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1. INTRODUÇÃO 

Não há atividade econômica que não use água, de uma forma direta ou indireta. Assim, diante 

do cenário de disponibilidade e competição pelos recursos hídricos pelos diferentes setores da 

sociedade, a gestão do uso da água pela irrigação racional, econômica e ecologicamente sustentável é 

fundamental. Para tanto, todas as etapas envolvidas no processo têm importância, dentre elas: 

planejamento, projeto, seleção do método, instalação, operação e manutenção dos equipamentos no 

campo e o manejo da água.  

O crescimento populacional e as atividades econômicas também têm sido acompanhados pelo 

aumento da demanda de água para agricultura, bem como sua disponibilidade vem sendo reduzida 

pela diminuição das florestas, pela impermeabilização do solo, redução das áreas de recargas, pelas 

mudanças climáticas e pela poluição dos corpos hídricos. Em paralelo á esta demanda hídrica tem-se 

o aumento na geração de resíduos, causando grandes impactos ambientais. Por isso, é de grande 

interesse a utilização desses dejetos para outras aplicabilidades como fertilizantes, silagem, biogás, 

entre outros (Silvestre et al., 2014).  

Além disso, é importante ressaltar que a agricultura irrigada é conhecida como a maior 

usuária de água doce no mundo, sendo responsável pelo consumo de aproximadamente 69%. O 

consumo da água por outros setores, como as indústrias e o uso doméstico, perfaz 31%. Isso se deve 

à necessidade de água das plantas devido o processo metabólico, principalmente o processo de 

transpiração. A elevada exigência de água, portanto, é intrínseca da planta, que, se não satisfeita, 

afeta o crescimento e a produção. Por isso, é interessante que atividades como agricultura e, até 

mesmo a indústria, invistam na otimização do recurso hídrico, na redução dos desperdícios, no 

tratamento dos despejos e na sua reutilização.  

Assim, tem-se que o uso da vinhaça, que é um resíduo líquido de atividades sucroalcooleiro, é 

uma ótima opção para uso na agricultura irrigada, visto que esta otimiza o uso dos recursos hídricos e 

insumos agrícolas, como fertilizantes químicos.    

Portanto, este curso tem o objetivo de sensibilizar e demonstrar a importância do manejo da 

vinhaça na fertirrigação como vantagem econômica na atividade agrícola (diminuição dos custos da 

produção) e, além disso, contribuir para que os participantes tenham condições de identificar, inferir 

e utilizar o manejo adequado da vinhaça na fertirrigação. 
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1.1 Vantagens econômicas do manejo da vinhaça no setor da agricultura irrigada  
 

O incentivo de utilizar águas residuárias na agricultura, no caso deste curso: o uso da vinhaça 

como fontes alternativas de água, pode reforçar na melhoria da produtividade de culturas, visto que 

esse tipo de água contém bastante macro e micronutrientes, proporcionando uma economia de 

fertilizantes e matéria orgânica, principalmente em relação à assimilação do nitrogênio, importante 

elemento no crescimento vegetativo das plantas. Salientando que a água é um recurso natural 

escasso, devido ao aumento da demanda, do desperdício, do mau uso, associados à poluição ou 

degradação do meio ambiente, e da grande disponibilidade hídrica distribuída de forma desigual em 

relação à densidade populacional. Além disso, atualmente vem percebendo uma drástica alteração 

dos ciclos hidrológicos, onde vários estados do Brasil vêm sofrendo com a estiagem, como é o caso 

do Estado de São Paulo e da maioria dos Estados do Nordeste Brasileiro (Brasil, 2015).  

No Brasil a prática de reuso de água ainda é considerada pequena, restringindo-se 

praticamente as imensas áreas de cana-de-açúcar irrigadas com vinhaça.  

A expansão do setor sucroalcooleiro no final da década de 70 ocasionou sérios problemas 

ambientais, devido às altas quantidades de resíduos que passaram a ser gerados em um breve período 

de tempo. Hoje há uma forte pressão publica para a reutilização dos resíduos gerados pelo setor, a 

fim de se ter uma cadeia produtiva limpa, sem prejuízo ao meio ambiente e às pessoas que vivem 

próximas as usinas (Barbosa, 2010). O principal resíduo gerado pelo setor sucroalcooleiro é a 

vinhaça, também denominado restilo. A vinhaça é o liquido derivado da destilação do vinho, 

resultante da fermentação do caldo da cana-de-açúcar ou melaço. O seu uso na agricultura é regido 

por leis específicas, para assim ter seu manejo adequado sem causar reflexos negativos ao meio 

ambiente. 

No esquema a seguir são apresentadas as vantagens econômicas mais evidentes no uso 

correto da vinhaça.  
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1.1.1 Uso da vinhaça na agricultura 
 

Com o aumento na geração de resíduos nas últimas décadas surgiu o interesse por reduzir os 

impactos ambientais causados pelo crescimento populacional e o estilo de vida consumista. Muitos 

resíduos que são descartados são ricos em substâncias orgânicas e nutrientes inorgânicos que podem 

ser utilizados na agricultura. A vinhaça apresenta grande quantidade de potássio (K) e pode ser 

Utilizado Na Fertirrigação - Aplicação De Fertilizante Através Da Água De Irrigação 
- fornecendo nutrientes ao solo. A alta concentração de matéria orgânica aumenta as reações de redox 

do solo, intemperizando e lixiviando os metais. Porém a utilização da vinhaça na agricultura ainda 

necessita de pesquisas, pois sua composição varia muito e a aplicação desse resíduo no solo deve ser 

controlada, pois o excesso de macro e micronutrientes lançados, pode ser tóxico e prejudicial a 

fertilidade, pois a adubação é feita com a necessidade do solo naquele momento (Silvestre et al., 

2014).  

A utilização da vinhaça como adubo, melhora a qualidade do plantio de cana-de-açúcar. 

Devido ao seu elevado teor de água, até em regiões secas a produtividade é alta. Pode ser usada com 

adubo orgânico, acrescentando nutrientes necessários, como por exemplo, o potássio (Silvestre et al., 

2014).  

  

1.2 Considerações sobre manejo de água na irrigação  
Os principais métodos de irrigação utilizados no Brasil são: superfície (inundação e sulcos), 

aspersão (convencional, canhão e pivô central) e localizada (gotejamento e microaspersão) (Figura 

1). O método considerado ideal é aquele que melhor se adequar às condições locais de topografia, 
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clima, tipo de solo e de cultivo, disponibilidade e qualidade de água, mão de obra e energia. As áreas 

irrigadas no Brasil chegam à aproximadamente 3.440.470 ha, que representa apenas 1,9% dos 155,0 

milhões de hectares cultivados, sendo as regiões Sudeste e Sul como as maiores áreas irrigadas do 

país, tendo em média 988.080 ha e 1.301.660 ha, respectivamente (PIRES et al., 2008). 

 

Figura 1. Irrigação por inundação, por sulcos, por aspersão (convencional, autopropelido e pivô central) e 
localizada (gotejamento e microaspersão). Fonte: PIRES et al., 2008 

 

É importante salientar que a quantidade de água a ser aplicada numa cultura deve ser 

estabelecida na fase de projeto e dimensionamento do equipamento. Nessa etapa são estudadas as 

características de retenção de água no solo, profundidade efetiva das raízes das culturas a serem 

exploradas, a eficiência esperada do sistema e a demanda climática da região. Considerando, 
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também, alguns aspectos que são relevantes para o planejamento, manejo e operação dos sistemas de 

irrigação na agricultura e dentre estes, destacam-se: seleção do sistema de irrigação, implementação 

da irrigação no sistema de produção agrícola, o gerenciamento das irrigações (quando, quanto e como 

irrigar), a dependência dos processos fisiológicos e produtivos da cultura, instalação de novos 

equipamentos, monitoramento da água na irrigação (critérios e estratégias de manejo da água na 

irrigação), conhecimento da profundidade efetiva das raízes, etc. 

