 .! 0.0 •• 'I 0'0 o-o J.. ... 0.0 ..... 0.0 o" 

vt:: .1. to ....... I. ".J::> r.. <:\11 "'1 r..1" (:, ::>-
" .•.••.••.•. i , .. 1 .... , 
.... \.oJ I I ::> .1. :::; .. , ~'.'. "0;.\ 

sub \:, x: i tu :i. ç: ~~o par·t(~' do percur~:;u 

d li t: o v :i. á r' :i. o I :i. ~:; t: o E~ .. I vinhaç:a d (~' 

tubulaç:5es e canais. Assim, em VEZ de um carregamento, 

nor' ma 1 men t E~ local i;;~ado n<:\s p j"oxim i. dade~:; da lIn :i. d ,'\d f:'.' 

:i. n d u ~; t l" i ,:\ 1 , ,:; :i. t: 1..1. a ç: :.~ C) 

carregamentos estrategicamente distribuídos pelas terras de 

lavoura da usina. Isto permite que a aplicaç~o de vinhaça 

processe-se com menor n~mero de caminh5es. uma vez que a 

distincia média das áreas de aplicaçio aos pontos de 

carregamento fica substancialmente redu21.da. 



tJi.? 

Us autores afirmaram ainda que a energia 

con!.,)l.lmida nc) tran!5port(;·: P01" eaminhi;\(J 

principalmente com a resist~ncia ao rolamento dos pneus 

sobre a estrada. No caso do eaminh~o tipo MB-2213 utilizado 

no transporte de vinhaça, o consumo de combustível 6 da 

Ord(2H1 d(~ 

d u t o v :L :;;\ \" i o , 

"'ll::' ",') ... J 

(;\ 

ml/t: .I<m, ou t: . k m/I . 1'-1 C) transport(·:: 

consumid,':\ 

principalmente com o atrito entre partículas ao longo da 

Para bombeamentos com motores diesel, o consumo 

especifico de combustível? da ordem de 190 e/ev.h. 

Us autores compararam os dois tipos de 

transporte considerando um bombeamento em nivel com perdas 

de carga de 13 m/km, que resulta um consumo específico de 

t . k m/'l , ou :L n f t: .. ' \" :i. o r' 

rodovidário equivalente (ver figuras 11 c 12). 



Figura 11 - Estaçio de bombeamento de vinha~a, mostrand6 as 

:i.no>< I 

para resistir c poder corrosivo desse resíduo 



U4 

de v:i.nh'·:\(j:"i\ 



A proposta de MENEZES et al1i (1984) ficou 

melhor alicer~ada sob o ponto de vista hidr~ulico, após os 

estudos de PERES 8 SUZAKI (1988) sobre perda de carga em 

b Cilllb t~cunen to v:i.nhaça l que c: a r c\c t (~;l" :i.2am 

propriedades físicas e alguns parâmetros hidráulicos desse 

- Massa especifica; 

- Viscosidades dinâmica e cinemática; 

'- F <:\ t: o r' d 0.' a t T i t: o .. f .. p ,':\ r' a a ~:; :i. n t: e r .:\ ç: (:) (~: ~:; 

vinhaça x tubo hidraulicamente 11S0 e água limpa x tubo 

hidraulicamente liso; 

- Comparaç~o dos valores medidos e teJricos 

O" fm <:\ 1 i 50.' do d0:selilPenho da fórmula 

(Norma ISO-International 

Or 9 an i:<!:a t: :i. CHI ) . 

PEI:::E;:Z & SUZA« I (1988) tiraram as seguintes 

- A vinha~a apresenta massa especifica muito 

próxima ~ d~ água limpa, podendo ser utili~adas para os 

p r o,j (:.; t O~:; d (:.; b omb eam(i-.'n t: Cl in fClr·ITI<":\c;:(,í({·:~!; 

dispdníveis na literatura para água limpa; 

O., (.1 vinhaça apresenta , . I I v:/.~:;CCl(: :/.<: ac e d:i.nt\llI:i,c:a 

cerca de 10% superior ~ da água limpa no intervalO de 20 a 



40 a C. A partir de 40 a C a diferença diminui rapidamente para 

.... A f Ó l""IrI uI a t t:~ Ó r i c;-:\ de P r a n d t "1 

t.lt::tll:i~:t;\da p:t;\r'(;\ c<;\lcuI0 elo f,~tC)r' d<:~ c\t:r'ito "f", pHr'a t:u.bo\:> 

h i d r ,;\U '1 :i. c: amE·~n te lisos conduzindo vinh'H;:a. 

foram aproximadamente 4, c.2}~ super' :i.or(-:~s 

med ;i. d os i 

- Para tubos hidraulicamente lisos, o fator 

c!(':.' atrito "-F" POdE~ ~:;er' con!:;:i.dcl-ado o m(~~;ITI(J par'a bC!mb(·~alllcnt:D 

de vinhaça ou igua limpa. 

L.AZO E.'t: ali:i. (t<)OB), alicer'(,~ad()s n~\ pr·út::i.c,;\ 

obtida em várias USlnas e destilarias e nas determinaç5es 

de PERES & SUZAKI esplanaram amplamente sobre 

f· c.\ (0' n n 'I ri ri ·i :~; e: 
.... ..... ,,_ • I ............. _~ • .., ~." ,.1 

d'i ':::I"II"\J'i·t .. ,(: ..... j <:: 
.... "0 .... 1 ...... -••• , ....... .. 

n '.~, \ .... ·.r 
I , .•• '" 

condutores de vinhaça, incluindo a análise e dispositivos 

ele proteç~o de adutoras contra transientes hidráulicos 

(Golpe de Aríete). 

o transporte de vinhaça atrav~s de canais 

con!:;trU:I:dCl~:; (';:m l(·::ito naturc\l con\:;titui·····::;t:: no r!lc,::i.o mi·;\:t~;; 

dE.' d u t C)V :i. a . PEI1:T I C{~I;:r~AF~]: (l<fiB) a p r :i. IH cn' <:) ti ti IH 

implemento b<:l~;;t(;\ntl;.~ ~;;at:i'S;fatcír·io para i':\ ab(·:·~rturi":\ d(·::· c<·;\na:i.~;; 

encontrado na Usina Barra Grande localizada no município d€ 

I 
.. ._E,'n ç: C>:I.~; P,:\ul :i.sta, S. P. , acopl,;\c!o Ü 

traç~o de tlmtrat:or de esteiras tipo CAT-D6, ou trator de 



nas quatro todas do tipo lngeS8, Case ou 

I1U110~1", no mercado nacional. 

pontos favor~veis e apl"imol"ou-

se os pontos desfavor~veis, chegando-se ao projeto final de 

um s;ulc:ador pal"<" de c:an<';\:i.:; 

;:waw 

Figura 13 - Constl"uçio canal c ()Ir! !:;ulcac!ol" 9:i.!J<:\nt:(:·~, 

tracionado com trator de esteiras tipo CAT-D6 



Can~':\ 1 COIH;t )"l.lido ~'m leito natural com sulcador 

PERT ICAF~RAI=( J: também 

des~'mpenh(J Clp elO ac :i. cm a 1 cI o t:;u'1cado\"' g:i.gant:<~· de~:;(·::nvolvid() f.' 

dimens5es aproximadas ll'Iéd:i.l!\ do 

c ('o.l.n a '1 constl"u:i:do com €:'~:;SE: :i.mp '1 em(~n to, CCln fOl"m0: mo ~:i t: \" ,':\ 

26. Assim, se (J canal for construído com declividade 

dc~ 1:1000, POd0: c:ondl.lzir um,':!. até 300 

moI'! t a9 f!'11 s ·fun c: i 01'\ an d (;) 

!!i :i.ITIU '1 t C\fl ealTlf~n t: f.~' . 



Tabela 26 - Dados operacionais do sulcador gigante, para dois tipos de tratores, segundo 

PERTICARRARI (1983) 

Itens 

Marcha utilizada 

Velocidade 

Hicência 

Capacidade operacional 

Forma do canal 

Profundidade 

Largura da boca 

Largura do tundo 

Unidade 

klll/h 

X 

m/h 

m 

li! 

Iil 

Trator utilizado 

Caterpillar D6D 

ta 

4,0 

60 

1.200* 

trapezoidal 

0,60 a 0,70 

1,3 a 1,5 

0.2 a 0,3 

Case-'4490 

la/2a 

4,4 

70 

1.540* 

trapezoidaJ 

0,60 a 0,70 

1,3 ti 1,5 

0,2 a 0,3 

-------------------------~----------------------------------------------------------------------------

* Estes valores são referentes a duas passadas do trator para a construção de um mesmo canal. 

f';l;.?guint€·;!:; 

v:i.nhaç<:\ : 

b) Vantangens e limilaç5es 

(1984) apresentaram as 

dutovii:\rio (/(.:: 

- Reduç~o dos custos da fertirrigaç~o; 

.. - 1:~0:c\UÇ:f:\D do cc)n~:;urnC) d(;.: c:olllbu~:;t::{vf.~i~;i 
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- Reduçio da frota de caminhGes-tanques 

aplicadores de vinhaça; 

- Maior uso de energia elétrica produzida 

pela usina, substituindo os combustíveis automotivos, uma 

vez que na maior parte dos casos, o transporte dutoviário 

depende de recalques cujas bombas sio acionadas por motores 

el~tricos. 

Com relaçio ~s limita~Ges, a literatura 

pouco aborda. Mesmo assim, pode-se salientar 05 cuidados 

necess~rios para um rigoroso dimensionamento das obras 

hidr~ulicas envolvidas no transporte dutoviário, o qual 

deve ser elaborado -por técnicos especialistas no assu~to. 

Outro fato importante est~ relacionado com as perdas de , 

vinhaça conduzida por canais construidos em leito natural. 

Essas perdas podem implicar em prejuizos. uma vez que 

incorre-se da beneficiada com a 

substitui~io da aduba~io mineral. 

MATIOLI & GUAZZELLI~ (1988), baseados em 

levantamentos preliminares na Usina Santa Luiza, 

localizada no município de Matio, S.P. I apresentaram alguns 

resultados conforme mostram as tabelas 27 e 28. 

~MATIOLI, C.S. & GUAZZELLI, M.A.N. Perdas de vinhaça em 
canais de terra. Tr~balho apresentado ao 4° Seminário 
de Tecnologia Agronômica da Copersucar, Piracicaba, 
1988. 
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TabEla 27 - PErdas dE vinha~a Em canal M de uso continuo (4 

safras), segundo MATIOLI & GUAZZELLI& (1988) 

Tipo de Vazio Perdas/km Perdas/km 

5010 (U) 

LVE-4 124 1 1 8 1,5 

lVE-4 173 5 1 0 2,9 

LVE-4 159 1,9 1,2 

M~dia 2,9 1,9 

* Canal construido com sulcador gigantE. 
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Tabela 28 - Perdas de vinhaça em canal~ de uso intermitente 

segundo MATIOLI & 

GUAZZELLI~ (1988) 

Tipo de VazIo Perdas/km Perdas/km 

solo 

LVE-4 100 4,3 4,8 

LVE-4 131 5,9 4,5 

Mcldia 115,5 4,4 

* Canal construido com sulcador gigante 

c) Custos 

MENEZES et alii (1984) estudaram 

viabilidade do transporte dutoviário de vin.laça para duas 

usinas do Estado de Slo Paulo: usina Santa Ad~lia (situada 

no município de Jabotical, S.P. ) usina Geraldo 

(situada no município de Sertiozinho, S.P.). 

o estudo para a usina Santa Adcllia foi 

elaborado para uma área de 7.500 ha e previa a instalaçio 

de duas estaç5es de carregamento de caminh5es-tanQues de 

vinha~a, localizadas a 3 e 15 km da unidade industrial, 



local do carregamento atual. Nesse estudo, D tl",:\nSP01"t:e 

dutoviário constituía-SE de dois bombeamentos com casas de 

bombas e linhas de recalques, além de duas caixas em terra 

características técnicas dos 

bombeamentos est~o apresentadas na tabela 29. 

Tabela 29 - Características ôos bombeamentos da usina Santa Adélia, estudados por MENEZES et alii 

(1984) 

Potência Tubulação de Recalque 

Bombeamento Vazão Pressão Instalada 

(m.c.a.> (c. v.) Diâmetro (rum) Compril!lenlo(m) 

125 93 150 250 2.500 

125 136 200 250 12.000 

o projeto da usina S~O Geraldo contemplou 

uma área de 4.950 ha, com a in5tala~~o de tr8s esta~5es de 

car'regampnto de caminh5es-tanques de vinha~a, localizadas a 

") . c., 12 e 17 km do antigo carregamento. Nesse projeto, C) 

transporte dutoviário compunha-se de tr8s bombeamentos, 

12.080 m de canal em terra e 3.400 m de manilha cerâmica 

vHrificada, nOf'; €:I :i.âm(~:t l"O!:l mm. 
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c: ar' ac: t: t:-~r :í. !;; t: i c ,:\ S t: écn :i.ca!i> 

apr€s€nt:adas na tab€la 30. 

Tabela 30 - Características dos bombeamentos da usina são Geraldo, estudados por MENEZES et alii 

(1984) 

Bombeamento 

I 

II 

IH 

85 

150 

200 

Pressão 

(m.c.a.) 

20 

25 

80 

Potência 

Instalada 

(c. v.> 

15 

30 

100 

Tubulação de Recalque 

Diâmetro (IiIm) 

150 

200 

200 

Comprimento(m) 

. 310 

700 

820 

Os autor€s obtiv€ram os r€sultados mostrados 

nas tab€las 31 e 32, concluindo que em ambos os casos, o 

transporte dutovicirio d€ vinhaça proporcionou r€duç~o do 

custo da fertirriga~~o da ord€m de 40%. 



