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ALMEIDA et al (1950) e                                                           

VALSECHI & PIMENTEL GOMES (1954)                          

Aplicação  de vinhaça resultou em aumento do pH do solo. 

PIMENTEL GOMES & CARDOSO (1958)

“as indústrias de açúcar e álcool possuem vários subprodutos e 

resíduos orgânicos excelentes para a adubação da cana-de-

açúcar. (...) Uma das conquistas mais interessantes dos últimos 

anos no que se refere à fertilização dos canaviais é o uso da 

vinhaça como adubo.”

GLÓRIA (1975),

Propõe a aplicação racional da vinhaça,

baseada no conhecimento de sua composição,

e expõe que, focalizar apenas o problema da poluição,

foi um erro de apreciação.



A vinhaça de cana-de-açúcar é um líquido com cheiro que vai do 

adstringente ao nauseabundo (...) sofre um processo de putrefação 

liberando gases fétidos que tornam o ambiente insuportável. 

(FREIRE & CORTEZ, 2000)

Melhor:

Vinhaça é o vinho desalcoolizado
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A vinhaça é via preferencial dos elementos mais solúveis, que saíram dos decantadores 
acompanhando o caldo sobrenadante.

Enquanto os elementos menos solúveis saíram do decantadores com o lodo para a torta-
de-filtro.



Composição média da vinhaça resultante de diferentes mostos 

(GLÓRIA & ORLANDO FILHO, 1984)



Composição média da vinhaça resultante de diferentes mostos 

(GLÓRIA & ORLANDO FILHO, 1984)

Com a aquisição de potássio seu conteúdo pode aumentar



Logística reversa e 
custo compulsório

Esses materiais tem que ser 
transportados de volta para 
algum destino, 
obrigatoriamente.



ODUM, EUGENE. Fundamentos de Ecologia, (1971)



Conhecimento da Produção e da composição
da Vinhaça e Água residuária.
E amplitude da variação da emissão

Modalidades de aplicação
e seu dimensionamento

Modalidades logística: 
canais, 
adutoras enterradas, 
adutoras de superfície, 
caminhões etc.
E seu dimensionamento

Aplicação racional



Barbosa,V. Ciclos Biogeoquímicos como subsídio para a sustentabilidade do sistema agroindustrial 

da cana-de-açúcar. 2007. 117f. Tese (Mestrado) –UNESP, Jaboticabal,2007.





Vias biogeoquímicas para ciclagens de elementos na agroindústria da cana-de-açúcar



Usina X

Qual é a área dessa Usina?

Portanto:

Em dosagem de adubo a 
quantidade de K2O 
emitido pela vinhaça é 
suficiente para quase 
toda a área de produção 
de cana.

Sua participação da 
adubação depende da 
viabilidade logística e da 
tecnologia de aplicação.



Usina X



Amostrador contínua, para análise química

Conhecimento da composição da vinhaça



Adutora de RPVC,

enterrada



Transporte por adutora móvel
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Carregamento para caminhões, “por baixo”
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Este caminhão aplicador de vinhaça concentrada:

5.000 ha safra

até 100 km



Aplicação localizada de vinhaça concentrada



Aplicação localizada de vinhaça concentrada



Aplicação localizada de vinhaça concentrada



Vinhaça Concentrada armazenada sem deterioração, sem apodrecer.

Contribuição por possibilitar uso na entresafra,

Ampliando a área de aplicação
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Análise do solo média dos blocos

P K Ca Mg Al H+Al CTC V%

mg.dm
3

39,3   0,5     12,5   5,3     ans  21,5   39,7   45,8   

................................................... mmol c.dm
3 
......................................

Fazenda São José, colheita  mecânica crua

Delineamento estatístico: blocos casualizados (dbc) com 4 repetições:

Parcelas: 5 linhas x 10 metros

Experimento de adubação com Vinhaça Concentrada



Aparentemente houve tendência de efeito negativo da complementação nitrogenada 
sobre a teor de ART da cana.