Desperdícios de água na irrigação agrícola ocorrem devido ao uso de métodos de irrigação 

que favorecem perdas de até 60% da água por evaporação, como a inundação, os sulcos rasos, o pivô 

central e a aspersão. Contudo, deve-se considerar que a produtividade é aumentada com a irrigação, 

reduzindo a necessidade de expansão da fronteira agrícola (BERTONCINI, 2008). Ressaltando que o 

excesso de água colocado no solo contribui para o transporte de fertilizantes e pesticidas, poluindo 

águas superficiais e subterrâneas. A agricultura, como grande depositária de produtos químicos e 

orgânicos sobre corpos de água, seria um dos setores mais afetados por essa nova gestão dos recursos 

hídricos (MARTINS et al., 2001). 

1.3 Problemas e desafios decorrentes do manejo inadequado da vinhaça 
 

De maneira geral, a vinhaça apresenta elevadas concentrações de nitrato, potássio e matéria 

orgânica; sua utilização pode alterar as características do solo promovendo modificações em suas 

propriedades químicas, favorecendo o aumento da disponibilidade de alguns elementos para as 

plantas. Por outro lado, a vinhaça também pode promover modificações das propriedades físicas do 

solo, de duas formas distintas: essas alterações podem melhorar a agregação, ocasionando a elevação 

da capacidade de infiltração da água no solo e, consequentemente, aumentar a probabilidade de 

lixiviação de íons, de forma a contaminar as águas subterrâneas quando em concentrações elevadas, 

além de promover a dispersão de partículas do solo, com redução da sua taxa de infiltração de água e 

elevação do escoamento superficial, com possível contaminação de águas superficiais (Silva et al., 

2007). 

A vinhaça quando lançada em algum corpo hídrico causa sérios problemas ambientais, pois 

sua carga orgânica eleva a Demanda Bioquímica por Oxigênio (DBO), causada principalmente pela 

proliferação de microrganismos, que esgotam o oxigênio dissolvido na agua, destruindo a flora e a 

fauna aquáticas e dificultando o aproveitamento dos mananciais contaminados como fonte de 

abastecimento de agua potável. Os despejos da vinhaça nos cursos d’agua contribuem também, para 

o agravamento de endemias e proliferação de insetos. (CETESB, 2006 citado por BARBOSA, 2010). 
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Figura2. Descarte de vinhaça diretamente no Rio Ipojuca. Fonte www.avozdavitoria.com 

A matéria orgânica existente na composição da vinhaça, quando lançada nos rios, 

representava alimento para a fauna aquática, mas até o ponto em que o oxigênio disponível na água 

não fosse fator limitante para sobrevivência, podendo ocasionar morte por asfixia, alterando, assim, o 

pH do meio levando à morte a fauna aquática. 

  
 

Figura3. Mortalidade de peixes por falta de oxigênio na água.  Rio Ipojuca. Fonte www.avozdavitoria.com 

 

Em 1976, o governo estadual passou a regulamentar a disposição de matérias poluentes nos 

recursos hídricos, e em 1978 o governo federal publicou a Portaria nº 323 que proibiu o despejo da 

vinhaça em qualquer corpo hídrico (CETESB, 2006). O aumento na produção de vinhaça e as 

restrições impostas no final da década de 1970 mobilizaram os centros de pesquisas a gerar 

informações para o uso racional deste resíduo, principalmente na agricultura, como fertilizante 

complementar a adubação mineral. 
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É importante ressaltar que grandes doses de vinhaça podem ter um impacto severo no solo e 

nas águas superficiais e subterrâneas, não sendo recomendadas dosagens acima da variação de 500 a 

2000 m³ ha-1. 

1.4 Escassez Hídrica no Brasil e no Mundo  
 
 Há uma má distribuição das águas do planeta. Sobra em algumas regiões e falta em outras. 

Somando-se a isso a situação atual, onde várias regiões estão passando por secas mais prolongadas 

que a média histórica.   

Seca na Califórnia (EUA) 

O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está enfrentando o quarto ano seguido de seca, 

onde o ano de 2013 foi o mais seco em 120 anos e até o primeiro semestre de 2015 as médias 

pluviométricas estavam bem abaixo da média histórica.  

Os níveis dos reservatórios baixaram. O lago Cachuma, que é um dos responsáveis pelo 

abastecimento do estado, está com um volume de 26% da sua capacidade de armazenamento, 

comprometendo o abastecimento de algumas cidades, como a de Santa Bárbara. Assim, o governo do 

estado da Califórnia, Jerry Brown, decidiu fazer o corte do fornecimento de água para irrigação. 

 
Figura 4: o Lago Cachuma, uma importante fonte de água para as pessoas na área de Santa 

Barbara, também está diminuindo rapidamente. 

Até os poços estão secando, assim a situação hídrica foi amenizada para algumas famílias 

através de um auxílio dado por uma organização não governamental Self-Help Enterprises, as quais 

receberam um pequeno reservatório. A água chega de carro-pipa duas vezes por mês. Obrigando a 

economia desta água, além do reuso no banheiro (Ferreira, 2015).  

 

Brasil 

 No Nordeste brasileiro a situação está crítica.  Em São Miguel (RN), cidade de 23 mil 

habitantes, ninguém recebe mais conta de água, pois a água encanada acabou em dezembro de 2014, 
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quando açude de abastecimento secou. Assim, a fonte para sobrevivência resume-se em vender e 

comprar água, transportar água, carregar balde d’água. E esta situação deve se manter por um bom 

tempo, já que os órgãos gestores não dispõem de uma solução de curto prazo (FERREIRA, 2015).  

 Dos 153 reservatórios monitorados do estado do Ceará, 119 encontra-se com volume abaixo 

de 30%. O estado está com um volume de armazenamento de apenas 16,6% da sua capacidade.   

 A bacia do rio Curu é uma das bacias com situações mais críticas do estado do Ceará. Vem 

sofrendo com a estiagem desde o ano de 2011, chegando ao quinto ano de escassez hídrica, onde as 

médias pluviométricas registradas foram bem abaixo da média histórica desta região.  

 A crise também bateu na porta da rica região Sudeste. Dos dois maiores reservatórios que 

atendem a Grande São Paulo, Cantareira e Alto Tietê, estão com níveis críticos. O Canatareira, o 

mais importante deles, entrou no volume morto em maio de 2014 (FERREIRA, 2015).  

 
Figura 5: utilização do volume morto no sistema Cantareira, devido à estiagem de 2015 

 

2. USO DA VINHAÇA NA FERTIRRIGAÇÃO DE CULTURAS 

O Brasil é o maior produtor mundial no complexo sucroalcooleiro, exercendo liderança em 

todos os segmentos: cana-de-açúcar, açúcar e álcool, considerado, também, como o país mais 

competitivo do mundo neste setor, porque detém os maiores níveis de produtividade da referida 

cultura, rendimento e menores custos de produção. 

A agroindústria sucroalcooleira exerce influência direta nas áreas adjacentes às usinas, no 

aspecto social e ambiental, pela geração de empregos diretos e indiretos, pela fixação do homem no 

campo e, pelo impacto ambiental causado. O impacto ambiental é alto devido às grandes extensões 

de áreas de monoculturas, pelas práticas agrícolas, uso de agrotóxicos, queimada da cana-de-açúcar e 

pela disposição indiscriminada da vinhaça (MIRANDA, 2009). 
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A vinhaça é conhecida pelos nomes: vinhoto, calda, tiborna, restilo, garapão, vinhote, caxixi 

e mosto. Esta é caracterizada como um efluente de destilarias com alto valor fertilizante em solos, 

mas apresenta um alto poder poluente quando descartada em corpos d’água. Este resíduo apresenta, 

concentrações consideráveis de cátions como K+, Ca2+ e Mg2+, tendo como seu principal componente 

a matéria orgânica, constituída de ácidos orgânicos. Sua riqueza nutricional está ligada à origem do 

mosto fermentado, que é todo líquido suscetível à fermentação, isto é, praticamente 60% da vinhaça 

produzida provêm de mosto de caldo e 40% do mosto misto (FREIRE & CORTEZ, 2000). A 

concentração dos elementos presentes na vinhaça proporciona a cultura da cana-de-açúcar um 

acréscimo na produtividade de colmos por hectare e uma maior concentração de açúcar, quando 

comparados às áreas somente irrigadas com água, sendo assim, indispensável nas lavouras 

canavieiras (Figura 6).  