Tabela 31 - Resumo das resultadas" do estudo da usina Santa AMUa, segundo HENEZES et alii (1984) 

Itens 

Investimentos 

· Caminhões 

· Bombealilentos 

· Total 

Quilometragem 

anual percorrida 

Custo anual 

· Call1inhões 

· Bombealilentos 

· Total 

Sem Bombeamentos(A) 

171.153,00 

171.153,00 

2.929.2B0 

288.315,60 

288.315,60 

* Valores em DRTtl, referentes a Setembro/03 

Situação 

Com Bombeamenlos(B) 

50.093,60 

91.377,00 

141.470,60 

1.497.600 

146.900,40 

27.454,00 

174.354,40 

(A-D) 

ê9.6B2,4~ 

1.441.680 

113.961.20 

- Custo/km do caminhão Mercedes Ben2 2213 diesel :: O,098 ORTN, para distância média de 15 km 



Tabela 32 - Resumo dos resultados* do estudo da usina são Geraldo, segundo MENEZES et alii (1984) 

----------------------------------------------------------------------------------------------~_._----

Itens 

Investimentos 

· Caminhões 

· Bombeamenos 

· Total 

Quilometragem 

anual percorrida 

Custo anual 

· Caminhões 

· Bombeamentos 

· Tot al 

Sem Bombeamentos(A) 

74.505,40 

74.505,40 

1.2B4.200 

188.B91,00 

118.891,00 

* Valores em ORTN, referentes a Setembro/83 

Situação 

Com Bombeamentos(D) 

16.566,70 

18.624,40 

35.181,10 

701.302 

64.926,40 

6.145,10 

71.071,50 

- Custo/lua do caminhão Dodge E21 álcool:: 0,093 ORTN, para distância mÉdia de 15 km 

(A-B) 

39.324,40 

582.898 



SANTANA (1985) determinou tamb~m custes de 

bombeamento de vinhaça para abastecimento de uma cirea com 

1870 ha, sistematizada por asrersio com montagens diretas 

(dose = 150 m~/ha). O recalque estudado apresenta-se com as 

seguintes características t&cnicas: 

ac t:'ssór :i. Oi:; : IH 

tubulaçio com diimetro = 200 mm, mais v~lvulas borboletas e 

retenç~o no mesmo diimetroi 

- Moto-bomba: duas em paralelo com pot&ncia 

de 60 cv ~ 1750 rpm, sendo uma titular e outra reserva para 

evitar paradas por quebra e/ou manutenç~oi 

.-. E "1 e t \- :i. r i <: a ç ã o : lU cI ('2 c:::\l:Io, um 

transportad~r de 75 KVA e chaves de partida. 

Os resultados obtidos por SANTANA (1985), 

na t<!·'.br?:.'l·::~ 38 "l . <:.: (;'l.ílll·i " .. .... -... ,;.;" .......... 
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Tabela 33 - Custos do sistema de transporte dutovi~rio, 

segundo SANTANA (1985) 

Componentes do Sistema 

(ORTN/m~.km)x100 

Tubula~~o e acessórios 

Bombas centrifugas 

Motores el~tricos 

Eletrifica~io 

Energia el~trica 

0,38 

0,01 

0,16 

0,06 

~ L~ 
V,U~ 

* Valores adotados referentes a Maio/8S, ou seja, 

meses antes da publica~~o do trabalho 

dois 

MATIOLI et alii (1988b) apresentaram custos 

m~dios de sistemas de transporte e aplicaçio de vinha~a. Os 

resultados constam na tabela 34, demonstrando o grande 

potencial para introduçio dos sistemas de bombeamentos e 

canais, para otimizaç~o da fertirriga~io. 



Tabela 34 - Custos médios de sistemas de transporte e aplicação de vinhaça. sf,'gundo I1i\TIOLI 

et alii (1988b) 

Sistema 

Caminhão-tanque de 15 m~** 

Aspersão com montagem direta 

Bombeameftto** 

Canal elil terra** 

Finalidade 

transporte e apJica~ão 

aplicação 

transporte 

transporte 

* Valores referentes a Novembro/a7 

** Distância ou comprimento considerado = 10 km 

*** Valor referência 

2. ;~~. 6. IH-carga 

Custo* 

COTN/m:"-l x 100) 

7,55 

0,72 

O,48 

0,02 

Custo Relativo 

378 

36 

24 

Gl.óli: J: A (1987) afirma que a usina Costa 

Pinto S.A. I localizada no município de Piracicaba, S,P. , 

v i S,'HI do a ampliaçio do programa de fertirrigaçio com 

vinhaça em substitu1çio ~ adubaçio química tradicional, 

analisou a localizaçio geogr~fica de suas terras e o custo 

de implantaçio de um sistema de transporte dutovi~rio, e 

optou por dar inicio a um estudo pioneiro do sistema bi-

carga. Esse sistema visa aproveitar o retorno dos caminh5es 



canaviei~os tipo romeu-julieta que trazem c: a n ,':\ p a I" ,:\ i';\ 

:i.ndú!:;t r :i.a I para transportar vinhaça à frente de corte, 

atrav~s de tanques flexíveis de 10 m~. 

a) Descriç~o do sistema 

GLóRIA (1987) afirma que com a safra em 

,;\1'1 cf am~:m t: () t: (';.·m .. ··sf~ , ,;\ fl" 01: ,:I. 

localizam-se em ~reas ,a média e longa distâncias, que 

j" f:.' c: t:~ b (.:~ m via caminh6es-tanques 

c 01'\ v(;.~nc ion a i Si- ou simplesmente n~o recebem. A t: f:~ r c E~ i j" <:t 

frente opera próximo à usina em ~re<:ts onde se faz <:t 

aplicaç~o da vinhaça com montagens diretas de aspers~o. 

o autor afirma tamb~m que 96 caminhUes 

c an a v i (,~. :i. j" (J~:; fOl"<:\m equipados com tanques flexíveis de 

05 quais passaram a transportar vinhac:a at~ as 

frentes de corte a custo bastante reduzido. A vinh,:\ça 

t: I" Ci n !,; p (:) l" t: a d <i\ por' 
, 

E." dt::;p O!:. i t aela 

pulm5es localizados em pontos estrat~gic(:)s, P'( ó>< :i.moi:> a 

estradas mestres que atravessam as diversas fazendas da 

ui:;:i.na, 

facilitar a posterior aplicaç~o da vinhaça por asrersio com 

montagens diretas ou caminhões-tanques convencionais. Esses 

no solo, sem revestimento 

ap~esentam capacidade para armazenar aproximadametne 2.000 

m~ de vinhaça. Para descarga l eles dispUem de uma estrutura 



tipo bueiro, sobre <.-\ qual o caminh~o pára e descarrega a 

vinha~a por gravidade (ver figura 15). 

t~"l-""T'''',"~",.,,-,,~~C;' ""ff""=~'=,' :'-

I 

t 
o: 

" '~,' rv "7 ,,-,-.,:,r' ,·---'r·"·'-7.:.7'~·:",~", --.'- «7>'.· .. '·.~'r~~~y.,'.,,.,',",'·"'!-, '''r''i 

I 
1 

Figura 1S - Sistema bi-carga descarregando v:i.nhaG:a 

tanque pulm~o de 2.000 m~ 

() <i\l.lt or (:::-xp 1 :i.t:a t: an quc'~:; 

quando vazios sio enrolados F depositados nas 

traseiras do caminhio e da jl.llieta, protegidos por 

chapas metálicas e ocupando volumes reduzidos. Depois que 

os caminh6es descarregam a cana na ind~stria, eles passam 

na esta~io de carregamento de vinha~a, onde os ajudantes 

desenrolam os tanques sobre as carrocerias, p 1"(,,':1'1 d f!:1YI a j:; 

cinta~; cI e f j, x a ç: ~\ () f:,' i r I :i, c :i. \:\ m (;) p \" o c f:~ ::. !:; o d e i';: n c h :i. IH ~:.' n t: o. F' a l" a 

expulsar bolsas de ar que ficam retidas dentro dos tanques 



d :i.m:i. nu indo existem válvulas 

especiais tipo ventosa. 

b) Vantangens e limita~5es 

GLóRIA (1987) observou ainda que o tempo 

perdido com o carregamento dos tanques flexiveis e a 

descarga no campo ~ praticamente insignificante quando 

comparado com os tempos totais do transporte de cana. O 

autor concluiu que: 

- Quando compara-se as horas gastas com as 

de vinhaç:,,\ e () total de h()I"aS da fI" ot a 

c an a v i~' :i. I" a I ob S€~\" V<:\ .... se Clll c;.' E.'m lTI~dia p e \ .. d E:· .... ~;e ,,\pcna~:> 0, ~Hr. 

do tempo global com o carregamento, descarregamento e 

oficina para os tanques de vinha~a, o que sem d~vida ~ 

muito pouco representativo; 

.... Um termo allmE:n ta 

representatividade do tempo perdido com vinha~a ~ o tempo 

de oficina mecinica para os tanques flexíveis e portanto, 

salienta-se sobre a necessidade de agilizar estes reparos, 

evitando a entrada do caminhio na referida oficina; 

.... (] t €~mpo H,':\sto com C (':\ \ .. r e!:J '·:ilYle-:;·n t: C) 

descarregamento de vinhaça representa apenas 0,00018% do 

tempo total da frota (:i.da + v()lta + fila + a!Ju<:\rdando 

carregamento + carregamento + descarregamento); 

- Para distincias superiores a 49,0 km (ida 

~ volta) praticamente n~o h~ perdas, pois os poucos minutos 

c,~ 1"1" 89 aWGI'l t: o cI (.:~ 



v :i. n h ':\(i: ,':\ , nada significam face a magnitude dos demais tempos 

envolvidos no transporte de cana em tR1s dist3ncias; 

- Os problemas com danos ao equipamento como 

com as v~lvulas de descarga, cintas de fixaçio e 

out l"Ol:i, p r 0,'C :i j;i<:"tl'il ~:;el" reparados com bastante rapidez, 

exüdndo que junto fu estaçio de carregamento de vinha~a 

um post:o . par,!\ p('::qLleno~:; t an qU(·:~j:i 

evitando-se que o caminhio tenha que ir at6 a 

oficina mecinica, onde via de regra perde-se tempo demais; 

_. Quant () a o op (·~'l" <:i C i ()n ,:\ 1 

disciplina dos motoristas no sentido de evitar atrasos 

desnecessJrios ou danos propositais ao equipamento, 

ser muito bem observada por encarregados de campo e por um 

eficiente sistema de apontamentos, atrav6s dos quais seja 

identificar reduç~o na efici&ncia do transporte da 

cana. 

SACCOliANO (1989) analisaram 

sistema bi-carga para tr&s faixas de distincias: 

.... Cur·t a!;: de j.3 a [~B km; 

_. 11 ' 1 . (.:.~ c :t ,1~; : d E'~ 3~3 a 48 I<m; 

.... L.ongaj;', : cf G~ 55 a é>B km 

o sistema estudado tamb6m constitui-se de 

tanques flexíveis adaptados em 

caminhUes canavieiros tipo romeu-julieta com capacidade de 

(::al"ga clf:~ E~~'j t:. 



Os autores concluiram que o transporte de 

vinhaça atravJs desse sistema nio acarreta reduçio de 

efic :i./)nc ia no cicl() operacional da frota canavieira. 

F~0.'ssa"1tam também, qUE~ n~io houve i:iUmento i:;:i.i:JI·li·i~:i.cat::i.vo n(:> 

consumo de 6leo diesel por parte dos caminhGes dotados do 

!'.> i 5 t f..' In ct b i .,. c a r 9 a, E~ m r' E,.' "1 a ç ~( o à s t: e s t: E: m Ll n h <:\ ~:; ~:; E.' mor' f:: f (.:.: I" :i. d o 

s i ~;; t: f..'lm:\ • 

c:) CU!ii-to!'.> 

A literatura nio abor'da sobre custos do 

sistema bi-carga. Apenas no trabalho de SACCOMANO et alll 

( i 909) I citado anteriormente no it€:'1rI b., 

concluiram que: se os depósitos para descarregamento da 

vinhaça na lavoura, forem localizados estrategicamente com 

relaçio aos trajetos preferenciais da frota canavieira, o 

transporte de vinhaça com o sistema bi-carga praticamente 

l'-lo ~::nt ant: o, ressalvam que tal 

conclusio merecem maiores estudos. 

2.2.7. Caminhio-aspersio 

GERALDI Fa et a1ii (1988), com o objetivo de 

um 0.'quip<·:\m~~nt() para aplicaçio de vinha~a que 

eliminasse as restriçGes dos sistemas convencionais de 

c<:\m:i.nh~~\()····t (;\n qUE' 

desenvolveram e testaram um novo sistema de arlicaçio de 

v:i.nhaç:,:\ d0:nom:i.n,·:\do d(.;; caminhio-extensio (ou caminhio-



(.:.; Hlontado ri a U lii :i. n (';\ d (';\ 

Bar'ra S.A. I localizada em Barra Bonita, S.P., sendo testado 

du r' an t: (.;: 

safra de 1986/87. 

a) Descri~io do sistema 

Se9undo GERALDI FO et a1ii (1988), o slstema 

c: ClIllP (5(~""S0: c am :i. n h ~\Cl t)" ue: ad o c OlTl \" {':.'I:! o qUf.~ d ('-" d Cl :i. s; (':: :i. ><O!:; 

., j u "1 :i. f.': t: ;:\ ", d () t a d () S c: o IH t: a n que ~:; d e j. ~5 m ~;I. E ~:; ~:; ~;: c: (;) n J ti n t: o 

caminhão t: r (;\ n !:; p O)" t: a a vinhaça at~ os talh5es de 

cana, ondE' (;.::nc:ontra .... s;(;.'; ou t:)" o conjunto dE: por 

cI i 1" e t: <:\ C 0111 .p :i. !J U I" (:\ 

1.6) . 

f
~~"i.:::7"!J'~ ::- .. ~.--~ -".-~~_.,.~ ..... 4--=~'t'" ~~~ ... R~~.""""... ..... ~$'~~1'?!'J,-.... :f~~,'I."1.'f":'"'7'.~"'~X"i.l 

: .... :; ......... ~ h ~ , "~r", : _ . '" ',:' ' .r>' ._0;. • "'. .' '. 