Carreta aplicadora de vinhaça formulada NPK



A carreta aplicadora estaciona ao lado da carreta rodoviária para receber a vinhaça





Realiza a aplicação da vinhaça formulada dirigida na linha da cana na dosagem adequada





Visão:

Gerenciamento quantitativo e qualitativo do ciclo da água no 
ecossistema agroindustrial.

Considerando:

1. A captação superficial outorgada.

2. A recepção de água vegetal.

3. O retorno do efluente à bacia.

4. O efluente como veículo de outros ciclos biogeoquímicos.

5. O gerenciamento das taxas de aplicação anual.

6. O monitoramento da qualidade das águas da bacia.

Uso da vinhaça água residuária





Usina X





Fertirrigação com água + vinhaça

Ganhos de produtividade ( t/ha colhido)

Ganho de longevidade

Ganho de produtividade total ( t/ha/ano = t/ha total)

Viabilização de plantio em época seca

Cultivo de variedades mais nobres

Redução da distância média ponderada (como todo ganho de produtividade)

Plantio para colheita em 12 meses (“plantio o quanto antes”)





Eletrobomba 

EQ125/55











Projeto para carretel em adutora



Projeto para carretel em canal





Referência de custo para modalidades de transporte e aplicação de vinhaça e águas



Referência de custos para modalidades de transporte e uso de vinhaça



Obrigado!
Valmir Barbosa
valmir@gvo.com.br
17 99706 7640

mailto:valmir@gvo.com.br




Captação e recarga na bacia, 
associado à manutenção da 
capacidade de retenção do solo,  
deve contribuir para a conservação 
da água no ecossistema e 
manutenção dos mananciais.



Quanto maior o uso cultural, 
maior a concentração da cultura, 

mais fácil viabilizar a ciclagem 
dos elementos.

Contribui para a Sustentabilidade

Logística Aplicada e Uso da terra:

Barbosa,V. Ciclos Biogeoquímicos como subsídio para a sustentabilidade do sistema agroindustrial 
da cana-de-açúcar. 2007. 117f. Tese (Mestrado) –UNESP, Jaboticabal,2007.

Demanda de Produto

Demanda de área 
cultivada ( Ac )

Coeficiente de uso 
cultural do território            

( uc )

Área total circunscrita      
( At )

Raio de distância 
geográfica ( R )

Viabilidade logística de 
cana

Viabilidade logística de 
reciclagem

Verticalização da 
produção

Reservas e APPs

Outras culturas

Infraestrutura

+

+



Tecnologias de uso da vinhaça devem focalizar:

• Contribuição para a geração de caixa

• Segurança ambiental

1. Introdução



Valor de uso



“produtividade por área total

cultivada”. Ou seja, expressa a produtividade em:

t . ha-1 . ano-1

Que indica:

biomassa . área-1 . tempo-1



ALMEIDA et al (1950) e                                                           

VALSECHI & PIMENTEL GOMES (1954)

Aplicação  de vinhaça resultou em aumento do pH do solo. 

PIMENTEL GOMES & CARDOSO (1958)

“as indústrias de açúcar e álcool possuem vários subprodutos e 

resíduos orgânicos excelentes para a adubação da cana-de-

açúcar. (...) Uma das conquistas mais interessantes dos últimos 

anos no que se refere à fertilização dos canaviais é o uso da 

vinhaça como adubo.”

GLÓRIA (1975),

propõe a aplicação racional da vinhaça,

baseada no conhecimento de sua composição,

e expõe que, focalizar apenas o problema da poluição,

foi um erro de apreciação.



4. Tecnologias de aplicação

4.3. Caminhão tanque vinhaça natural 



2. REVISÃO

2.2. Ciclos Biogeoquímicos Ciclo do N

Barbosa,V. Ciclos Biogeoquímicos como subsídio para a sustentabilidade do sistema agroindustrial 
da cana-de-açúcar. 2007. 117f. Tese (Mestrado) –UNESP, Jaboticabal,2007.