 
 

 
A utilização da vinhaça como fertilizante é uma prática realizada desde 1914, porém ainda 

há carência de informações quanto aos métodos e dosagem de aplicação para os diferentes solos, 

climas e bem como para o uso amplo em outras culturas.  

A partir de 2005, através da Norma técnica P4. 231 a CETESB estabeleceu critérios para o 

armazenamento, transporte e aplicação da vinhaça no solo. Norma esta descrita nos itens a seguir.  

 

3.  IMPLICAÇÕES LEGAIS NO MANEJO DO USO DA VINHAÇA 

 

Estudos vêm sendo discutidos para uso da vinhaça de formas mais racionais, levando em 

conta a composição química da vinhaça e a aplicação desta como fertilizante. 

Figura 6. Aplicação da vinhaça na cultura da cana-de-açúcar. 
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Existem diversas restrições com relação ao uso e destino da vinhaça, estas são regidas por 

Legislações Ambientais, tais como:  

• Portaria nº 323 de 29 de novembro de 1978 (Ministério do Interior, 1978), que proíbe o 

lançamento direto ou indireto, da vinhaça, em qualquer coleção hídrica, pelas destilarias 

instaladas ou que venham a se instalar no país; 

• Portaria nº 124, de 20 de agosto de 1980, do Ministério do Interior que dita às normas no 

tocante à prevenção de poluição hídrica, para a localização de indústrias, construções ou 

estruturas potencialmente poluidoras e para dispositivos de proteção;  

• Portaria nº 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, que estabelece 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Existe ainda, a resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, e estabelece, ainda, as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 

dá outras providências. E, por fim, a Norma Cetesb P4.231/2005 que estabelece critérios e 

procedimentos para o armazenamento, transporte e aplicação no solo agrícola de vinhaça gerada pela 

atividade sucroalcooleira para o Estado de São Paulo. Outras definições constantes na referida norma 

da CETESB, são apresentadas a seguir: 

• Águas subterrâneas: são águas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo, de forma 

suscetível de extração e utilização pelo homem, ou as águas que ocorrem naturalmente ou 

artificialmente no subsolo; 

• Aquífero: é toda formação geológica que armazena e transmite água subterrânea natural ou 

artificialmente captada; 

• Solo: é o material que ocorre a partir da superfície do terreno, constituído por horizontes 

gerados pela alteração do material original (rocha, sedimento ou outro solo) por ação do 

intemperismo. São partes integrantes do solo as partículas minerais, o ar, a água intersticial 

das zonas não saturadas e saturadas, a fração orgânica e a biota; 

• Solo agrícola: é a superfície de terra utilizada para a exploração agro-silvopastoril; 

• Nível d’água: é a altura em determinado tempo e local, da superfície freática ou 

potenciométrica de um aqüífero; 
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• Superfície potenciométrica livre ou lençol freático: é a superfície superior da zona saturada, 

ao longo da qual a pressão é igual à pressão atmosférica. 

3.1 Norma Técnica Cetesb P4.231/2005  
 

Como dito acima a Norma Cetesb P4.231/2005 estabelece critérios e procedimentos para o 

armazenamento, transporte e aplicação no solo agrícola de vinhaça gerada pela atividade 

sucroalcooleira para o Estado de São Paulo.  

3.1.1 Critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte e aplicação da 
vinhaça no solo agrícola.  

 
 Quanto ao armazenamento 

 

Os tanques de armazenamento de vinhaça devem ser impermeabilizados com geomembrana 

impermeabilizante ou outra técnica de igual ou superior efeito. A Figura 7 ilustra um tanque de 

armazenamento de vinhaça.  

 
Figura 7 Tanque de vinhaça, impermeabilizada com geomembrana. 

Fonte: http://www.mpz.com.br/geomembrana.html 
 

Nas áreas dos tanques de armazenamento de vinhaça devem ser instalados poços de 

monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, em uma quantidade de, no mínimo, 04 (quatro) 

poços de monitoramento, sendo: 

- 01(um) poço de monitoramento a montante dos tanques; 

- 03 (três) poços de monitoramento a jusante dos tanques.  
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A implantação de drenos testemunha dispensa a instalação dos poços de monitoramento, 

sem prejuízo do eventual monitoramento. Este dreno deve ser instalado no momento da construção 

ou reforma do tanque.  

Na água coletada dos poços de monitoramento deverão ser determinados os seguintes 

parâmetros, que deverão atender aos padrões da legislação pertinente:  

 pH;  

 Sulfato (mg SO4 L-1);  

 Nitrogênio nitrato (mg N L-1);  

 Nitrogênio nitrito (mg N L-1);  

 Nitrogênio amoniacal (mg N L-1);  

 Nitrogênio Kjeldhal (mg N L-1);  

 Potássio (mg K L-1);  

 Cálcio (mg Ca L-1);  

 Cloreto (mg Cl L-1);  

 Sódio (mg Na L-1);  

 Magnésio (mg Mg L-1);  

 Fósforo Total (mg P L-1), e  

 Condutividade elétrica (μS cm-1).  

Deve-se fazer a coleta de uma amostra de água em cada poço uma vez ao ano.   

Figura 8. Poço de monitoramento da qualidade da água subterrânea. 
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  Quanto ao transporte 

Os principais sistemas de distribuição da vinhaça da usina para o campo são os caminhões e 

os canais de irrigação, onde no Estado de São Paulo 76,6% da vinhaça utilizada é transportada 

essencialmente por canais. Entre as principais regiões canavieiras do Estado de São Paulo, destacam-

se Araçatuba, Assis/Pres, Prudente e Ribeirão Preto com elevada utilização de canais, acima de 90%, 

enquanto que a região de São José do Rio Preto se caracteriza pelo uso de caminhões com 73,1%. De 

um modo geral o setor canavieiro brasileiro usa apenas 17,5% o caminhão para transporte da vinhaça 

e 82,5% dos casos utilizam os canais de irrigação. Assim segue alguns aspectos à serem considerados 

para uma boa funcionalidade destes canais de transporte da vinhaça: 

Os canais mestres ou primários de uso permanente para distribuição de vinhaça durante o 

período de safra deverão ser impermeabilizados com geomembrana impermeabilizante ou outra 

técnica de igual ou superior efeito.  

 

 

                             

 

 

 

 

Figura 9. Amostrador descartável de água subterrânea(Bailer). 
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Ao término de cada safra deverá ser promovida a limpeza dos tanques e canais mestres 

impermeabilizados.  

 

                   
 

 

 

 Quanto a aplicação  

 

As áreas a serem utilizadas para aplicação da vinhaça no solo, deverão contemplar os seguintes 

aspectos: 

 Não pode ser aplicada no domínio da Área de Preservação Permanente – APP, ou de 

Reserva legal; deve considerar uma distância mínima de 6 metros das APPs, e com 

proteção por sistema de segurança; 

Figura 10.  Canais permanentes revestidos com Polietileno de Alta Densidade (PEAD). 

Figura 11. Canal de transporte da vinhaça revestido com manta asfáltica. 

Figura 12. Lavagem de um tanque de armazenamento de vinhaça após a safra. 
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 Deve estar afastado no mínimo 15m da área de domínio de ferrovias e rodovias; 

 Deve estar afastada, no mínimo, 1 km (um quilometro) dos núcleos populares 

compreendidos na área do perímetro urbano; 

  A profundidade do nível d´agua do aquífero livre, no momento da aplicação de 

vinhaça, deverá ser, no mínimo, de 1,50 m(um metro e cinquenta centímetros); 

 As áreas com declividade maior que 15%, deverão ser adotadas práticas 

conservacionistas, para evitar a erosão: escarificação do solo, para melhorar a 

capacidade de infiltração do solo. Por outro lado, se a dosagem de vinhaça for superior 

à capacidade de infiltração do solo, a aplicação deverá ser parcelada. 