, L _ • 

~ .. * < 

Figura 16 - Sistema caminhio-aspersio, também d (.:1'1 0111 :i. n ;';\cI o 

e:aminhio-extensio 



Us autores completam a descri~io do sistema 

af':i.r·mandc) qUE~: 

- Na lateral de cada tanque foi adaptada uma 

c o n fI: ><~:\ () c o m v,'\ '1 v u 1 ,;1. b o r' b o "1 f!:: t a~:: f.'~ n :,;) a t (.:,' l" ":\ p :i. cI o t: :i. p C) P o n t ';l. , 

que permite o acoplamento com a bolsa do manQote de sucç~o 

da moto-bomba. Utilizou-se um mangote flexível com 5 m de 

comprimento e diimetro nominal de 150 mm; 

.... O out 1"0 c omp 01'1 ;;::1'1 t: e d C) j" :i.~;;t (·:·:ma, 

equipamento de aplicaçio de vinhaça por aspersio tipo 

montagem direta com extens5es, ~ composto por um conjunto 

moto-bomba diesel montado sobre carreta de 4 rodas. A bomba 

KSB ElA 100/40 operando com apenas um rotor de 405 mm de 

diimetro e rotaçio de 1710 rpm, fornece uma vazio de 150 

m~/h a uma pressio de 73 mca. O motor usado foi o Mercedez 

Hf:'n:;>: ("li I fi OPP9·· .. f, ; c!i:,'<=,(.'.'nvn·' vr.'.'ndo 

I') c.\ c: (:: ~:... l" r\ t· ',:"I 1"" ~~{,..'I . ii ••• ___ ... ;. .~ ... \.;''.;.1..;,'\.o.i' I 

- A montagem direta trabalha com extens5es 

c o n 5 t: i t Ll :{ das d f.'~ t: Ll b l.l 1 a ç: í'~ o d f~ .:\ l' u m :{ n :i. o c o m e 1'1 9 a t e 1" <:\ p i do, 

com diimetro nominal de 150 mm, permitindo que um aspersor 

tipo super canhio hidr~ulico opere distante do conjunto 

moto-bomba a distincias de at~ 300 m. O aspersor operando 

com pressio no bocal entre 60 a 70 mca, fornece uma vazio 

de 125 a 150 m~/h e um raio de alcance de 60 a 70 metros. 
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b) Vantagens e limitaçUes 

GERALDI Fo et ali1 (1988) afirmam que as 

principais vantagens do novo sistema sio: 

- Ocaminhio-tanque com reboque sd trafega 

nos carreadores, proporcionando reduçio do custo de 

transporte devido ao maior volume transportado por viagem e 

a menor necessidade de reparos/manutençio do veiculo; 

- Com a-retirada dos caminhôes das áreas de 

evita-se a compactaçio dos solos provocada pelo 

intenso tráfego desses veiculas nos talh5es de cana; 

- O novo sistema permite a aplicaçio de 

vinhaça em soqueiras brotadas e em áreas de 10 corte, onde 

o sistema convencional de veículos-tanques nio consegue 

trabalhar; 

- Possibilit~ 

áreas de maiores declives e em solos mais Jmidos, condiç5es 

que geralmente nio permitem a operaçio do sistema de 

veiculos-tanques convencionais; 

- Permite que o cultivo ~as soqueiras seja 

realizado antes da fertirrigaçio, contribuindo para uma 

maior infiltraçio da vinhaça no solo; 

- Proporciona reduçio de custos tanto a 

nível de investimento inicial, como a nível de manutençio, 

mio-de-obra (motoristas) p outros aspectos, devido a 

reduçio da quantidade de caminh5es para o transporte da 

vinhaça; 
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- Como projeç~o, espera-se que a vida ~til 

de todo o equipamento se prolongue, P01S o caminh~o 

transita apenas nos carreadores, enquanto as bombas, 

tubulaç~o e aspersores recalcam vinhaça sem os sedimentos 

que normalmente ocorrem nos canais do sistema montagem 

direta de aspers~ol 

- Sendo o siste~a conjugado com a aspers~o 

espera-se que a efici&ncia de aplica~~o da vinhaça seja 

maior. 

Como desvantagens do sistema caminh~o-

aspersio, os autores apontam as seguintes: 

- Para condiç5es de vento muito forte a 

uniformidade e eficiência de aplicaç~o poderá ser afetada; 

- O equipamento de aspers~o requer uma 

press~o de operaç~o acima de 70 mca, implir~ndo num consumo 

adicional de combustível; 

- Necessidade de mio-de-obra para 

transporte de tubos, nas áreas de soqueiras rec~m-cortadas. 

c) Custos 

o 

GERALDI Fm et 811i (1988) compararam 05 

custos do sistema caminhio-aspersio com 05 do camirlhio

tanque convencional e obtiveram 05 resultados apresentados 

na tabela 85. Os autores concluíram que a operaçio do 

sistema caminhio-aspers~o durante 8 meses da safra 1985/86 

e 6 meses da safra 1986/87, mostrou que esse novu sistema cl 



perfeitamente viável e econ8mico, para as condiç5es da 

usina da Barra S.A. 

Tabela 35 - Custos comparativos dos sistemas caminh50-tanQue convencional e caminhio

--asper são, segundo GERALDI FO et aI ii (1988) 

Itens 

Elementos físicos 

- Área aplicada (hal 

- Quantidade de viagens 

. Caminhão 

. Julieta 

- m3 por viagem 

- m3 por hectare 

- m3 total aplicado 

- km percorridos 

- Distância média/viagem 

Convencional (1) 

/1B 2213 

4.524,50 

27.147 

15,00 

90,00 

407.205 

815.729 

15,0 

C.-aspersãQ(2l Variação 

HB 2219 

1.178,17 

7.069 

3.886 

3.183 

27,29 

90,OO 

106.035 

99.563 

12,8 

(i - 2) 



Tabela 35 - Custos comparativos dos sistemas caminhão-tanque convencional e cilrninhão

-aspersão, segundo GERALDI FI> et alii (1988) 

Itens Convencional (1) C.-aspers50(2) Variaç50 

~lB 2213 MB 2219 (i - 2) 

Custos 

- Veícuios 1.499.16 1...UU.1 ~ 

· Custos fixos 442,65 30O,36 142,29 

· Custos variáveis 1.056,51 829,85 226,66 

- Mão-de-obra na aplicação 3.5....3i ~ (ltJ5...1Bl 

- Mot o-bomba .9J..M (2i,M) 

· Custos Hl<OS 7,44 (7,447> 

· Custos variáveis 46,67 (46,67) 

· Reboque de moto-bomba 40,53 (40,53) 

Custo total por hectarel! 1.534,29 1.425,16 109,13 

Custo por 32 aplicado* 17,O5 15,83 1,22 

Custo por ffi~/km* 1,14 1,24 (0,10) 

--------~._---------------------------------------------------------------------------

li Valores adotados referentes a Setembro/a8, conforme conclui-se do texto do trabalho 
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MATIOLI & COURyR (1988) tamb~m avaliaram o 

sistEma caminhio-asPErsio durante a safra 88/89 nas usinas 

Santa Helena e Bom Jesus, situadas no municipio de Rio das 

s :i. !;; t E.' m a c o n t 1- ci. C)~; cus t: os d o c a III :i. n h g{ o .... t ,',\ n que c o n v e n c :i. o n a '1 , 

sendo que a partir dos dados apresentados nas tabelas 36 E 

37, obtiveram os resultados mostrados na tabela 38 e nas 

figuras 17 e 18. A partir da figura.i8 obteve-se tamb~m, os 

result~dos apresentados na tabela 39. 

Os autores concluiram que at~ 7,5 km de 

di~d:~\ncia, o sistema caminhio-tanque convencional 

econômico qUf:: o caminhio-asPEr~~O. P ,;\\" t :i. \ .. 

dist~ncia, a situaçio se inverte. 

li'- I'Í (·H H) L I I C . S . 8.. C () UF~ Y , I:~ . G i !:d: e m a c: "Ur! :i. n I·d~í o .... cu;; p c r !i; f:{ o . 
Trabalho apresentado no 4° GeminJrio de Tecnologia 
A!:J \"(:)1'\ ôm j, c: <":\ ti a Cop E\" !;~UC al- I F' :i. r ac: ic: ,':\b a, 190B. 



Tabela 36 - Principais características técnicas do sistema 

, I 1.1 ,., camln,ao-aspersao, av,':\l:i.ade> pc.\r 11,:) T I OL. I 

Comp on cn t (;'~5 Características técnicas 

MB-2220 diesel com tanque de 18 m~ 

Chassi FNV com tanque de 10 m3 

Compr ilH&~nto o::: ~l~10 ITI e D:i.~:l.m(,::t ro :::; ó" 

~ 
(;>< 

Tabela 37 - Principais características técnicas do sistema 

c: ,,1m :i, n h ;Xo .... t "\1'1 qUE' c:onvenc ion,':\ 1, av(':\l i <:\dc) P Dl" 

MATIOLI & COURY~ (1988) 

Componen t f~'!:; Características técnicas 

-----------------------------------------------------------
Catrlinh~\(,) Modelo Dodge - 1400 diesel 

Capacidade de 16 mm 

Processo por gravidade 

-----------------------------------------------------------



Tabela 38 - Custos~ de aplica~~o de 110 mm/ha de vinha~a, 

(':\ t 1" a v é ~:; C ,:\1'11 :i. n h ~;\o .... t: (';\n qU(,~ 

C CJ n v ~~ n c: :i. o n a 1 caminh~ü-aspers~o, 

MATIOLI & COURY· (1980) 

"\ .:> 6 

Dii:;tância (I<m) 

:U? I. I::" 1 •. 1 

~;(.:~ ~,~ l.l ri d (:) 

Convencional 5,03 8,61 12,38 16,18 20,04 24,05 27,84 

Cam,aspersio 7,36 9,51 11,57 18,91 16,70 18,99 21,52 

* Valores em COTN/ha), referentes a Setembro/88 



Custo 
(OTN/ha) 

ft. 

40 

;;0 

20 

10 

114 

CAMINHÃO-ASPERSÃO 

O~I----~I-.----~-;~--~I----~I----~I----~I----~I--'--~�----~I--~ 
o 3 6 7,5 9 12 15 16 21 24 27 

Distância (Km) 

Figura 17 - Custo d@ aplicação de 110 m3/ha da vinl1aça, através 
dos sistemas caminhão -tanque convencional e caminh ão
aspersõo~sagllFido MArlOli e COURy2U98SL 
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Custo 
(OTN/ha) 

20 

15 

10 

5 

SISTEMA CAMINHÃO CONVENCIONAL ,..." 

"" .,-

~_+-,--5 !/_ha_~ ... ___ _ 

+ 2 tlha 
-"---~-

.,-"" 
.; .... 

ISTEMA 
CAMINHÃOJASPERSÃO 

04---------~-----~--~~-----~+_-------L-r_----~ 

o 3 6 9 12 

Distância (Km j 

Figura 18 - Distâncias eCOi'wml(:as para aplicação de 110 m3f ha 
de 'linhaça, através dos sistemas caminhõo~ tanque 
convencional a caminhõo;' ospersõog segundo MATiOLl 
E COURy2 {I 988>. 



Tabela 39 - Dist~ncias" econBmicas para aplicaç~o d~ 110 

dE.' v:i.nh<:tC;:a , H :i. ti> t: (·:ma~:; 

C ~':\m i n h ~;{Cl .... t an que c: on v(~'n c: :i. 01'\ {':\ '1 C {,;\I\I :i, n h ::\0 .... 

aspersio, segundo MATIOLI & COURym (1988) 

-----------------------------------------------------------

Cam:i. n h~:;o c 01'1 VE.'n c i ona"1 

Caminhio-aspersâo 

Aumento de Produtividade <t/ha) 

(1 +í.:~ 

9,0 

2.2.8. Auto-propelido com carretel enrolador 

<:\111 (:\ f :i. r 111<':\111 que 

equipamento auto-propelido tipo enrolador ~ praticamente 

uma edi~;o mais moderna F melhorada do auto'-propelido 

apresentando as mesmas características. A 

diferença básica, considerada como vantagem, ~ que apenas o 

tubo de polietileno conectado ao carrinho com <':\spersor sâo 

tracionados pela máquina. Com isso evita-se que o chassi, 

t: lA l" b :i. na, bo\:l:lna 



u./ 

tracionados como acontece no aulo-propelido convencional. A 

mrlquina dispensa o uso de cabo de aço e o equipamento de 

a~ Descriçio do sistema 

c:l t: ado~;, o 

comp5e-se basicamente de uma mrlquina montada sobr·e chassi 

de formato circular, com atci 4 rodas que sustenta o tambor, 

permitindo giros de at~ 360~. O tambor também possibilita o 

enrolamento e armazenamento do tubo de polietileno com 

extensio de at~ 400 m e com diâmetro mrlximo de 140 mm. 

parte do equipamento uma turbina, 

velClcidade, vrllvulas e também um carrinho com aspersor 

super canh~Cl (ver figura 19). 

Figura 19 - Sistema auto-propelido com carretel enrolador, 

alimentado diretamente por molo-bomba 



:iH! 

Us autores continuam a descriçUo do sistema, 

<:\.p :i. \" 111,:\1'\ d o que: 

A mJquina pode ser acoplada a um hidrante 

ou diretamente a moto-bomba. Pequena parte de ~gua ~ 

d (.:~ (:; v :i. c\ cf a p <:l. \" (;\ a t: u r b i 1'1 a a t: I" a v é s cf e Ll m ' , b ~ .... p a ~:; ~5. ". () v <:\ .! í·;{ o d e 

água na entrada da turbina 0 controlada por válvula, 

permitindo a regulagem da velocidade de rotaç~o da turbina 

e consequentcmente, a velocidade do carrinho aspersor. As 

mJquinas tamb~m possuem um bra~o controlador do n~mero de 

camadas de tubo a serem armazenadas no tambor; 

- O chassis permite ao tambor movimento 

circular de at~ 360 ô
, embora apenas 180 0 sejam suficiintes 

para a mudança de uma para outra faixa de fertirrigaçio. 

Pinos colocados em pontos estrat~gicos no chassis circular, 

se encarregam de travar a máquina por ocasiio do seu 

estacionamento na pcsiç~o desejada; 

- O carrinho com aspersor ~ puxado relo tubo 

de polietileno, atrav~s do seu enrolamento pelo tambor. 

Desta forma, a intensidade de aplicaç~o de Jgua no solo 

dep(::~ndE~ 

Ci':\,"\" :i.nho I 

'" e b C) C a m e n t: Cl do 

do diâmetro de alcance dCl jato e da va~io de água 

do aspersor. Por sua vez, a lâmina aplicada depende destes 

fatores e também da largura da faixa fertirrigada. 
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b) Vantagens e limita~5es 

LEME et a1ii (1987) comparando esse sistema 

com o montagem direta dotada de extefls5es, apontaram as 

seguintes vantagens: 

- Reduç~o da m~o-de-obra empregada em toda a 

- Maior automBtizBç~o na do 

sistema; 

- Possibilidade de BPlicaçâo de vinhaça no 

período noturno, com operacionais mBIS 

facilitadas do que no sistema montagem direta; 

- Menor perda de área com canais dE vlnhaça, 

devido ao maior espaçamento Entre os mesmos; 

- Rendimento operacional maior, tendo em 

vista ( ' m~in~ . . ........ _. temro efetivo 

- Menor quantidade mudanças e transporte 

da máquina, assim como do conjunto moto-bomba; 

- Necessidade de menor quantidade de 

tubulaçio de alumínio e acesscirios; 

- Possibilidade de aplica~~o de vinhaça com 

press~o de aspers~o mais equilibrada, uma vez que o tubo de 

polietileno pode operar em nível, acompanhando as curvas ou 

linhas de plantio; 

- possui razoável flexibilidade de trabalho, 

o que facilita a operaçUo nas áreas de formato irregular. 



J. i:.~0 

Por outro lado~ 

~:;e9l.l :i. 1'1 t (,.~j:; '1 i m :i. t aç: t) 0~S : 

05 autores apontaram as 

.... f~ (.,: q lH~'I" na ent: rada 

máquina, exigindo um conjunto moto-bomba de maior potência; 

- O sistema apresenta um consumo horário de 

61eo diesel maior que o montagem direta; 

- Necessidade de transporte da mdquina e do 

conjunto moto-bomba, por ocasiio das mudanças de posiç8es; 

um f:.'qLlj,pam(~:nto ma;;.!:> pes;:\do qUt·:·: D 

montagem direta e portanto~ apresenta maior dificuldade de 

transporte quando da mudança de faixa de fer·tirrigaçiD, 

pr:i.nc:ip~:\lm~::nt:E·~ em c()ndi~;:(5(:~5 d0: ~;;(j'J.C) mu:i.t:o üm:i.do. 

autores Estabeleceram também 

c:on!:ddf!rHç:th~f:> técn:i.ca!:; 50(:) I" E: o !:;istE:m.:\ <:H.d:o .... propel ido com 

carretel enroladol", ou sejam: 

- A qualidade da irrigaçio estd diretamente 

ligada com a velocidade do aspersor, que é governada por: 

pressio de entrada na máquina; 

velocidade de rotaçio da turbina; 

grau de pegajosidade do 5010; 

\ .. e ~J u '1 :a d cn" de velocidade de rotaçâo do 

tambor; 

- A máquina requer uma pressio mínima de 110 

I'IIc<":\, 1=>":\\",:\ um ,·;\dequ.adc) func:i.ol'l:;:\ITI(=::nto. PClj"t:<:!nto, rcquE'j" ~~0 ,;1. 

40 mc,,! ad:i.(::j.ona:L!:; ele pr·f;.'i:;!;;f,{o, comparada com ü f,;:i.stem<:\ 

Hlont,;\!:Jem d:i.l"f:~\:':\; 
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- O Bspersor est~ localizado numa posiç~o 

muito alta (2 m) do carrinho que lhe d~ susten~a~io. Tal 

fato origina uma curvatura de jato muito elevada, 

favorecendo a açio do vento na deriva das gotículas, com 

prejuízo na qualidade da fertirri9aç~oi 

- Em qualquer condiçio de trabalho dentro 

das áreas de vinhaça, a máquina necessita de um conjunto 

moto-bomba pari seu prciprio suprimento de vaz~o e press~oi 

- Durante o desenvolvimetno dos testes 

operacionais observou-se que o sistema requer dois 

operadores, sendo um para o conjunto moto-bomba e o outro 

para a máquina. Portanto, menor mio-de-obra que o monfagem 

direta. Por outro lado, a relaçio trator x máquina, será a 

mesma do sistema montagem direta, 

para cada tr&s máquinas; 

ou seja, um tratorista 

- Ao que tudo indica, o grande problema do 

equipamento está relacionado com a durabilidade do tubo de 

polietileno de m~dia densidade: Ao ser tracionado, o tubo ~ 

submetido pressâo interna, 

exposiç~o aos raios solares e às condiç6es climáticas de 

frio e calor. Em alguns casos, vários desses efeitos 

interagem simultaneamente, dificultando uma afirmaçio 

concreta sobre a vida ~til do tubo. Para operaçio com 

vinhaça estima-se uma vida ~til máxima de 3 anos. 



c) Cu ~;; t o~:; 

L. 1::./'1/::. e t: a '1 i :i. ( l </ B?) t ~':\ liI b é m d e t: e \" m i n a \ .. ,':\ In () fi 

cu~:;tC)~> de dc):i.~; ,·:tuto· .. ·proPE·l idos com c,~l .. r·(·::te:i.~:; (·::nrCll,:\dCir(!,~~:; 

n o me \ .. c: ,,\ cf o n ,,\e: :i. on a '1 , comparando-os com os 

sistemas de montagem direta otimizado, 

Os resultados constam na tabela 40. 

bilateral e trevo. 

Os autores, com base nos resultados obtidos, 

verificaram que os equipamentos programados para operar 

durante 2 turnos, levaram vantagem sobre os demais. 

entanto, sob o ponto de vista pr~tico, ~ reconhecida a 

d:i. r:i.cul di':\de d u I" a n t: e (;) p c· r :I: o d () n o t u \ .. no, 

principalmente os sistemas de aplicaçio de vinhaça que 

\ .. (:-; quI!:.' I" e l'iI m u :i. t a IH ~;{ o .... d (':: .... o b r' 'o). p ,:\ I" a c o n ~:; t a n t e ~:; III u d (:\ 1'1 ç: ,':\ ~:; d (.:,' 

tubulaç~o e do prclrrio conjunt:o moto-bomba, que no caso sio 

representados pelos sistemas com montagem direta. 

dificuldade tem reduzido e até mesmo inviabilizado o uso do 

equipamento para a aplicaç~o de vinhaça nesse período. 
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1 r.: 4 

alternativa de aplica~âo de vinha~a atrav~s do sistema 

auto-propelido com carretel enrolador, possibilita pela sua 

exi9[~nc:i.c\ elr:.:~ mio-de-obra e melhor c on d :i. ç ~;{ o ti e 

a operaçio noturna com certa facilidade, 

realizaram outra compara~io. Assim, avaliou-se a performace 

econ6mica dos sistemas operando durante o dia, 

comparando as montagens diretas ele 1 turno, contra os auto

propelidos com autonomia para operar durante 2 turnos. 

ca~:;o, equip<:\Il'IE~nt o auto'''Pl''op~:,'l ido Tl.lrbolHa<:f, 

j u n t ~':i.1'iI (':.' n t c' c o m ';l. m o ri t ':t 9 G m d i\" e t ,3. o t :i. m :i, ;::~ ,':1. dai t U I" no, '1 0.' v,':) I" ,':\ IH 

nítida vantagem sobre os demais, tanto no aspecto de 

investimento inicial como em custo anual. 

(1987) concluiram ainda que se 

a usina ou desti'1aria tiver experi&ncia e facilidade com o 

da fertirriga~io por aspersâo nos 

p ~:~ \ .. l: o d Cl ~:; c1 :i, UI" n o f-' n Cl t UI" no, recomenda-se o emprego dos 

i:; i ~:; t r:.:: m a ~; t :i, p o IH o n t {':\ 9 e IH d i I" e t a o t: i IH i ~~ <:\ d o í:~ t U I" n () !;:., ' t r c v o r~ 

turnos ou ainda o auto-propelido Turbomaq 125/GS/250 2 

t ur'no~:;. Por outro lado, se para a unidade agrícola fOI" 

j, mp 1" <:\ t :i. c <:\ ve 1 a aplicaçio de vinhaça com montagem direta no 

período noturno, recomenda-se o uso dos sistemas t: :i, p o 

montagem direta trevo i turno r montagem direta otimjzado 1 

t Ul"no, Tf::n d o t:';'JrI v:i. s ta as vantagens apresentadas pelo 

Turbomaq 125/G9/250, também recomenda-se o estudo de tal 

a 1 t e I" n a t: :i va . 



:~. 11ETODOLOGIA 

i ':Jl~' .l t. .• \..J 

3.1. Ordenaç~o das características t~cnicas 

Para ordenar as características t~cnicas dos 

~:; :i, s t emH.';:; de f e)" t :i, )")" i 9 ,:\ ç: t{ o I inicialmente excluiu-se os 

que n g{ o <:\ p 1" E.' s; [0,' n t a IH p o t e n c :i, a '1 Fi a j" i:\ o a p r Cl v e i t: ":' m (,; n t: o 

racion,':'tl aqueles que n~o proporciClnam 

C ti n d :i, ç õ (,,:' ~:; p (':1 '( a !:; u. b s t: :i. t: u :i. (~ g{ Co d 1:: .. ' a d u b a ç: fí o 11'1 i n E' I" i:\ '1 C o 111 d o E e ~:; 

t E'C n :i. c <:\I'iI(:::n te compatíveis elou a deVIda 

segurança de acordo com as norll'las de cClntrole de poluiç~o 

<:l.Hlb:i.E:;'n"t:'':l.l. 

Em f'>E'9Undo lu!.=)<":\r, 

agrupados em grandes grupos conforme a prcipria composiç~o 

1 :i. t: E' \" a t: U i" c\ , PO)" e>«',:mp 1 c), o ~;; :i. ~:; t (".' IH ,':\ d (,,: 

c on ven c: :i. 01'\ '':1.:i. !:; ap I" e!!i(,:,:n t ar 

d :i,vel"sas (com b [)mb ,:\, PO\" 9)"i:\v:i,d",de, jato 

dil":i.g:i,do, foi conEiderado no global, uma 

vez qUE' suas características principais n~o S8 alteram, 

mesmo com as variaç5es existentes. 

Com os sistemas agrupados e cl~ssificados 

segundo suas funç5es de aplicaç~o, transporte e transportei 



ap 1 i c c\ç: ~~C) con~juntCl~:;, procedeu····se <:\ OI" d en <';\(:: ~:\n t' . ,: (-:~c:n lCi":\ 

pretendida, contemplando suas características principais, 

ou aquf:.'la~;; que POdf:'1l'I c: Cl ri t: I" :i. b u :i. r 

d (:;<: :i. ~:; i v<!\Hlen t: e nn c O !TI P c\ I" a ç: i:( o Ta:i.!;; 

c: .:\ r ac t: el";{ ~:; t: i c ,':\ S respectivas definiçGes 

( . . t '-' .... . .• :1. /rI:I. : ai;: O\,"-'!;;' t I" <!\ t: a In .... ~:; e 

1 i IH :i. t ,:\ç: ()(7:~:; do S:i.stf::ma qu<:\n to '. a 

t: o p (} f.:J r' á -r :i. c a ~:; e tipo so10 

contempladas pela fertirrigaçâo i 

Implanta(;:~'ic) : r'e f E. 'r' E:····.,:}(-:: à di-F:i.culdade 1'1"\ 

do !"ist:i-::ma, ou ao tempo mínimo 

necess~rio para o sistema entrar em operaçUo <!\ partir da 

elaboraçâo do projeto executivo do mesmo. Essa dificuldade 

('tI' '.:~ "'I f· ·i ri '.:\"" (:.\ 
"'I .. , ... ,. •• '" '" " .... ~ ... '" 

c: (i ri !;) t ," tt :i. 'C 

máquinas/equipamentos a adquirir/instalar; 

.... OP(~l"<:\(j:~;{o: f ,:\ C :i. '1 J. d <:1. d I!.~ 

flexibilidade em operar o sistema, incluindo os aspectos de 

manutençio preventiva e corretiva, al~m da quantidade p 

qua 1 :i. d i:\d c,:: da mHo .. -de····obr·<:-\ 

funcionamento do sistema projetadu; 

Con t I" () '1 f:: : 1"(~fE:re'-'!:;e ao !ijer'enc:ialllcnt:o do 

:i. !:; t: o 
, 
a facilidade de controlar 

ap 1 :i. c: ad <":\ !:; , (·:~m funçio da composiçio da vinh~~a p das 



i:;ub s t :i. t l.(:i. ç: ii{o d <:t ad ub HÇ: (;{o In :i. n er a 1 (,.'.' qu :i. v,:\ 1 en t: (.:.; J 

trata-se do grau de prote~~o 

c: on t I" <,\ 1" :i. li;· c: (;) s d (.;.' de·,; polu:i.ç:i;{o 

possíveis situaçGes p (':~1- fe:i. t: ,:\ 

operaçio do sistema , como por exemplo, 

d :i. ~;; p o n i b i 'I. :i. d ,'oI d (-;.' d e <~ I" e (:\ i,; p a 1" a f e I" t i r' I" :i. 9 ,':\ ç: f:{ C) n U IH d (.:" t: f:;)" m :i. n a d () 

llHJlllent o da (.? (~olHplE)-~idadc dOi,; (.,: qu:i. p am(':~n t: Oi:; 

u t :L '1. :i. :.;~:ad Cl~,; . Nessas circunstBncias , 

f:: >< :i, 9 c -.. i!i- E: m <:t i o 1" ou m (-;.' n (J I" I" :i. ~:J o \.. n (;) d:i. /ri t': n i:; :i. o n ,':'t m e n {: o 

valas de contEnç~c e equipamentos de reserva; 

de c Clmp ae t aç: ~\O SO'!Oi:;, 

intensificaç~Cl do tráfego de máquinas e implementos dentro 

dos talhSes de cana, tendo como consequ0ncia reduçio na 

produtividade r longevidade dCls canaVIaIS; 

.... Un:i.fClrmidadi·:·;: t rat C\ .. ··~;f.' ela 

f e l" t i \" I" :i.!:J ,,:\ ç: ~~; o I do f:J!",:\U 

d:i.stribuiç~o da vinhaça na área fertirrigada; 

COl1l0 de 

comparáveis dois a dois , de acordo CClm a classificaç50 

c :i. t: i!\ da ':l. n t: ~:.: I" i o r In E n te, a t: I" i b u i u .... i:; (:~ n (J t <,( ,:,; 1. ou (.? h i" i:; (~ t c 

c a r ac t: f,,"(:í. ~j t: :i. c: <:i i,; téc:n:i.c:a~:; def:i.n:i.d<:\~;;1 
, 

(-":~ I qU<:tnd C) um 

s:i.stema supera C) outro numa determinada característica, 

estE recebeu a nota 2 (mç::1ho\"), ~':nquant:o quü~ C) ~:;:i.~;t:elfl<:\ 



(pior). Com a snmatclria dRstas 

def:i./"i :L u···· !;; e uma or' d en ae! a d o~;; 

i n ti :i. y i d U i1 i ~;i cI ~:~ f G \ .. t :i. \ .. r' :i. 9 <:\ ç: ~;( C) ::; C) b () P o n t C) d (:,: v :i. ~;; t: <:l. t: é c n :1. c C) • 

Tal embora um tanto quanto s:;ubjct:iv,'l; 
, 

(:.: 

suficientemente quantitativa e compreensiva para efeitos 

3.2. Conversio dos custos 

"1 evan t: ad o~:; O[ :i. t: (':.' r <.\ tu r' a 

eHpE·:C ial :l"~<:\cl~,:\, custos dos sistemas de 

'I'er t :i. r j" :i. 9 aç: (~\o, foram convertidos para a moeda ddlar oficial 

Segundo RODRIGUES~ (1989), apesar de ter ocorrido 

na ~ltima década flutua~io do valor do ddlar oficial em 

cruzado e cruzado novo, 

j:> o d (-:.; ~;; (:.~ \- C () n ~;; :i. d e r a d <:\ () IH C~ "1 h Cl r' :í. n d :i. c f:.~ p <;\ r' a c U fl V c ... ~;; ~;\ o d (.:.: 

d\~ m<.~ql.í:i.na!:i, equipamentos e insumos agrícolas, 

levantados ou calculados nos 0ltimos dez anos. 