  

3.2 Considerações específicas para evitar ocorrência de poluição  
 
 

É prática comum incorporar grande parte dos efluentes líquidos à vinhaça para disposição no 

solo por meio da técnica de fertirrigação. Assim é feito com as águas geradas no processo de 

fabricação do açúcar e álcool, como as águas da lavagem de pisos e equipamentos, e as das purgas 

dos lavadores de gases, por exemplo. A vinhaça, resíduo do processo de destilação do álcool, é 

gerada à razão de 12 litros por cada litro de álcool e apresenta: temperatura elevada, pH ácido, 

corrosividade, alto teor de potássio, além de quantidades significativas de nitrogênio, fósforo, 

sulfatos, cloretos, entre outros. Seu despejo em rios e lagos provocam o fenômeno de eutrofização 

(Figura 13) e morte dos peixes (RAMOS e LUCHIRI Jr, 2015).  
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Figura 13. Processo de eutrofização de um logo. 
Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT1.html 

 

O processo de eutrofização consiste no excesso de nutrientes, sobretudo os nitrogenados e 

fosforados, nas águas superficiais, o que promove um elevado crescimento de algas e outras espécies 

vegetais aquáticas. A morte e o apodrecimento desta flora aquática provocam um grande consumo do 

oxigênio dissolvido na água, levando à mortandade de peixes por asfixia (RAMOS e LUCHIRI Jr, 

2015). 

  
4. CARACTERÍSTICAS DA VINHAÇA  

A vinhaça é o produto de calda na destilação do licor de fermentação do álcool de cana-de-

açúcar; é líquido residual, também conhecido, regionalmente, por restilo e vinhoto. É produzida em 

muitos países do mundo como subproduto da produção de álcool; tendo em vista ser a matéria-prima 

diferente (cana-de-açúcar na América do Sul, beterraba na Europa etc.), a vinhaça apresenta 

diferentes propriedades. A concentração de sódio na vinhaça de cana-de-açúcar é menor que na de 

beterraba e elevados valores desse íon são indesejáveis já que podem causar condições nocivas ao 

solo e às plantas (Gemtos et al., 1999 citado por Silva et al., 2007). 

A vinhaça é caracterizada como efluente de destilarias com alto poder poluente e alto valor 

fertilizante; o poder poluente, cerca de cem vezes maior que o do esgoto doméstico, decorre da sua 

riqueza em matéria orgânica, baixo pH, elevada corrosividade e altos índices de demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), além de elevada temperatura na saída dos destiladores; é considerada altamente  
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nociva à fauna, flora, microfauna e microflora das águas doces, além de afugentar a fauna marinha 

que vem às costas brasileiras para procriação (Freire & Cortez, 2000 citado por Silva et al., 2007). 

4.1 Composição química média da vinhaça 
 

A composição química da vinhaça é bastante variável e dependem, principalmente, de 

fatores como a natureza e composição da matéria prima, do sistema usado no preparo do mosto 

fermentado, do método de fermentação alcoólica, do tipo de levedura utilizada, do tipo de destilador 

empregado, do método de destilação e do tipo de flegma separado (GLÓRIA & ORLANDO FILHO, 

1984). 

A Tabela 1 demonstra a composição em porcentagem da vinhaça de melaço e de cana-de-

açúcar, de acordo com alguns parâmetros que contem na mesma. 

Tabela 1: Composição da vinhaça de melaço e de cana-de-açúcar 

Elementos Estudados Composição média de vinhaça 
% de melaço % de cana-de-açúcar 

Sólidos Totais 6,472 6,696 
Matéria Orgânica 4,629 5,141 
Matéria Mineral 1,955 1,507 
Nitrogênio 0,045 0,015 
Cálcio 0,076 0,044 
Magnésio 0,025 0,013 
Fósforo 0,011 0,007 
Potássio 0,485 0,168 
pH 4,78 4,57 
Fonte: Almeida (1962) 

Todavia, a vinhaça é rica em nutrientes N, P e K, destacando-se o potássio (em torno de 5,0 

g/L), despertando interesse para o seu aproveitamento como fertilizante no próprio canavial. 

Frequentemente é utilizada nas áreas canavieiras como meio para correção do solo, favorecendo o 

aumento da produtividade agrícola, que é mais pronunciado em solos arenosos, principalmente 

quando eles se caracterizam por apresentar baixo conteúdo de nutrientes (Figura 14). Apresenta, 

também, características que devem ser alteradas antes de seu uso na irrigação: temperatura elevada, 

alta concentração de material orgânico, alto teor de sólidos em suspensão e pH baixo (MEDEIROS, 

2003), já que a mesma modifica as propriedades químicas e físicas do solo influenciando na 

compactação dos mesmos, pois sua aplicação requer a utilização de utilização de máquinas e implementos 

agrícolas, como: caminhões-tanque, sulcos de infiltração, aspersão e, atualmente, por pivôs centrais. 
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Fonte: Pires & Ferreira (2014) 

Recomenda-se a continua atualização de informações sobre os parâmetros químicos, como 

os teores de fósforo, matéria orgânica, água, entre outros nutrientes presentes na vinhaça, e também, 

um acompanhamento monitorado, durante todo o processo de aplicação da vinhaça, para se evitar 

que torne aquela área que esta recebendo a vinhaça em uma área de sacrifício. 

Tabela 2: Composição química da vinhaça produzida a partir de diferentes tipos de mostro.  

Elemento Vinhaça de Mostro 
 Melaço Misto Caldo 
N(Kg/m3) 0,6 - 0,8 0,3 – 0,5 0,2 – 0,4 
P(Kg/m3) 0,04 – 0,15 0,04 – 0,27 0,04 – 0,21 
K(Kg/m3) 3,3 – 6,3 1,8 – 2,8 0,9 – 1,6 
Ca(Kg/m3) 1,3 – 1,7 0,4 – 1,0 0,1 – 0,5 
Mg(Kg/m3) 0,5 – 0,8 0,2 – 0,4 0,1 – 0,2 
S(Kg/m3) 0,4 0,5 0,7 
M.O(Kg/m3) 37 – 57 19 – 45 15 – 35 
pH 4,2 – 4,4 3,6 – 4,4 3,5 – 3,7 
Cu (g/m3) 3 – 9 2 – 57 1 – 18 
Zn (g/m3) 3 - 4 3 – 50 2 - 3 

Fonte: Berton(2008) citada por Pereira (2009) 

 

 

Figura 14. Tanque de vinhaça. Fonte: PIRES e FERREIRA, 2014. 
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5. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

A água é caracterizada quanto a sua qualidade por sua composição e pelo conhecimento 

dos efeitos que podem causar os seus constituintes. Assim, os padrões de qualidade da água permitem 

classificá-la de acordo com o tipo de uso. A classificação da água para fins de irrigação comumente é 

baseada nos teores individuais dos seus íons ou na salinidade total em função da condutividade 

elétrica, como também as características físico-químicas dos solos onde será aplicada, além da 

suscetibilidade ou resistência das plantas que serão irrigadas. Portanto, qualquer sistema de 

classificação deve levar em conta o efeito da água de irrigação no solo e na planta (Silveira, 2014).  