Além disso, visando eliminar a inlerfer'ência 

t: :i. p C) 

econ8mica utilizada para os sistemas de aplicaçâo foi o 

c: LI !;i t o P C) r' LI ri :i d cl d e d €.: vo 1 U IH ~:~ a p 1 :í. c <:\ d <:l (m!la) , C) u ~:} f·; ,j <:\, U ~:; ~I; I In ~ij • 

~RODRIGUES, L. (Centro de 
Piracicaba, S.P.). Comunicaç~o 

TecnolQgia Corer5ucar, 
p C !:;f:,C),;\ '1, j. ()U9 . 



os sistemas de transporte p transport8/aplicaç~u 

c: OI') ,'j (,(n t: O~:;, 

com I · t" . C 1 ~:; : an <:: :t. <:\ ( k IH) I ,:\ un :i.d{·:\d~::: (·:·~CDnóm:i.c<·:\. 

un :t. cI <~ cI \,,' km cDns:i.de· ... :::td<~ 

d(·:: .p e l" t :í. I" l" :i. !:.I ,':\ ç: g{ o I :i. ~;; t: o é , Cf u <:\ n d o o t: I" '" n ::; p C) r t: e 
, 

C por \/1 a 

rodoviária os resultados contemplam os custos de lda c 

volta a essas áreas. 

c: :i. t <:\ d n !:; n a r E' v :1. ~; ~~ CJ d c l:i. t e I" ,:,\ t: u \" :;:\ e li! (J F~ T h! (.:.~ U T 1'1. I u (: :i. '1 :i. i.r. ou· .. · !;; c 

CJ ~; :i n d :i. c e !;; C) ·r :i. c: :i. <;\ :i. !:, ril (:~ n !:; ,:\ :i. S j"' o t i fi <-:: :i. i" <:\ Ir! i':.' n t e d :i. v u 'l S.I ,;\ CID!;; n () !;; 

.j Dl" n <:\ :i. ~; e)" E, V :i. ':;; t <:\ ':;; d o P ,.I. :[ ):; I c: Cl 1'1 f o i" l'iI e c () 11 ::; t ;::\ nI n ,':\ \: ,:\ b e '1 <:\ o1:\.. 

Utilizou-se também <:\ tabela 42, extraida da publicaçâo 

conversio de cruzeiro, cruzado e cruzado novo para ddlar 

ofic:i.al, 

nos ~lt:i.mos anos. 

V;:\I":i.O!:; autoi"(;'~~:; de t:1"ab~::l.'J.hDS publ:i.c,:\do!:; n,:\ ült.i.nl(~. di/~C<:\d<:\, 

ob t (:·.'ve .... !"e c: C) n ,/ ~:; I" t :i. cf o::; 

:i.nd:1. v idu'':l.l m(:::n t (.:: I cujas médias definiram a escala ~çon6mica 
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.... , '11 
,:). ,J;. Crit~rios básicos para otimi~aç~o dos 

sistemas de fertirri9aç~o 

c () In ()!:; r' e!:; Ll 1 t a cf C) !:; o b t: i d Ci!:} a t I" i:\ \i é!:; d o (.:.~ 111 p I" (-~ U C 

das metodologias descritas nos itens 3.j c 3.2, ou seja, 

características técnicas ordenadas e aspectos econBmicos 

e q l.l :i. P :::\ l" a d C);:; , 

P I" ().j e t () quant:i f:i.c'·'1\" 

economicamente essas alternativas. 

t: (.~:. c n :i. c: (') .... c· c. o n b 111 i I.:: 0<:; 

dE·finii"' 
, . 

n c c: I::'.' ';0; !:; (':I r J. O!;; 

ci :i.·( i::·~C :i. 01'1 <:llYIen t C) cli:':.' Pl"oj('::t:i.~;ta!:; 
, . 

e ll!:;U<~l"lO::;, qUüllto ~:\ 

implantaç~o de sistemas otimizados de 

lavoura canavieira COIII vinhaça. 



4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

4.1. Ordenaçio das caractEristicas técnicas 

De acordo com o item 2.2 da 

"1. :i. ter' ,:lo t: l.l r' ~':\ .' os sistem~s de •. ,~ r' (';~ ,:\ cJ (.:,. ~) <.~ c: r' :i. F:{ c: :L o " ( i t: f·: IH 

t~' ··~:;u"J.co~:; ele Jnfiltl'aG:~\o" ap1"e':;entali, 

d ,:\ 

vinh,:tç:~\ J quanto à substituiç50 crl~~riosa da 

adubarâo mineral recomendada p ao controle de polui~5u 

amb i. t::i"i t: ,':\ 1 Assim, tais sistemas EStUo excluídos do objetivo 

do prE'~~;;entc t 1" ;;\1:> a "1 h o " fic,:\odn 

caj"actel"':{!:;( :i.c:as ticnicas principais 

sistemas considerados a nível de grande grupo: 

t an <:jues COnVE;riC iona :i. ~:;, 

transporte cJut:oviário, bi-carga, 

propelido com carretel enrolador. 

E ':; ~; (.:.; ~:; s:i.!:;t emas 

~:;u.as, 

di j .. (·::·t a de 

podEm '::\ :i. n cf <:\ 

funç:(:)(,:·;!;; e!:>p (':'~C::l f :i. c <:\ E d(·:· 

transporte ou transporte e aplicaç~o de vinhaça. 

p j" ÓP 1" i ,':\ c on c: (~~P ç: ~:() do!:; 

considerados, estes obedecem a seguinte classific:aç~o: 



- Sistemas de aplicaçSo: 

;;\~~per'~,;ão (11[1) e <:\ut:C) .... P) .. op~::l ido com C<:iI"I"et\~::l ~::n)"ClIDd()l" «()F') i 

t: I" a n ~:; P OI" t (' : t r,:\n~:;pc)l't c 

dulavi~ria CTD) e bi-carga (BC); 

t 1" cl, fi ~;; P C) I" t e <":Ir 'I :i,c<".\ç:;:(C): 

(:on ven c: i un ,',\ i ~;; (VT) e c :;:\ m :i, ri h :':\ o .... ,:\ !" p c-: r ~;; i\ D 

( Cf.,) , 

4,1,1. Limitaç5es gerais 

quanta ~s candiçGes r (:': I" t :i. )' I" :i, !-J {:\ da::; 

quando comparado ao sistema AP, devido ao "1':\~.J"C)ut:" do 

que ~ mais flexível 

equipamentos no campo, conforme apresentado na r8visUo de 

Por out )"0 '1 :::u:1 (), a campara~aa entre os 

s:i.stemas TD 8 BC e bastante difícil, pois podem apresentar 

I :i. m :i. t de;: (5es p 1":;, nc: :i, pa 'I. men te qUdnto 

t: Cl P CJ ~J I" ,,:t '1' :i. c: o s e 9 (::09 r <:Í. f :i. c Dl:i ( ~:; :i. s t c I il',,\ De). o 

TI) pOI" poder cont~:.'mpl<:il" c':lna:i,!:; d:i,!:;po!:;lo!;i 11(':\ 'J,:lVOU\""l 

p(.::-'J.a 1 () c: ~( 1 :L;i~ ,':\ ~ ~{ o f:" !:; t \" a t: é 9 j, C ,':i cI C) s t ;.;\ n q U t::: !;; p u '1 IH 2) l': ::i e 111 r G 1 ,';\ (i: 1:\0 

f81"t:i.rri9aç~o. Outra importante limituçUo do 

v :i, j' I h ,'Hi: ,;\ I 



podem ser contempladas com vinhaça. Assinl, pode-se afirmar 

que o sistema TD prevalece nessa comparaç~o. 

P01" ült:iITlCl, j!; :i. ~;) t (;,.'m~:\ VT 

inquestionavelmente o sistema CA, pois nio trabalha com 

carretas que dificultam manobras principalmente em terrenos 

acl.dE.'ntados. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

com l"elaç:ão à can:\cter·ú.t:i.c.":\ "lim:i.t::aç:tk~s !H~ra:i.s", con"d:'·:l.Ii1 

na tabela 43 a seguir. 

Tabela 43 - Comportamento dos sistemas quanto à característica "limitações gerais" 

Classificação 

do 

sistema 

Ap 1 icação 

Transporte 

Transporte e 

Ar licação 

Sistelila tipo 

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido caro enrolo 

Transporte dutovi~rio 

Bi-carga 

Veículo-tanque convencional 

Caminhão-aspersao 

Abreviatura Ouant i ficação Observação 

MD 

AP 

Tl) 

BC 

VT 

CA 

2 

2 

1 

ê 

Melhor 

Pior 

l1elhor 

Pior 

/1elhor 

Pior 

---------------------------------------------------------------------------------------------



I.l ' r) i" • .I. • i: ..• Imp 1 ant aç:~~C) 

No sistema MD os equipamentos s50 menos 

qU€~ no AP p i~;to j!;E-~ ju~:;t:i.-rica pelCl menor ~Jr::~u d(·:·~ 

mecanizaç:io do sistema MD em comparaç:io ao AP. Quanto a 

os dois sistemas apresentam praticament~ o 

mesmo grau de exigincia. Portanto, o sistema MD supera o AP 

nessa característica. 

Com relaçio aos sistemas de transporte TD e 

BC, pode-se afirmar que se trata de uma difícil compara,io, 

mas prevalece o curto tempo nec€ss~rio para impIantaçio do 

Nos sistemas de transporte e arlicaçUo a 

q I I (::. t· r' ,.) h ,·1 ., h::·} 

e desvinculado de c c)n j Ltn t D 
,., 

~:~ i!: I'i: c.' 1"' <:: ',:i (') 
"'~ .. ~ r· .... i •• ' ' .... ... i" i 

equipamentos utilizados no 

aos do sistema CA. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

cnn!:;t:am na 

tabela 44 a seguir. 



Tabela 44 - Comportamento dos sistemas quanto à característica "implantado" 

---------------------------------------------------------------------------~----~----------

Classiticação 

do 

sistema 

Aplicação 

Transporte 

Transporte e 

Ar licação 

Sistella tipo 

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido caro enrolo 

Transporte dutoviário 

Di-carga 

Veiculo-tanque convencional 

Caminhão-aspersão 

4. j .. ::~. Open,u;ão 

Abreviatura Quant i fica~ão Observação 

HD 

Ar 

TD 

BC 

VT 

CA 

2 

1 

2 

Melhor 

Pior 

Pior 

Melhor 

Uelhor 

Pior 

137 

Nos sistemas de aplica,ilio, a comparaç~o ~ 

difícil Em razio do tipo AP ser ~inda pouco difundido em 

Escala comercial junto às dEstilarias do país e portanto, 

nio existe atualmente 1:'01:)\" e 

praticidade operacional do mEsmo. No entanto, ~ comprovada 

B menor exig&ncia do sistema AP. em quantidade de m~o-de

obra, o qUE atualmente ~ suficiente para apontar Esse 



A") (', 
.1 . ...:)..;.) 

sistema vantajoso quando comparado ao sistema MD, apesar do 

seu maior consumo de energia. 

~; :i. ~J t: e Ir! <:\ i;; d E,' transporte prevalece a 

facilidade operacional do tipo TD, apesar deste constituir-

se num sistema est~tico com o traçado de aduloras e canais 

pré-estabelecidos por ocasiio da elaboraçio do projeto 

executivo. Além dis~o, deve-se considerar as limitaç5es 'do 

sistema BC com relaçio ao volume de vinhaça transportada, 

que é insuficiente para substituir a adubaç~o mi~eral em 

toda área de cana colhida. Portanto, o sistema BC exige um 

rigoroso planejamento no projeto executivo e principalmente 

na operaçio do sistema projetado, 

de vinhaça com a colheita da cana a ser processada no 

complexo industrial. 

Nos sistemas de transporte e aplicaçio, o 

tipo VT apresenta nítidas vantagens sobre o tipo CA, porque 

~lim de nio utilizar carreta, também nia €sti conjugado com 

a distribuiçio por aspers~o na área de fertirri9a~io. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

45 a seguir. 



Tabe la 45 - Comportamento dos sistemas quanto à característica "operação" 

-----------_._-----------------------------------------------"-------------------------------

CI assi Hcação 

do 

sistema 

Aplicação 

Transporte 

Transporte e 

A~liração 

Sistemil tipo 

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido caro enrolo 

Transporte dutoviário 

Bi-carga 

Veículo-tanque convencional 

4 . i .4. Con t l~ 01 E:;' 

Abreviatura Quantificação Observa~ão 

MD 

AP 

TD 

BC 

VT 

CA 

1 

e 

2 

1 

Pior 

Melhor 

Helhor 

Pior 

Helhor 

Com sistemas de aplica~~o, 

existe para o tipo MD um plano para controle e manejo 

desenvolvido por MATIOLI et alii (1989) . Por outro lado, 

para o tipo AP ainda nio existem estudos sobre seu controle 

mas, se futuramente for desenvolvido um plano, 

afirmar que ele seri mais complexo ou menos versitil, a 

exemplo dos equipamentos f.~nvc)lvidos IH) AP. 
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o sistema MD supera o AP com rela~.o a essa 

c a r a c t e I" ~: s t it: a . 

Nos sistema~ de transporte, o tipo TD pela 

su~ prdpria concep,.o est~tica, apresenta melhores 

c:ondi,aes de controle, quando comparado ao tipo BC. 

Ji nos sistemas de transporte e aplica~io, o 

tipo Vi ~ incontest~velmente de controle mais simples que o 

tipo C (-i , pOI-que não depende de conjuntos de a'.:;p(~r'.:)~;{C) no 

cc\mpo, istc:l é, o siterna CA exige um controle duplo, tanto 

para os romeus-julietas como também para a aplica~io por 

aspersão que o acompanha. 

Os resultados do comportamento dos sist~mas 

com l-ela~ão à c<:\rOactel-ist ica "contn)l(~:", const,:\1YI 1"1<:\ tab€::l,:\ 

46 a segui 1- o 



Tabela 46 - Comportalilento dos sistemas quanto à característica "controle" 

Classifica~ão 

do 

sistema 

SistePla tipo Abreviatura Quantificação O~serva~ão 

Aplicação 

Transporte 

Transporte e 

Aplicado 

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido caro enrolo 

Transporte dutoviário 

Si-carga 

Veículo-tanque convencional 

Caminhão-aspersão 

4.1.5. Seguran~a 

MD 

AP 

TD 

BC 

VT 

CA 

Quanto aOl:. si st Emc\S 

2 

1 

Melhor 

Pior 

Melhor 

Pior 

Melhor 

pinr 

característica tem comportamento semelhante para os dois 

tipos MD e AP. No entanto, pela menor complexidade e maior 

conhecimento (mais pritica) dos equipamentos envolvidos, 

?ode-se afirmar que o sistema MD apresenta-sE vantajoso 

quando comparado ao AP. 
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Com relaçio aos sistemas de t: r an l;'p ()r' t: (,:~, o 

tipo TD se sobressai, quando consideram-se as limitaç~es do 

tipo BC em operar em dias chuvosos. No entanto, torna-se 

importante salientar que o sucesso do sistema TD depende da 

competincia do projetista e da implantaçio criteriosa do 

pr'oj et o, 

do mesmo. 

segundo as especifica,6es e recomenda,5es técnicas 

Nos sistemas de transporte e aplicaç~o a 

comparaçio é difícil, pois ambos (VT e CA) utilizam-se de 

como no sistema CA 05 caminh5es nio caminh6e~:; , I~o en t an ti.), 

c; a n- E.'ad oro es ) , 

o sistema VT, 

este apresenta-se com uma boa vantagem sobre 

uma vez que os tempos de paradas por quebras 

dos caminh5es sio menores. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

com relação à car';t.ct~T:í.stica "~:.egur'anç:;-:\", <:on::.tal1l na taIH?L:\ 

47 a t:;eguir. 



j A I', 
. .q .;) 

Tabela 47 - Comportamento dos sistemas quanto à característica "segurança" 

---------------------------------------------------.------------------------------... _"'~-------

Classifica~ão 

do Sistema tipo Abreviatura Quantificação Observação 

sistema 

Aplicação Honta~em direta de aspersão tíD Melhor 

Auto-propelido caro enrolo AP 1 f'ior 

Transporte Transporte dutoviário TD 2 Melhor 

Bi-carga BC i Pior 

Transporte e Veículo-tanque convencional VT 1 Pior 

Aplica~ão Caminhão-aspersão CA tielhor 

4.1.6. Compactaç~o 

característica n~o paI" t <:.' do 

contexto dos sistemas com funç~o de transporte. 

Nos sistemas de aplicaçio , o tipo MD supera 

o tipo AP, uma vez que no sistema MD nia hi trifego de 

m~quinas e implementos dentro dos talhUes de cana. 
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Com r' t~ '1 (':\(j: ~~o (';\()!i, !i, i lo, t ellla -::; d (.:~ t: , .. an l;;P C)\ .. t (~ p 

o tipo CA leva nítida vantagem sobre o tipo VT, 

pelos llIesmos motivos citados anteriormente a respeito dos 

sistemas de aplicaçio. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

com ,-elação à ca,-act€~,-:í.!: .. t ica "c:oIllPactaç:ão", 

tabela 48 a seguir. 

Tabela 48 - COIIIPortamento dos sistemas quanto à característica "compactação" 

Classiticação 

do 

sistema 

Sistema tipo Abreviatura Quantificação Observação 

Aplicação 

Transporte 

Transporte e 

Ap) icação 

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido car. enrolo 

Transporte dutoviário 

Di-carga 

Veículo-tanque convencional 

Caminhão-aspersão 

MD 

AP 

ID 

BC 

VI 

CA 

2 

1 

1 

2 

Melhor 

Pior 

Pior 

Melhor 



4.1.7. Uniformidade 

Esta característica tambJm nio ~ contemplada 

nos sistemas de transporte. 

Nos sistemas de aplicaçio a comparaçio J 

difícil porque os dois tipos MD e AP sio por aspersSo e 

nOl'"mal m(,o;-nt e , empregam o mesmo tipo de aspersor canhio. No 

ent .wt o, como no sistema AP o aspersor irriga faixas 

continuas e nio pontos isolados como no sistema MD, pode-se 

afirmar que o sistema AP apresenta via de regra melhor 

uniformidade de distribuiçio da vinhaça. 

Nos sistemas de transporte e aplicaçio a 

vantagem ~ evidente para o tipo CA, uma vez que ele 

contempla aspersio com canhio hidriulico, o qual apresenta 

uniformidade superior' at~ dos caminh5es-tanques cofn 

descarga por bomba. 

Os resultados do comportamento dos sistemas 

com n~h\ção à. caracter'ist ica "uni·l~onnidad<:·~", 

tabela 49 a seguir. 



Tabela 49 - Comportalllento dos sistemas quanto à característica "unifOl~midade" 

Classit'icação 

do Sistema tipo Abreviatura Quantificação Observação 

sistema 

Aplicação Montagem direta de aspersão tlD 1 Pior 

Auto-propelido caro enrolo Ar 2 Melhor 
"", 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Transporte 

Transporte e 

Transporte dutoviario TD 

Di-carga BC 

Veículo-tanque convencional VT 

,,-_:_.!!- _ .. ----~-
I.ClIIUUIIClV ""I't, :>"u 

1 

!) .. 
Pior 

Li .... 1 L n .... ........ "', 

4.1.8. Resumo dos resultados obtidos 

A tabela 50 resume os resultados obtidos 

quanto a ordenaçio das características t~cnicas principais 

dos sistemas estudados. Os resultados quantitativos de tais 

características, permitem a comparaçio técnica direta dos 

sistemas que apresentam a mesma classificaçio (finalidade). 



Tabela 50 - Ouantifica~ão das características técnicas dos sistemas de fertirrigação 

---------------------------------------------------------------------------------------~-------

Classifica~ão dos Sistemas 

---------------------------------------------------------------------------

Caracter í st ica Aplicação Transporte Transporte e Ap Hcação 

MD AF' TD BC VT CA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

limita~ões gerais 2 1 2 1 2 1 

IIilplanhção 2 1 1 2 2 

Operação 1 2 2 2 

Controle ~ ! l:! 1 !.I 
lo 

Segurança 2 1 2 1 1 2 

Compactação 2 1 2 

Uniformidade 1 2 1 2 

Total 12 9 9 6 11 

MD = Sistema Montagem Direta de Aspersão BC = Sistema Bi-Carga 

AP = Sistema Auto-Propelido c/Carretel [nrolador VT = Sistema Veículo-Tanque Convencional 

TD = Sistema Transporte Dutoviário CA = Sistema Caminhão-Aspersão 



4.2. Convers5o dos custos 

4.2.1. Sistema veiculos-tanques convencionais 

Os dadc)s ela '1 (~~V<ln t ad o !i. fi 01" 

COPERSUCAR (1979a), foram convertidos de acordo com os 

crib-h'ios d~'t:;cr·:i.tos na metodologia de trabalho p os 

resultados obtidos constam na tabela 51 a seguir. 

Tabela 51 - Custos do sistema de veículos-tanques convencionais de 15 m3
, segundo COPERSUCAR 

<1979a) 

Sistema tipo 

Gravidade tipo 1 

Gravidade tipo 2 

Grupo loto-bomba independente 

Bomba acionada pela tomada-de-força 

Custo médio levantado* 

1,05 

1,12 

1,13 

1,09 

Custo médio convertido* 

CUS$/m:l. km) x 100 

5,11 

5,45 

5,50 

5,30 

---------------~------------------------------------------------------------------------------

Média 1,10 5,34 

----------------------------------------------------------------------------------------------

* Valores referentes a Dezembro/78 



A partir dos dados das tabelas 13 e 14, 

levantados por ORLANDO FO et a1i1 (1980', pode-se compor o 

custo médio do caminhio-tanque de 15 rum. Convertendo esses 

c:on fonne c:r'itél-io 

resultados apresentados na tabela 52. 

Tabela 52 - Custos do sistemas de veículos-tanques convencionais de 15 m3
, segundo ORLANDO 

FO et alii (1980) 

Dose ap licada 

(1I9 /ha) 

75 

150 

Média 

Processo de 

descarga 

Gravidade 

Bomba 

Gravidade 

BOllba 

* Valores referentes a Julho/80 

Custo mÉdio levantando* 

(Cr$N.l.kll) 

2,40 

2,59 

2,33 

2,51 

2,46 

Custo mÉdio convertido* . 

(US$/m3 .km) x 100 

4,45 

4,81 

4,32 

4,66 

4,56 



Convertendo 05 dados de MENEZES et alii 

(1984) que constam nas tabelas 31 e 32, referentes a custos 

do sistema veiculos-tanques convencionais de 15 m~, obteve

se os resultados apresentados na tabela 53. 

Tabela 53 - Custos do sistema de veículos-tanques convencionais de 15 m9
, segundo MENEZES 

et alii (1984) 

Caminhão tipo 

MB - 2213 diesel 

E - 21 álcool 

Média 

Custo médio levantado* 

CCr$!m9 .km) 

35,22 

33,24 

34,23 

Custo médio convertido* 

CUS$/m2 .krn) x 100 

5,03 

4,75 

4,89 

-----------------------------------------------------~-----------------------------------------

* Valores referentes a Setembro/B3 

Convertendo 05 dados de SANTANA (1985) que 

constam na tabela 17, obteve-SE os resultados apresentados 

na tabG~la 54 
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Tabela 54 - Custos do sistema de • 'i t velCU Ds-:anques 

convencionais de 15 mm, segundo SANTANA (1985) 

-----------------------------------------------------------
Custo m~dio Custo m~dio 

Distincia levantado* convertido* 

(km) (ORTN/mm.km) x 100 (US$/m~,km) x 100 

0 c_ 1,92 14,07 

4 1,92 i4~07 

6 1,92 14,07 

8 1,92 14,07 

10 1,92 14,O7 

12 1,92 14,07 

14 1,92 14,07 

M~dia 1,92 14,07 

-------------------------------~---------------------------

* Valores referentes a Maio/8S 

Os valores da tabela 54 sio constantes 

porque o autor desconsiderou a variaç~o da consumo de 

combustível com a distincia da irea de fertirriga,io, 

adotando no seu trabalho um consumo m~dio. Na verdade essa 
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variaç~o existe e interfere no custo final do sistema, 

conforme demonstrado por MATIOLI et a1ii (1988a) . 

. Convertendo o dado levantado por GERALDI Fa 

et alii (1988), extraído da tabela 35, obteve-se para o 

sistema de veiculos-tanques convencionais de 15 mm o 

resultado de 16,48, correspondente ~ unidade «USS/mm.km) x 

100). 

Conv~rtendo os dados de MATIOLI et al11 

(1988a) que constam na tabela 18, obteve-se os resultados 

apresentados na tabela 
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Tabela 55 - Custos do sistema de veiculos-tanques 

convencionais de 15 mm, segundo MATIOLI et a1i1 

(1988a) . 

Custo médio Custo mcidio 

Distância levantado* convertido* 

(km) (ORTN/mm.km) x 100 

1 ~ ,~ 1,16 9,35 

4,5 0,84 6,77 

7,5 0,76 6 / 13 

10,5 0,73 5,89 

13,5 0,70 5,64 

16,5 0,69 5,56 

19,5 0,68 5,48 

22,5 0,69 5,56 

25,5 0,67 5,40 

28,5 0,68 5,48 

31,5 O,69 5,56 

-----------------------------------------------------------
Média O,75 6,07 

-----------------------------------------------------------
* Valores referentes a Setembro/07 
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Convertendo o dado apresentado por MATIOLI 

et a1i1 (198Bb), extraído da tabela 34, obteve-se para o 

sistema de veículos-tanques convencionais de 15 m~ o 

resultado de 5,91, correspondente ~ unidade «US$/m~.km) x 

100). 

Por outro lado, convertendo os dados 

levantados por MATlbLI e COURym (1988), extraídos da tabela 

38, obteve-se os resultados apresentados na tabela 56. 

! 



Tabela 56 - Custos do sistema de veiculos-tanques convencionais de 16 m3
, segundo MATIOlI e COURyR 

(1988) 

Distância 

(klil) 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

Média 

Custo m~dio levantado* 

(ORTN/m3 .kml x 100 

1,52 

1,30 

1,25 

1,23 

1,21 

1,21 

1,18 

1,27 

11 Valores referentes a Setembro/8S 

Custo médio convertido* 

(US$/m~.kml x 100 

11,24 

9,62 

9,25 

9,10 

B,95 

8,95 

8,73 

9,41 

o resumo dos resultados obtidos constam na 

tabela 57 a seguir. 
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Tabela 57 - Resumo dos custos médios do sist~ma 

veículos-tanques convencionais, segundo v~rios 

autores 

Autores 

COPERSUCAR (1979a) 

ORLANDO FQ et a1ii (1979) 

MENEZES et a1i1 (1984) 

SANTANA (1985) 

GERALDI FC et a1i1 (1988) 

MATIOLI et alii (1988a) 

MATIOLI et a1ii (1988b) 

MATIOLI e COURym (1988) 

M~dia 

Custo mcidio convertido 

(USS/m 3 .km) x 100 

5,34 

4,56 

4,89 

14,07 

16,48 

6,07 

5,91 

9,41 

8,34 

4.2.2. Sistema montagem direta de aspersio 

Convertendo 05 dados de LEME et al11 (1979) 

que constam nas tabelas 23 e 24, referentes a custos do 

sistema montagem diretn de aspersio sem extens5es e com 



vida ~til estimada em 3 anos, obteve-se os resultados 

apresentados na tabela 58. 