 
Figura 15: irrigação de cebola com água do Rio São Francisco. Fonte 

www.jornalgrandebahia.com.br 

A avaliação da qualidade da água para fins de irrigação deve basear-se nas variações 

sazonais do seu conteúdo salino, tendo em vista que a composição iônica da água para tal fim está 

num contínuo estado de mudança. Como pode ser visto, são vários os parâmetros que determinam a 

qualidade da água de irrigação, todos baseados nos efeitos que podem causar no solo e/ou na planta, 

onde os conteúdos de sais da água são responsáveis pelo efeito osmótico, sendo que o Na+ é o íon 

responsável pelas mudanças químicas e físicas do solo, a condutividade elétrica (CE) e sólidos totais 

dissolvidos (STD), os quais fornecem uma medida quantitativa do total de sais dissolvidos na água de 

irrigação (Silveira, 2014).  

 
5.1 CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO  

 O diagrama de classificação combinando a Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e a 

concentração total de sais (STD), proposto por Richards (1954), adotado pelo Laboratório de  
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Salinidade dos Estados Unidos, permite formar até dezesseis classes de água para irrigação, variando 

entre C1 a C4 e de S1 a S4 em todas as combinações possíveis (FIGURA 16), sendo que uma água 

C1 apresenta baixa salinidade, condutividade elétrica (CE) variando de 0 a 250 µS cm-1 (0 a 0,25 dS 

m-1) e C4 representa água de muito alta salinidade, condutividade elétrica variando entre 2250 e 

5000 µS.cm-1 (2,25 dS m-1). Quanto à classificação de S1 a S4 está relacionada ao risco de 

sodicidade, que assim como o risco da salinidade, pode ser baixo, médio, alto ou muito alto, sendo 

expresso pelo índice RAS baseada essencialmente no efeito do sódio nas condições físicas do solo, 

causando problemas de infiltração pela redução da permeabilidade (SILVA et al., 2011 e 

CORDEIRO, 2001 citado por SILVEIRA, 2014).  

 
 

Figura 16. Diagrama para classificação da água para irrigação. 
 

Tabela 2. Classificação da água para irrigação ao risco de salinidade 

Classe de Salinidade Faixa de CEa (dS m-1) Risco de Salinidade 
C1 < 0,75 Baixo 
C2 0,75 – 1,50 Médio 
C3 1,50 – 3,0 Alto 
C4           >3,0 Muito alto 

Fonte: Adaptado da da University of California Committee of Consultants (UCCC, 1974). Citado por Albuquerque, 2015.  
 
 
Tabela 3. Riscos de problemas de infiltração no solo caudado pela sodicidade da água.  
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RAS (mmolc L -1) 
Classes de sodicidade 

S1 
Sem problemas 

S2 
Problemas crescentes 

S3 
Problemas severos 

0 – 3 >0,70 0,70 – 0,20 < 0,20 
3 – 6 >1,20 1,20 – 0,30 < 0,30 
6 – 12 >1,90 1,90 – 0,50 < 0,50 
12 – 20 >2,90 2,9 – 1,30 < 1,30 
20 - 40 >5,0 5,00 – 2,90 <2,90 

Fonte: Adaptado de Ayers e Westcot (1999), citado por Albuquerque, 2015.  
 

5.2 Qualidade da água para irrigação 
 

A qualidade da água para irrigação nem sempre é definida com perfeição. Muitas vezes, 

refere-se à sua salinidade com relação à quantidade total de sólidos dissolvidos, expressa em 

miligramas por litro, partes por milhão ou por meio de sua condutividade elétrica. No entanto, para 

que se possa fazer correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os parâmetros analisados 

devem estar relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no manejo da irrigação, os quais 

serão necessários para controlar ou compensar os problemas relacionados com a qualidade da água 

(BERNARDO et al., 2006). 

A agricultura irrigada depende tanto da quantidade como da qualidade da água, no entanto, o 

aspecto da qualidade tem sido desprezado devido ao fato de que, no passado, em geral as fontes de 

água, eram abundantes, de boa qualidade e de fácil utilização, esta situação está se alterando em 

muitos lugares. O uso intensivo de praticamente todas as águas de boa qualidade implica que, tanto 

nos projetos novos como nos antigos que requerem águas adicionais, tem-se que recorrer às águas de 

qualidade inferior. Para evitar problemas consequentes, deve-se existir planejamento efetivo que 

assegure melhor uso possível das águas, de acordo com a qualidade (AYERS e WESTCOT, 1999). 

A qualidade da água de irrigação é tradicionalmente definida principalmente pela quantidade 

total de sais dissolvidos e sua composição iônica. Os principais sais dissolvidos na água de irrigação 

são os de sódio, cálcio e magnésio em forma de cloretos, sulfatos e bicarbonatos. Normalmente, o 

potássio e o carbonato estão presentes em proporções relativamente baixas (SILVA et al., 2011) 

Os sais podem prejudicar o crescimento das plantas fisicamente, limitando a retirada de água 

através da modificação de processos osmóticos, ou quimicamente, por reações metabólicas tais como 

as causadas por constituintes tóxicos. Os efeitos dos sais nos solos, causando variações na estrutura, 

permeabilidade e aeração do solo, afetam indiretamente o crescimento das plantas.  
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Figura 17: Aspecto de um solo salinizado em Cabrobó-Pe. Fonte educacaopublica.cederj.edu.br 

 

Os indicadores físicos e químicos da qualidade da água estão listados abaixo: 

 Indicadores físicos de qualidade da água 

a) Cor: relacionada à presença de substâncias e compostos químicos na água; pode ser causada 

pelo ferro ou manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água (principalmente 

vegetal), pelas algas ou pela introdução de esgotos industriais e domésticos. 

b) Turbidez: presença de matéria em suspensão na água como argila, silte, substâncias orgânicas 

finamente divididas, organismos microscópicos e outras partículas, porém a sua presença em 

geral não significa um problema de qualidade da água, mas pode interferir na transmissão da 

luz nos corpos d’água e nos processos biológicos.  

c) Temperatura: é um parâmetro importante, pois influi em algumas propriedades da água 

(densidade, viscosidade, oxigênio dissolvidos), com reflexos sobre a vida aquática. A 

temperatura pode variar em função de fontes naturais (energia solar) e fontes antropogênicas 

(despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas). 

d) Sabor e Odor: resultam de causas naturais (algas, vegetação em decomposição; bactérias; 

fungos; compostos orgânicos, tais como gás sulfúrico, sulfatos e cloretos) e artificiais 

(esgotos domésticos e industriais). 
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e) Sólidos: estão relacionados aos diversos tipos de materiais presentes na água; podem ser 

divididos em duas categorias, em suspensão ou dissolvidos. 

f) Condutividade Elétrica: mede a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. 

Apresenta relação direta com as espécies iônicas dissolvidas. Quanto maior for à quantidade 

de íons dissolvidos maior a CE. 

 Indicadores químicos da qualidade da água 

a) pH (potencial hidrogeniônico): representa o equilíbrio entre íons H+ e os íons OH-; varia de 0 

a 14; indica se uma água é ácida (pH inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou alcalina (pH maior 

do que 7); o pH da água depende de sua origem e características naturais, mas pode ser 

alterado pela introdução de resíduos; pH baixo torna a água corrosiva; águas com pH elevado 

tendem a formar incrustações nas tubulações. 

b) Alcalinidade: mede a capacidade da água de neutralizar os ácidos; em teores elevados, pode 

proporcionar sabor desagradável à água; tem influência nos processos de tratamento da água. 

c) Dureza: resulta da presença, principalmente, de sais alcalinos terrosos (cálcio e magnésio), ou 

de outros metais bivalentes, em menor intensidade; em teores elevados, causa sabor 

desagradável e efeitos laxativos; reduz a formação da espuma do sabão, aumentando o seu 

consumo; provoca incrustações nas tubulações e caldeiras. Classificação das águas, em 

termos de dureza (em CaCO3): 

 < 50 mg/L CaCO3 – água mole; 

 entre 50 e 150 mg/L CaCO3 – água com dureza moderada; 

 entre 150 e 300 mg/L CaCO3 – água dura; 

 300 mg/L CaCO3 – água muito dura. 

d) Cloretos: os cloretos, geralmente, provêm da dissolução de minerais ou intrusão de águas do 

mar; podem, também, advir dos esgotos domésticos ou industriais; em altas concentrações, 

conferem sabor salgado à água ou propriedades laxativas. 

e) Ferro e Manganês: podem originar-se da dissolução de compostos do solo ou de despejos 

industriais; causam coloração avermelhada à água, no caso do ferro, ou marrom, no caso do 

manganês, manchando roupas e outros produtos industrializados; conferem sabor metálico à 

água; as águas ferruginosas favorecem o desenvolvimento das ferrobactérias, que causam 

maus odores e coloração à água e obstruem as canalizações. 
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 Nitrogênio: é essencial para os organismos vivos, pois é um importante constituinte da 

proteína, incluindo o material genético, e em excesso ocasiona o processo de eutrofização, 

resultando no crescimento exagerado das algas. Além disso, a presença de compostos 

nitrogenados na água pode ser resultado da lixiviação do solo, processos biogênicos naturais, 

lançamento de despejos e drenagem de áreas agrícolas. São causas do aumento do nitrogênio 

na água: excrementos de animais, fertilizantes, esgotos domésticos e industriais. 

Obs.: A Eutrofização é um mecanismo desenvolvido sob a presença de uma grande carga orgânica 

proveniente de lançamentos de efluentes domésticos, municipais ou industriais, os quais 

transportam, para os reservatórios, grandes quantidades de nutrientes. 

f) Fósforo: como o nitrogênio, o fósforo é um nutriente essencial para os organismos vivos; é 

um nutriente limitante para o processo de eutrofização. Elevadas concentrações de fósforo em 

sistemas aquáticos é um indicativo de poluição, que pode ser decorrente de esgotos 

domésticos, efluentes industriais e drenagem de áreas agrícolas e de criação intensiva de 

animais. 

g) Oxigênio Dissolvido (OD): é indispensável aos organismos aeróbio: a água, em condições 

normais, contém oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da 

temperatura: águas com baixos teores de oxigênio dissolvido indicam que recebem matéria 

orgânica; a decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias é, geralmente, 

acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio dissolvido da água; dependendo da 

capacidade de autodepuração do manancial, o teor de oxigênio dissolvido pode alcançar 

valores muito baixos, ou zero, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. 

h) Matéria Orgânica: a matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua 

nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico; em grandes 

quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas, como: cor, odor, turbidez, consumo 

do oxigênio dissolvido, pelos organismos decompositores. 

A qualidade da água de irrigação é tradicionalmente definida principalmente pela quantidade 

total de sais dissolvidos, mas problemas com ferro (Fe), manganês (Mn), bactérias e algas, contidas 

na água ou sistemas de irrigação, também devem ser considerados (Tabela 2). 

Tabela 4: Diretrizes para interpretar a qualidade da água para irrigação 

Problemas e constituintes relacionados 
com 

Unidades Grau de restrição para uso 

SALINIDADE  Nenhum Moderado Severo 
CE dS/m < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0 
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TST mg/L < 450 450 a 2000 >2000 
INFILTRAÇÃO     
RAS=0 a 3 dS/m >0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 
RAS=3 a 6 dS/m >1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 
RAS= 6 a 12 dS/m >1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 
RAS=12 a 20 dS/m >2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 
RAS= 20 a 40 dS/m >5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 
TOXICIDADE     
Sódio (Na+) RAS < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0 
Irrigação por superfície m.e./L < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0 
Irrigação por aspersão     
Cloro (Cl)     
Irrigação por superfície m.e./L < 4,0 4,0 – 10,0 >10,0 
Irrigação por aspersão m.e./L < 3,0 >3,0  
Boro (Bo) m.e./L < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0 
MISCELÂNEA     
Nitrogênio (NO3-N) mg/L < 5,0 5,0 a 30,0 >3,0 
Bicarbonato (HCO3

-)     
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO  <1,5 1,5 – 8,5 >8,5 
pH  Amplitude normal de 6,5 a 8,4 
Fonte: SILVA et al., 2011 

 

A finalidade mais importante do controle da salinidade é manter o rendimento da cultura em 

níveis aceitáveis. Umas das alternativas para o controle da salinidade são: drenagem, lixiviação, 

tolerância das culturas, tratos culturais, métodos de irrigação, melhoramento do solo e misturas e/ou 

substituição das águas. 

 

5.3 Qualidade da água na região (Ribeirão Preto - SP) 
 

Toda água consumida e distribuída para cidade de Ribeirão Preto vem de um imenso 

reservatório de águas subterrâneas chamado Aquífero Guarani, que se estende por 7 Estados 

brasileiros, Argentina, Uruguai e Paraguai. 

O Departamento de água e esgoto de Ribeirão Preto- DAERP é responsável pela distribuição 

e monitoramento da qualidade da água desta região.  No laboratório do Daerp, amostras de água são 

coletadas diariamente em diversos pontos da cidade passam por análises Bacteriológicas e Físico-

Químicas, visando controlar a sua qualidade e potabilidade. O Daerp segue à risca as normas e o 

padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde e o resultado é água de excelente 

qualidade para o consumo da população. 

Na Figura abaixo é apresentado a ultima analise de água divulgada pelo Daerp.  
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6. EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA 
 

MATIOLI & MENEZES (1984) e MATIOLI et al.(1988) dedicaram-se ao estudo de 

otimização dos sistemas de aplicação de resíduos líquidos na lavoura canavieira, destacando a 

necessidade de se elaborar projetos fundamentados em critérios técnico-econômicos, visando ao 

máximo aproveitamento do potencial nutricional da vinhaça e o enquadramento dos sistemas de 

aplicação dentro das exigências dos órgãos responsáveis pelo controle de poluição do meio-ambiente. 

Os autores consideraram, de início, que todos os sistemas de aplicação apresentam certas limitações 

que resultam em desperdício de vinhaça e prejuízo no custo global de produção do açúcar e álcool. 

Por exemplo, o sistema de aplicação de vinhaça in natura através de sulcos de infiltração, embora se 

caracterize por certa facilidade operacional, exige uma rigorosa sistematização do terreno além de 

extensas áreas para sua aplicação racional.  

 O sistema de aplicação de vinhaça através de irrigação por aspersão através do sistema 

convencional, ou seja, succionado-a de canais que margeiam os talhões, com o auxílio de uma moto-

bomba, e distribuindo-a através de aspersores convencionais, se por um lado permite melhor controle 

da quantidade de resíduo liquido aplicado (vinhaça diluída ou não em  águas residuais) e maior 

uniformidade de aplicação, por outro lado abrevia a vida útil dos aspersores e das tubulações de aço 

zincado ou alumínio devido ao elevado poder corrosivo da vinhaça.  
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O sistema montagem direta,  que  compreende  um  conjunto  moto-bomba acoplado a um 

aspersor tipo canhão, montado em chassi com rodas, é a melhor alternativa para o sistema de vinhaça 

por aspersão; este processo exige, todavia, a construção de canais com carreadores laterais para a 

locomoção de equipamentos do sistema, além de uma reformulação do formato dos talhões; o sistema 

apresenta, no entanto, vantagens como o maior controle de quantidade de resíduos aplicada, a 

possibilidade de realizar várias aplicações durante a mesma safra, dispensa grandes sistematizações 

do terreno e irriga, em cada posição, uma área aproximadamente de um hectare. 

 Há décadas, a principal forma de aplicação da vinhaça era através de caminhão tanque. No 

entanto, apesar da aplicação com o caminhão se adaptar muito bem aos problemas da aplicação da 

vinhaça no início da safra, principalmente em áreas muito segmentadas; a aplicação com o caminhão 

pode causar vários problemas, tais como: 1) necessidade de muitos veículos e motoristas; 2) 

dificuldade de trabalhar em dias de chuva (terreno úmido); 3) dificuldade de trabalhar em terrenos 

acidentados ou com sulco; 3) pouco rendimento diário; 4) vazão muito desuniforme; 5) alto custo 

operacional e 6) vida útil do veículo muito reduzida. Além disso, o trânsito dos caminhões causam a 

compactação do solo. 