Tabela 58 - Custos do sistema montagem direta de aspers~o 

t M I I 1'"lil''' t '1" sem ex(ensoes, segunco _~.~ e' a 11 (i 979) , 

Dose Custo m~dio levantado* Custo m~dio convertido* 

200 2,14 B 1 (~0 

400 ,2} 1.4 B, (:~0 

600 2,14 8, c?0 

l'iécl i a 8, í?0 

~ Valores referentes a Julho/79 

A partir dos dados de SANTANA (i9Bô) que 

constam na tabela 25. pode-se converter os componentes de 

custos referentes a aplicaçio de vinhaça com montagens 

diretas de aspers~o dotadas de extensões. Os resultados 

constam na tabela 59 a seguir. 
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Tab~la 59 - Custos do sistema montag~m dir~ta d~ asp~rsio 

com ~xtensa~s, segundo SANTANA (1985) 

Componentes 

do 

sist~ma 

Montag~m direta 

Extensio 

Comportas 

Tubulaçio flexível 

Trator d~ reboque 

Mio-de-obra 

Canais 

Reservat6rios 

Custo médio 

levantado* 

(ORTN/m~) x 100 

8,25 

0,66 

0,02 

1,06 

0,82 

1,49 

0,35 

1,24 

Custo médio 

convertido* 

(USS/m m) x 100 

6,05 

0,48 

0,01 

0,78 

0,60 

1,09 

0,26 

0,91 

-----------------------------------------------------------
Total 13,89 

* Valores referentes a Maio/85 

A partir dos dados de LEME et ali1 (1987) 

que constam na tabela 40, pode-se extrair os custos do 

sistema montagem direta com extensões. Convertendo esses 

custos obteve-se os resultados apresentados na tabela 60. 



Tabela 60 - Custos do sistema montagem direta de aspersão com extensões, segundo LEtlE 

et alii <1987> 

Sistema Tipo N° turnos Custo médio ·levantado <*> Custo médio convertido <*) 

1 4,95 

Ii.D. otimizado 

4,12 8,75 

1 6,35 13,48 

Ii.D. bilateral 

4,74 

5,04 10,70 

ILD. trevo 

2 4,32 9,17 

Média 4,92 10,45 

* Valores referentes a Agosto/a7 
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MATIOLI et a1ii (1988b) apresentou tambcim u 

custo de 0 1 72 «OTN/m~)xi00) para o sistema de montagem 

conforme consta na tabela 34. Esse valor ( 

referente a Novembro/8? e quando convertido para a unidade 

«US$/m~) x 100)1 resulta o valor de 5 164. 

O resumo dos resultados obtidos consta na 

tabela 61 a seguir. 

Tabela 61 - Resumo dos custos médios do sistema montagem 

direta de aspers~ol segundo vários autores 

Autores Custo médio convertido 

LEME et a]i1 (1979) 8 120 

SANTANA (1985) 10 1 18 

LEME et a]il (1987) 10 145 

MATIOLI et a1ii (1988b) 5 164 

Média 8,62 

----------------------------------------~------------------

o sistema montagem direta de 

utiliza-se de canais construidos em leito natural que 

trabalham intermitentemente, ou seja, uma ou duas vezes por 
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safra. De acordo com MATIOLI & GUAZZELLI~ (1988), citados 

na revis~o de literatura, a vinha~a conduzida por esses 

canais está sujeita a perdas da ordem de 4,4% por km. 

Considerando que o comprimento m~dio dos canais que 

atravessam uma área sistematizada por esse sistema seja de 

3,0 km, tem-se uma perda de vinha~a da ordem de 14% do 

volume total conduzido ou aplicado. 

Portanto, em raz~o desse prejuízo, há 

necessidade d~ penalizar o custo m(dio do sistema montagem 

direta de aspers~o em 14%, resultando o valor de 9,83 «US$ 

4.2.3. Sistema transporte dutoviário 

Extraindo das tabelas 31 e 32 os dados dR 

MENEZES et alii (1984), referentes aos custos do sistema 

transporte dutoviário, obteve-se os resultados mostrados na 

tabela 62. 



Tabela 62 - Custos mÉdios do sistema transporte duloviário, segundo MENEZES et alii (1984) 

Caso estudado Transporte Custo médio levantado* Custo médio convertido* 

(kgll (Cr$/m3 .km) 

Usina Santa Adélia 13,5 24,34 3,48 

Usina são Geraldo 17,3 3,66 O,52 

Média 15,4 14,00 2,00 

* Valores referentes a Setembro/83 

A partir dos dados levantados por SANTANA 

( i 9B~5 ) CjUf::- c:orh: .. t am na t;a.bel<1 p od ,.2····~; t~ 

custos referentes aos componentes do sistema de transporte 

dutoviirio. Os resultados constam na tabela 63. 



Tabela 63 - Custos do sistema transporte dutoviáril), segundo SANTANA (1985) 

Componentes 

Tubula,~o e acessórios 

Bombas centrí fugas 

Motores elétricos 

Eletrificado 

Energia elétrica 

Total 

Custo médio levantadolf 

(ORTN/rn~.tm) x 100 

0,38 

0,02 

0,0i 

0,16 

0,06 

0,63 

Custo midio convertido! 

(US$/m~.km) x 100 

2,79 

0,15 

0,07 

1,17 

0,44 

4,62 

* Valores referentes a Maio/85 

bombeamentos 

MATIOLI et a11i (1988b) apresentam custos de 

e canais conforme constam na tabela 34. 

Convertendo esses valores obteve-se os resultados mostrados 

na tab(~la 64. 



T,,\bela 64 .. Custos médios do sistema transporte dutovi~rio, segundo HATIOLl et aEi <l.980u) 

Tipo 

Bombeaélento 

Cana 1 em t:zrra 

Média 

Transporte 

10 

10 

10 

li Valores referentes a Novembro/H7 

Custo médio levantado* 

(Cr$/m3 .km) 

O,48 

0,02 

O,25 

Custo médio converlidol! 

(USS/m3 .kml x 100 

O,38 

O,02 

0,20 

o resumo dos resultados obtidos consta na 

tabela 65 a seguir. 
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Tabela 65 - Resumo dos custos médios do sistema transporte 

dutoviJrio l segundo vJrios autores 

Autores Custo m~dio convertido 

MENEZES et alii (1984) 2,00 

SANTANA (1985) 4 , 62 

MATIOLI et a1ii (1988b) 0,20 

M~dia 

dutovi~rio 
I e o canal em terra que praticamente trabalha em 

regime de uso continuo durante a safra. MATIOLI & 

GUAZZELLI~ (1988) determinara~ para esse tipo de canal, 

perdas de vinha~a da ordem de 1,9% da vazio conduzida, por 

km de canal. Portanto, analogamente ao crit~rio adotado 

para o sistema montagem direta de aspersio, o custo médio 

do sistema de transporte dutoviJrl0 também deve ser 

p~nalizado em 10%, considerando que num transporte 

dutoviJrio global contempla-se em média 5 km de canai~ 

construidos em leito natural. Assim, o custo médio desse 

sistema resulta 2,50 na unidade «US$/m~.km)x100). 



4.2.4. Sistema bi-carga 

De acordo com SACCOMANO et alii (1989), o 

sistema bi-carga apresenta custos operacionais praticamente 

par' ,:\ d:i.::; t: â 1'1 c: i ,;\ ~;; ~:; u p (Il r' :i. o \ .. r~ ~:; <.~. :i. ::) k m. P () )'. 

outro lado, por menor que sejam, existem custos fixos 

referentes ~ aquisiçio dos tanques flexíveis e certamente, 

também alguma parc:ela de custos variáveis com 

operaçio e manutençio dos tanques, 

combustível e reparos dos c:aminh6es. 

<:\UlnE'nto clt;· c:onSUIIIC) d(·;: 

visando quantificar o custo m0dio do 

sistema bi-carga, a fim de obter parâmetros compar"ativos 

com os demais sistemas estudados, considerou-se a seguinte 

c:omposiçio para o custo m0dio desse sistema: 

- Custo anual do investimento (C1); 

Custo anual com operaç~o e manutençio dos 

tanques flexíveis (eM); 

~ Custo anual com aumento do consumo de 

combustível (CC); 

_. CUf;;t C) <:\nu<:\ '1 com aumento de reparos no 

caminhio romeu-julieta (CR). 

POl"t.;\nto, o c:usto médio do sistema bi-cal"ga 

(CDC) pode ser calculado pela seguinte expressio: 

CBC = CI + CM + CC + CR 

a) Custo anual do investimento CCI) 
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custo utl112eu-s~ a 

fórmula citada por HIRSCHFELD (1986); 

<:to· <:\n o i 

t od C)S 

vr~ 

CI - (I - ------) 
( 1. + :i. ) ,., 

('T . " ... 
_ . custo an U:::l. 1 do :i.nve~:;t: 

I .... valor' do i n Vf~'~~ t: i m(·:·:n t: t1 

:i .... t: <:\ x<:\ c!fl <:\t l""<':l.t j. V i cI ad e-

n '.' vicia üti"l do!:; 

r(-o~;idu(,\1 d ()!:> 

( 1. + i ) ,'\ .... l 

imE·:nt (.) i 

in:i.c::ial i 

do c: ap :i. t: <:\ "1 .. " j 1::'4/ .. ,J It 

-f 1 €.;>(:í. ve :i.!:> 

t an que!:) 
.... I _ 

f lf::X:I.Vel!5 .... 

O''· -~ cf o:i. s t: an qUE.'S f 1 E:X J: VE.' :i.!:1 d (.:: j. 0 m~!! c ad a I com 

pa\·,:\ 

necessJrios para equipar um caminh50 canavieiro tipo romeu-

julieta com o sistema bi-~arga, fei er~ade per NCz$ 

30.000,00, valor este correspondente a Outubro/89. Com 

esses dados calculou-se o CI: 

(i + 0,i5)~ . 0,15 
CI • 30.000,00 . ( ------------------

(1 ... 0, j.!'.'j )~'!I .... 1. 

eI = NCz$ 8.949,45/ano 

b) Custo anual cem opera~5o e m<,\fl l.l t: en 1;: ~{D 

dos tanques flexíveis (eM) 



10X do investimento inicial (I). Portanto: 

CM = 0,10 x 30.000,00 = NCz$ 3.000,00/ano 

c) Custo anual com aumento de consumo de 

Esse custo foi estimado como sendo igusl a 

20% do valor inicial dos tanques flexíveis, ou seja: 

CC = 0,20 X 30.000,00 = NCz$ 6.000,00/ano 

Vale comentar que esse valor cor~esponde a 

a P I" o >< :i. m a d a ITI f:~ n t e /.> . 4!:';í~ '1 de diesel ao pre~o de NCz$ 

v> , ~'.) 3 / '1 i t 1" o ( Ou t u b j" Cl / 8 9). P a I" a um c: a ri! :i n h ~~ n c 11 n ;'.) v 'Í /:·-:i 1" C) t:'i p n 

l"OITlf::u-·j U 1 iet a I que de acordo com BANCHI & LOPES 4 (1989) 

k IH Sé'lTI ,julieta), esse aUlTlento de CClnsumo de 

combustível equivale a O,16 l/km e c01"resPClncle a um aumento 

de 27X do consumo m~dio normal de um caminh~o romeu-julieta 

operando sem o sistema bi-carga, que ~ de 0,59 '1/km segundo 

BANCHI & MACHADO (1988). 

d) Custo anual com aumento de reparos no 

caminhio romeu-julieta CCR) 

4BAI-JCHI, A. D. 
Copel"SUC<:l.l" , 
j,989. 

& I...CJPES, J.R. (Cf.~nt:l"o· d(·:·~ T~::,:nolC)9:i.<·:\ 
Piracicaba, S.P.). Comunica~io pessoal, 



Esse custo foi estimado como sendo igual a 

15% do valor inicial dos tanques flexíveis, ou seja: 

CR - O,15 x 30.000,OO - NCz$ 4.500,00/ano 

Com rela~io a esse custo vale ressaltar que 

ele corresponde a NCz$ 0,11/km, 

ant €,'r· :i.or· 

km/sa·Pr·a. 

do cam:i.nh~{o r·om0:u···jul :i.cta 

BANCHI & LOPES 4 (1989) informaram tamb~m que 

o custo m~dio com reparos e manutençio de um caminhio 

canavieiro romeu-julieta ~ da ordem de NCz$ 0,6i/km 

(OutulJ1'"0/B9) . Assim, o custo CR 

~),lj./klTl, corresponde a um aumento de 18X no custo m~dio 

normal do caminhio operando sem o sistema bi-carqa p 

portanto, existe boa coerincia na estimativa efetuada. 
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Com os condicionalismos rostos p os 

cJlculos executados, o custo m(dio do sistema bi-carga 

(eBC) d de: 

CBC - CI + CM + ec + eR 

CBC - 8.949,45+3.000,00"~6.000,00+4"500,00 

CBC - NCz$ 22.449,50/ano 

BANCHI & LOPES 4 (1989) informaram ainda que 

um caminhio canavieiro rercorrendo 40.000 km/safl"a, executa 

em média 750 viagens/safra numa distância m(dia de 27 km, 

sendo 563 viagens transportando 20 m8 (romeu-julieta) e 187 

viagens transportando 10 m~ (romeu). 

Portanto, o custo CBC calculado 

anteriormente pode ser convertido para a unidade de 

NCz$/m 8 .km, obtendo-se o resultado CBC'. 

eBe 
eBe' = ------------------------------------------------------------

«ê0ffi3/viage~).563viagens)+«10m~/viagem).lB7via9rns»).27km 

CBC' - (NCz$ 6,33/m~.km) x 100 
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Considerandd para conversio o valor do dólar 

oficial referente a 11/10/89, obt0m-se 

como resultado: 

cec' - (USS i,50/m$.km) x 100 

Para 
I . 

efeIto d~ aproxima~io e maior segurança 

sobre a conclusio de SACCOMANO et a1il (1989), a distância 

mínima considerada para operaçio do sistema bi-carga será 

de 15 km. Torna-se importante salientar que para distâncias 

inferiores a 15 km, o sistema bi-carga pode interferir 

drasticamente na capacidade do transporte de cana E nessas 

condiç6es, a viabilidade do emprego do referido sistema 

necessita maiores estudos. 