 A aplicação da vinhaça com os caminhões tanque pode ser através de bombas ou por 

gravidade, porém esse sistema está limitado por estar longe do ponto de captação da vinhaça, tendo 

que voltar ao reservatório para fazer o carregamento do produto, aumentando gastos com 

combustível e diminuindo e rendimento do trabalho no dia. 

 
Manejo e Cuidados no Uso da Vinhaça na Fertirrigação 
    
 



 
 

 
 Figura 18: Caminhão tanque com barra traseira para irrigação. 

 

 Devido aos problemas citados, a utilização do caminhão tanque para aplicação de vinhaça foi 

caindo em desuso, deixando espaço para um sistema alternativo para aplicação. Esse novo sistema foi 

chamado de caminhão-extensão, que nada mais é do que um caminhão tanque com reboque de dois 

eixos tipo “julieta” e um conjunto de aplicador por aspersão por montagem direta. 

 Esse conjunto aplicador por aspersão é constituído por: 1) um conjunto moto bomba diesel; 2) 

carretel enrolador e 3) aspersor tipo canhão hidráulico na ponta de um mangote de PEAD. Esse tipo 

de sistema se mostrou 25% mais econômico quando comparado ao caminhão tanque convencional. 
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Figura 19: Caminhão tanque com carretel enrolador. 

 

 Visto que era necessário continuar otimizando o sistema de aplicação de vinhaça, foi 

desenvolvido então as redes adutoras, onde a vinhaça poderia ser transportada desde o ponto de 

carregamento até o carretel enrolador, permitindo assim aumentar o raio de aplicação da vinhaça nas 

áreas agrícolas. 

 

6.1 Métodos de irrigação para aplicação da vinhaça. 

 
 O método de aspersão foi a alternativa que mais evoluiu para aplicação da vinhaça em cana, 

visto que permite uma distribuição da vinhaça em maior área agrícola, além de evitar o tráfego de 

caminhões nos talhões da cana e permitir um maior controle da lâmina que está sendo aplicada no 

solo visando as exigências da legislação. 

 

6.1.1 Aspersão convencional 

 
 O uso do método de aspersão convencional não é o mais indicado para aplicação da vinhaça 

por apresentar problemas de operação e vida útil dos equipamentos, visto que a vinhaça apresenta 

efeitos corrosivos e abrasivos bastante significativos. Desse jeito, é necessário evitar que o transporte 

da vinhaça seja feito através de tubulações e equipamentos com componentes metálicos. 
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Figura 20: Irrigação por aspersão convencional. Fonte – arquivos INOVAGRI 

 

 A aspersão convencional, apesar de permitir um melhor controle da quantidade da lâmina de 

vinhaça que está sendo aplicada e conseguir uma maior uniformidade de aplicação, a vinhaça acaba 

diminuindo a vida útil dos aspersores e das tubulações de aço zincado ou alumínio devido ao seu alto 

poder corrosivo. Dito isso, é aconselhável utilizar o método d aspersão mecanizada para aplicação da 

vinhaça. 

 

6.1.2 Aspersão mecanizada 

 
 Dentre os sistemas de irrigação por aspersão mecanizada para aplicação da vinhaça podemos 

destacar quatro métodos mais indicados:  

 

a) Montagem direta. 

 

O sistema de montagem direta é um conjunto moto-bomba acoplado a um aspersor tipo 

canhão hidráulico montado em um chassi com quatro rodas. A vantagem principal do sistema de 

aspersão com montagem direta, quando comparado com o sistema de caminhões-tanque, é o menor 

custo por unidade de área fertirrigada. Por outro lado, a maior limitação é a exigência de uma rede de 

canais alimentadores, que implica em sistematização parcial do terreno e recortes da lavoura de cana. 

Podemos citar mais algumas vantagem do sistema de montagem direta, tais como: 1) Não 

precisa sistematizar o terreno; 2) pode ser usada em área com declive; 3) indicado para todas as 
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etapas fenológicas do cultivo; 4) permite e controle da lâmina que está sendo aplicada e 5) tem um 

baixo custo operacional. 

 Porém também devemos citar algumas desvantagens desse sistema: 1) não permite uma 

grande uniformidade de aplicação; 2) exige uma construção de uma rede de canais para distribuição 

da vinhaça pelo terreno e 3) necessita de mão de obra operacional adequada. 

 

 

 
Figura 21: Sistema de montagem direta para fertirrigação com vinhaça 

 

b) Carretel enrolador com autopropelido. 

 

A evolução dos sistemas de montagem direta veio através da aplicação da vinhaça por sistema 

de irrigação por aspersão através de equipamentos autopropelido acoplado a um tubo de polietileno 

denominado de carretel enrolador. A vantagem principal do sistema é ser semimecanizado e, 

portanto, requer menos mão-de-obra que a montagem direta (transporte e manuseio das extensões). 

Por outro lado, o autopropelido exige maior potência da moto-bomba e, consequentemente, consome 

mais combustível.  

O carretel enrolador possui outras vantagens como: 1) flexibilidade de aplicação; 2) facilidade 

de manejo no campo; 3) opera em diferentes relevos; 4) ultrapassa obstáculos (terraços); 5) 

adequação para aplicação de efluentes e 6) tem a capacidade de fazer aplicação em uma ampla faixa 

de dosagem (7 a 50 mm).  

Porém, existem outras desvantagens como: 1) requerimento de alta pressão de serviço; 2) 

consumo de energia pode aumentar em função da ação do vento; 3) se precisar mudar o equipamento 
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de posição, o transporte da máquina e do conjunto moto-bomba é bastante trabalhoso e 4) o 

equipamento é mais pesado que o da montagem direta. 

 

 
       Figura 22: Sistema de carretel enrolador com autopropelido para aplicação da vinhaça. 

 

c) Carretel enrolador com barra irrigadora. 

 

A barra irrigadora é adaptada na extremidade da mangueira do carretel irrigador. Ela surgiu 

como uma opção de equipamento que reduz a pressão de serviço, ou seja, diminui o consumo de 

energia. Além de minimizar a mão de obra, ela também aumente a uniformidade e a eficiência de 

aplicação da vinhaça e da água. 

Possui vantagens como: 1) menor pressão de serviço – 1,5 a 3,5 kgf/cm²; 2) como está menos 

sujeita ao vento apresenta uma maior uniformidade e eficiência; 3) possui altura da barra regulável; 

4) aspersores podem ter reguladores de pressão; 5) possui treliças de aço inox indicado para aplicação 

de vinhaça por ser resistente a corrosão e 6) facilidade de adaptação no carretel.  

Porém, existem desvantagens como: 1) é necessário fazer a regularização da superfície e 2) 

como tem um histórico recente na aplicação da vinhaça, ainda é necessário fazer alguns estudos sobre 

o seu uso. 
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           Figura 23: Equipamento barra irrigadora acoplada em uma mangueira de carretel irrigador 

 

d) Pivô rebocável 

 
Quando se tratar da utilização do sistema apenas para fertirrigação, deverão ser utilizados 

sistemas do tipo Pivô rebocável, pois não será viável a utilização de um sistema fixo para aplicação 

das pequenas lâminas correspondentes a fertirrigação. Esse sistema é menos versátil que os carretéis, 

mas reduz significativamente a mão de obra e já é bastante utilizado para aplicação de efluentes. 

O manejo do equipamento no campo, que possui tubulação de aço inox para aplicação da 

vinhaça (D = 6” ou 8”), pode ser feito em círculos ou em faixas e a escolha dependerá unicamente 

das características do relevo do canavial.  

Possui vantagens como: 1) irrigar várias áreas por safra; 2) consegue aplicar pequenas 

lâminas a partir de 6,5 mm; 3) redução dos custos fixos/área; 4) redução do custo de mão de obra; 5) 

maior eficiência da irrigação; 6) menos sujeito a ação do vento e 7) menor pressão serviço, logo 

apresenta um menor consumo de energia 

Porém, existem desvantagens como: 1) requer sistema viário compatível, 2) necessita que os 

talhões apresentem um relevo adequado (plano/suavemente ondulado) e 3) necessita de sistema de 

redes adutoras/canais. 
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Figura 24: Equipamento pivô rebocável. 