4.2.5. Sistema caminhio-aspersio 

Os dados da' tabela levantados por 

GERALDI Fm et a1ii (1988', referentes a custos do sistema 

caminhio-aspersio, foram convertidos e os resultados 

constam n, tabela 66 a seguir. 
J~ 
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Tabela 66 - Custos médios do sistema caminhão-aspersão, em comparação ao caminhão-tanque 

convencional, s€gúndo GERAlDI Fo et alii (1988) 

Sistema Custo flédio levantado* Custo médio convertido* 

Caminhão-tanque convencional (15m3 ) 2,28 16,48 

Caminhão-aspersão (27 m3 ) 2,48 17,92 

* Valores referentes a Setembro!86 

Os dados da tabela 38 apresentados P9r 

HATIOLI & COURY~ (1988). referentes a custos do sistema 

caminh~o-aspers~o. tambim foram convertidos e os resultados 

constam na tabela 67 a seguir. 
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Tabela 67 - Custos mcidios do sistema caminh~o-aspers~o de 

28 rn~, segundo HATIOlI & COURY~ (1988) 

Distincia Custo mcidio levantado* Custo médio convertido* 

(km) «()TI·UIH~;l. km) x :'i.00 (US$/m~.km) x 100 

3 2 .. J ... .) 
I t; ..... , 16,49 

6 1,44 i q,r 1 .:S5 

9 1, j.7 8 /.1::. 
J .. j.J 

12 i, 0~5 ?', ?"7' 

15 l,0j. 1;"7 tl'''' / , .. / 
~.., 

18 0,96 7" I 1'21 

21 0, <;"3 6,88 

11édia 1,26 9,29 

* Valores referentes a Setembro/88 

•• 

o resumo dos resultados obtidos consta na 

tabela 68 a seguir. 
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Tabela 68 - Resumo dos custos m~dios do sistema caminh~o 

-aspersio, segundo vários autores 

Autor 

GERALDI et al1i (1988) 

HATIOLI & COURY~ (1988) 

H~dia 

Custo m~dio convertido 

(USS/m 8 .km) x 100 

17,92 

13,61 

4.2.6. Sistema auto-propelido com carretel. 

enrolador 

Extraindo da tabela 40 os dados levantados 

por LEME et ali! (1987) referentes a custos do sistema 

auto-propelido e fazendo as conver.ões dos mesmos, obteve~' 

se os resultados apresentados na tabela 69. 

-. 
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Tabela 69 - Custos médios do sistema auto-pfo[1!!lido com carretel enrolador I segundo LEME et a1ii 

Equipamento 

Turbomaq' 

Chuvamática 

Média 

<19B7> 

* Valores referentes a Àgosto/B7 

o 

Custo médio levantado* 

(Czi/m3 ) 

5,79 

5,20 

si st &:ma auto'-prc>pE:l ido 

Custo médio convertido* 

9,76 

12,29 

U,03 

com 

enrolador utiliza-se de canais da mesma forma que o 

sistema montagem direta de aspersio. ConSf:.'quent f:.'IT((:.~·nt C:.': I . o 

seu custo médio também deve ser perializado em 14X, 

resultando o valor de 12,68 na unidade «USS/m3 .km) x 100). 

4.2.7. Resumo dos resultados 

A tabela 70 o do';:; 

res~ltados obtidos referentes ~ conversio dos custos médios 

dos sistemas de levantados por v~rios 
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autores ao longo da ~ltima década. Vale ressaltar que o 

custo de cada sistema depende essencialmente das condiç5es 

consideradas para sua implantaçio oreraçio 

consequentemente, os resultados obtidos apenas representam 

a tendência dos custos médios dos sistemas, para efeito de 

comparaçio dos mesmos. 
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Tabela 70 - Custos dos sistemas de fertirrigaltão 

----------------------------------------------------------------------------------~---------~---------

Custos médios 

Sistema Abreviatura Finalidade ---------------------------------

Montagem direta de aspersão 

Auto-propelido caro enrolo 

Transporte dutoviário 

Di-carga 

Veículos-tanques convencionais 

Caminhão-aspersão 

MD 

AP 

TD 

BC 

VI 

CA 

Aplicação 

Transporte 

Transporte 

e Aplícação 

<US$/B!~. klil)x100 

2,50 

1,50-

8,34 

13,61 

9,B3 

12,68 

------------------------------------------------------------~----------------------------_._----------

. *Valor válido para distâncias iguais ou superiores a 15 km. 
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4.3. Crit~rios básicos para dos 

sistemas de fertirriga~io 

4.3.i.Crit~rios t~cnicos 

Os sistemas de aplicaçio necessitam de 

sistemas de transporte para serem abastecidos e promoverem 

a fertirrigaçio. Por outro lado, os sistemas de transporte 

tambim podem abastecer 
1 • J.J 

sistemas de transporte e apl1caçao. 

Portanto, executando-se essas combinações, obt~m-5e 10 

composiç5es possíveis para os sistemas de fertirrigaçio. A 

tabela 71 apresenta composições com suas 

respectivas quantificações técnicas, calculadas a partir 

dos resultados da tabela 50 e demonstra também, a ordenaçio 

t~cnica obtida com tais combinações. 
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Tabela 71 - Critérios técnicos para otimização dos sistemas de fertirrigação 

COlilbinação Quantificação TÉcnica Ordenação Técnica Utilização 

Composição dos ------------------------- ----------------------------- Prática 

Sistelilas Cá1culo* 
I 

Total Dist. ~i5 km Dist. ( 15 km Atual 

1 VT 11 : 1 11,0 4° 4° _ elevada 

2 tA 10 : 1 1O,0 7° 6° média 

3 tlD + TD <12+9) 1,71 12,3 1" 1" e l€'vada 

4 tlD + BC <12+6) 1,71 10,5 5° média 

5 AP + TD (9+9) 1,71 10,5 6° 5° baixa 

6 AP + BC (9+6) 1,71 a,8 10° desconhecida 

7 VT t TD (11+9) 1,71 11,7 2" 2" elevada 

S VT + BC (11+6) 1,71 9,9 30 baixa 

9 tA + TD <10+9) 1,71 . 11,1 30 3<> baixa 

10 CA + BC (10+6) :1,71 9,4 90 baiKa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Para o cálculo da quantificação técnica empregou-se no cociente da operação, fatores proporcionais à 

quantidade de características técnicas contempladas em cada sistema. Assim, para os sistemas de 

aplicação e transporte/aplicação o fator empregado foi 1, enquanto que para os sistemas de 

transporte o fator foi 0,71 (5:7). 

... 



4.3.2. Crit~rios econ8micos 

I 
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Para compara~io econ8mica dos sistemas, de 

acordo com as possíveis composições descritas no item 

4.3.1., calculou-se 05 custos para várias distincias, 

obtendo-se os resultados mostrados na tabela 72. 
I 

•• 
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Tabela 72 - Custo':~" e critérios econômicos para otimízadío dos sistemas de fertirrigação 

----~----------------------------------------------------_._-------------------------------------------

Conjugação Distância (km) Ordenação Econômica 

dos --------------------------------------.---------------

Sistemas 5 10 15 20 25 30 35 Dist. }t 15 km Bist. { 15 k~ 

tlD + TD 22,33 34,83 47,33 59,83 72,33 84,83 97,33 ·"}o 1° ,; 

IJT + 1D** 27,10 54,20 81,30 108,40 135,50 162,60 188,70 60 3D 

eA + 1D** 4O,29 90,55 120,83 161,10 201,38 241,65 281,93 ao 4° 

VT 41,70 83,40 125,10 166,80 208,50 25O,20 291,90 9D 5° 

tiD t BC 32,33 39,83 47,33 54,83 62,33 10 

fi? + TD 25,18 37,68 50,18 62,68 75,18 97,68 100,18 5° 2° 

CA 68,05 136,10 204,15 272,20 340,25 408,30 476,35 10° 6° 

\IT + Ben 73,80 98,40 123,O0 147,60 172,20 4° 

CA + Ben 113,33 151,10 18B,88 226,65 264,43 7° 

A? + BC 35,18 42,68 50,18 57,68 65,18 2° 

----------------------------------------------------------------~--------~--------------------------

li Valores em (<US$/m3 »<100 ) 

lIlI Para essas tombina~ões de sistemas de transporte COIII sistemas de transporte/aplic3çãp, con?iderou-· 

-se que cada um dos dois sistemas envolvidos, é responsável por metade do transporte de vinhaça 

na distântia considerada. 

-. 
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4.3.3. 'Crit~rios t~cnico-ecDn8micos 

Compondo os critérios técnicos com os 

econ8micos, obtém os critérios b~sicos para otimizaçio da 

fertirrigaçio. Assim, para distincias iguais ou superiores 

a 15 km. definiu-se uma escala quantitativa para os 

sistemas combinados, atribuindo notas de 1 a 10 referentes 

~s colocaç5es de 10° a 1°, respectivamente, Analogamente, 

para distincias inferiores a 15 km, definiu-se outra escala 

quantitativa, atribuindo as notas 1 a 6 referentes as 

colocaç5es de 6° a j'O 
• I respectivamente. Os resultados 

constam nas tabelas 73 e 74 a seguir. 
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Tabela 73 - Critérios técnico-econômicos para otimizaç:ão dos sistemas de fertirriga~ão, para distâll 

cias >, 15 km 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistelllas Ordenaç:ão Nota Técnica Ordena~ão Nota Econômica Nota Tôtal Ordenação 

COUlbinados Técnica (1) Econômica m (1Hm Global 

----------------------------------~-------------~----------------------------------------_ .. _----------

tlD f TD 1° 10 3° 8 18 1° 

VT f TD 2° 9 6° 5 14 3° 

CfI t TD 3° B B" 3 li 50 * 

VT 4° .. 9° 2 9 8° , 

KD t BC 5° 6 1° 10 16 2° 

AP t TD 6° 5 5° 6 11 4"* 

CfI 7° 4 10° 5 10° 

VT t BC ao 3 4° 7 10 7°* 

CA t BC 9° 2 7° 4 6 9° 

AP t BC 10° 1 2° 9 10 6°* 

------------------------~----------------------------------------------------------------------------

* Para essas colocações prevaleceram os aspectos econômicos 



Tabela 74 - Critérios técnico-econômicos para otifQizaç:ão dos sistemas de tertirrigação, para distân. 

cias ( 15 klll 

Sistemas . Ordenação Nota Técnica Ordenação Nota Etonôlllica Nota Total Ordenaç:ão 

Combinados Técnica Econômica (1)+(2) Global 

KD t TIl 1° 6 1° 6 12 40 
~ 

VT + TD 2° 5 3° 4 9 2Q 

CA t TD 3° 4 4° 3 7 4
Q* 

VT 4° 3 5° 2 5 5<> 
"J 

AP + TD 5° 2 2° 5 7 3°* 

CA 6° 6° 2 6° 

-------------------------------~---~--------------------~---------------------------------------------

* Para essas colocações prevaleceram os aspectos econô~icos 

\. .. 
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5. CONCLUSõES 

técnica, 

Os resultados obtidos atrav~s da ordena~io 

conversio de custos e combina~5es dos sistemas 

para fertirrigaçio de lavouras canavieiras com vinhaça, 

permitem as seguintes conclus5es: 

- Os sistemas de aplica~io (montagem direta 

de aspersio e auto-propelido com carretel enrolador) e os 

sistemas de transporte (transporte dutoviário e bi-carga), 

nece~:;sitam ser combinados com outros sistE.'mas para 

promoverem a fertirrigaçioi 

- Os sistemas de transporte e aplicaçio 

(veículo-tanque convencional e caminhio-aspersio), ~romovem 

a fertirriga,io sem necessidade de combinações mas, podem 

ser combinados com sistemas de transpoite visando a redu,io 

de custos da aplicaçio de vinhaça e consequent~mente, a· 

otimizaçio do sistema global de fertirrigaçioi 

- A viabilidade do sistema bi-carga está 

comprovado para distAncias iguais ou superiores a 15 km .. 

Para distincias inferiores a 15 km, o referido sistema pode 

no de cana 

-. 
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'consequentemente, nessas condi~5es necessita de maiores 

estudos; 

~ Para distâncias ~ i5 km: 

· Sob o ponto de vista tcicnico o sistema 

montagem direta de aspersio combinado com o sistema 

transporte dutoviirio (MD+TD), aPresentou-se como o melhor. 

O sistema auto-propeliLo com carretel enrolador combinado 

com o sistema bi-carga CAP+BC), mostrou ser o pior e os 

Dito demais sistemas analisados obedecem a ordena~io 

técnica mostrada na tabela 7i; 

Sob a óptica econBmica o melhor sistema 

é o montagem direta de aspersia combinado com o sistema bi-

carga (MD+BC), o sistema caminhio-aspersio mostrOU-SE como 

o pior, ,enquanto que os oito demais sistemas obedecem 'a 

escala apresentada na tabela 72; 

· Os aspectos técnicos econBmicos 

analisados conjuntamente, demonstram que o sistema MD+TD 

prevalece como o melhor, o sistema CA cOntinua sendo o pi~r 

e os oito demais obedecem o escalonamento demonstrado na 

tabela 73; 

- Para distâncias ( 15 km: 

· Sob o ponto de vista técnico o sistema 

MD+TD apresentou-se como o melhor, enquanto o sistema CA 

foi o pior. Os quatro demais sistemas analisados obedecem a 

ordena~io técnica mostrada na tabela 71; 

•• 



~B7 

. Sob a óptica econBmica o sistema MD+TD 

tamb~m apresentou-se como o melhor, enquanto o sistema CA 

continuou sendo o pior. Os quatro demais sistemas 

considerados obedecem a escala apresentada" na tabela 72; 

. Os aspectos t&tnicos econ8micos 

analisados conjuntamente, demonstram que o sistema MD+TD 
I 

p~evalece como o melhor, o sistema CA continua sendo o pior 

e os quatro demais obedecem o escalonamento apres€ntado na 

tabela 74; 

- As tabelas 71, 72, 73 e 74 fornecem aos 

projetistas e usuiric~ os crit&rios básicos necessirios 

para elaboraç~D e implantaç~o de projetos otimizados, os 

quais podem contemplar virias sistemas de fertirrigaçio 

simultaneamente, sejam eles combinados ou nio; 

- Os crit&rios básicos definidos nesse 

trabalho, podem n~o valer para determinadas unidades 

produtoras de álcool (destilarias), cujas lavouras 

apresentem geográficas topográfic~s 

especificas, que destoem das condiç6es m&dias consideradas 

para determina,io dos resultados obtidos neste trabalho. 

Mesmo assim, os crit&rios sio válidos para os estudos e 

preliminares, necessários 

projeto executivo do sistema global de fertirrigaçio a ser 

adotado; 

- Os resultados obtidos constituem-se em 

subsidias para futuros trabalhos sobre o assunto abordado, ~ 
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Operacional", visando o desenvolvimento de modelo t~cnico-

econômico alicer,ado em equaciontimentos que busquem a 

otimiza~io dos sistemas, independentemente das condi~aes 

geogrificas e topogrificas das ~reasa serem fertirrigadas 

com vinhaç:a. 

.' 
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