 

Outra evolução nas técnicas de aplicação de vinhaça é a utilização de sistemas de 

gotejamento subsuperficial. Experimentos conduzidos pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 

mostram que é viável tecnicamente a aplicação da vinhaça por gotejamento. Entretanto, devido ao 

elevado custo somado ao fato do mesmo ser fixo, torna o mesmo economicamente viável somente 

nas condições em que a irrigação por gotejamento na cana-de-açúcar apresentar viabilidade 

econômica, e a aplicação da vinhaça pelo sistema vier agregar valor. 

 

 Tipo de materiais e cuidados necessários na aplicação de vinhaça 

 
 Devido alto poder de corrosão da vinhaça, em geral, se recomenda que os equipamentos 

utilizados na sua aplicação (tubulação, conexões, aspersores) sejam de aço inoxidável.  No entanto, 

com o avanço tecnológico, hoje um dos materiais mais utilizados no transporte da vinhaça já 

resfriada é o alumínio, sendo a Raesa (http://www.aluminiumirrigation.com/) a maior fabricante de 

tubulações e equipamentos para irrigação por aspersão.  

 Atualmente o uso do alumínio tem crescido muito porque é um material mais rápido e muito 

simples de transportar e instalar/desmontar as instalações. Além de ser altamente resistente a 

corrosão, tendo assim uma vida útil praticamente ilimitada, também é totalmente reciclável, portanto 

ajuda na conservação do meio ambiente. 

 Quando a aplicação é feita via carretel enrolador o material mais utilizado é a manta de 

polietileno de alta densidade (PEAD). Esse material apresenta alta flexibilidade; alta resistência física 
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a ruptura por tração e química a ácidos, bases, sais e solventes orgânicos e inorgânicos; alto grau de 

segurança de impermeabilidade, qualidade, durabilidade e resistência. Porém somente podem ser 

utilizadas em equipamentos com diâmetro de até 6”. 

  Para o transporte da vinhaça quente se recomenda tubulações de RPVC. Esse tipo de 

tubulação possui estrutura monolítica, composta de um tubo de PVC reforçado externamente com 

resina poliéster e fibra de vidro, são fornecidos com junta elástica (RPVC/JE), formada de ponta e 

bolsa com anel de borracha; e junta rígida (RPVC/JR), com união flangeada (FF), ponta e bolsa 

soldável (PBS) e ponta-ponta (PP), para soldagem de topo, permitindo acoplamento através de 

soldagem com varetas de PVC ou com utilização de niple. Resistem a uma pressão de até 20 kgf/cm² 

e a uma temperatura do resíduo até 80°C. 

 Tanto no transporte da vinhaça resfriada quanto no transporta da vinhaça quente é muito 

importante que os materiais sejam resistentes a altas pressões. A sobrepressão de um sistema de 

fertirrigação é uma das maiores preocupações durante a safra, pois podem causar desgaste e até 

ruptura das tubulações (que devem ser reparadas imediatamente). 

 Quando a aplicação da vinhaça é feita via irrigação localizada (gotejamento) é importante que 

invista em um adequado sistema de filtragem para evitar problemas com entupimentos dos emissores. 

 

7. EFEITOS DA FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA SOBRE O ESTADO 
NUTRICIONAL DA PLANTA: O SOLO, O DESENVOLVIMENTO E 
PRODUTIVIDADE DAS PLANTAS 

 
 O solo (ou substrato, ou solução nutritiva) é o meio do qual as plantas, através da absorção 

radicular, obtém os elementos minerais essenciais. Quando o meio não tem e, ou, não fornece as 

quantidades adequadas dos nutrientes, as plantas não terão as suas exigências nutricionais atendidas. 

Haverá, portanto, redução do crescimento e produção das culturas devido a deficiência nutricional. 

7.1 Efeitos da vinhaça no solo agrícola: 
a) elevação do pH;  

b) aumento da disponibilidade de alguns íons; 

 c) aumento da capacidade de troca catiônica (CTC); 

 d) aumento da capacidade de retenção de água  

e) melhoria da estrutura física do solo.  

A vinhaça deve ser vista, também, como agente do aumento da população e atividade 

microbiana no solo. O pH dos solos tratados com vinhaça aumenta principalmente em áreas 
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cultivadas há mais tempo, embora nos primeiros dez dias após sua aplicação o pH sofra uma redução 

considerável para, posteriormente, elevar-se abruptamente, podendo alcançar valores superiores a 

sete; este efeito está ligado à ação dos microrganismos (Silva et al. 2007). 

A matéria orgânica pode ser considerada fator importante na produtividade agrícola devido à 

influência que exerce sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (Azeredo & 

Manhães, 1983). No momento em que a matéria orgânica contida na vinhaça é incorporada ao solo, 

ela é colonizada por fungos, os quais a transformam em húmus, neutralizando a acidez do meio 

preparando, deste modo, o caminho para proliferação bacteriana; assim, quando adicionada como 

fertilizante, favorece também o desenvolvimento desses microrganismos os quais atuam na 

mineralização e imobilização do nitrogênio e na sua nitrificação, desnitrificação e fixação biológica, 

bem como de microrganismos participantes dos ciclos biogeoquímicos de outros elementos (Silva et 

al. 2007). 

 7.2 Efeito no desenvolvimento e produtividade das plantas 

A grande vantagem no emprego da vinhaça concentrada é que ela pode substituir em grande 

parte os nutrientes da adubação mineral. O uso agrícola da vinhaça concentrada como biofertilizante 

e os seus benefícios ao solo e às plantas são indiscutíveis, devido à riqueza de matéria orgânica, 

potássio e enxofre. A vinhaça adquire estabilidade biológica podendo ser armazenada por um longo 

período e aplicada ao solo quando necessário (REZENDE, 1984 citado por Darli et al., 2014). 
A utilização da vinhaça concentrada como biofertilizante líquido, utilizada em um cultivo 

experimental de alface na cidade de Descalvado (SP), proporcionou aumento significativo nas 

características nutricionais da alface, resultando em plantas maiores, com maior número de folhas e 

maior massa fresca (Darli et. al, 2014).  O maior número de folhas observado na alface foi para a 

dose 2,98 m3 ha-1 de vinhaça concentrada a qual obteve um número médio de vinte e três folhas por 

pé. 
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Figura 25 Alface cultivada em vaso plástico e irrigada por gotejamento sobrebancada e em ambiente 
protegido (Fonte: Darli et al, 2014). 

 

 A aplicação da vinhaça na cana-de-açúcar provoca um aumento nutricional das plantas, 

aumentando espessura e a produção de colmos, consequentemente aumento da produtividade desta 

cultura, além do favorecimento nas características industriais (produção de açúcar e álcool).  

  

7.3 Exemplo de culturas cultivadas com utilização da vinhaça 
 
 Atualmente a vinhaça é mais utilizada como biofertilizante na cultura da cana-de-açúcar, 

porém pesquisas têm sido realizadas para abranger esse uso em outras culturas, como mostrado no 

item anterior o uso da vinhaça na biofertirrigação da alface. 

Além de estudos realizados em Três Pontas – MG, em solos de baixa fertilidade, na 

fertirrigação de abacaxizeiro, mostrando que a vinhaça na dosagem adequada substitui o KCl como 

fonte de K para o abacaxizeiro, com aumento no rendimento de frutos (Paula et al., 1999). 
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Figura ilustrativa de uma cultura que pode ser fertirrigada com a vinhaça. Abacaxizeiro.   

 
Figura 26 Aplicação de vinhaça por irrigação localizada por gotejamento no cultivo do abacaxi 

       Fonte: Agrotins, 2015. 

 

 Conhecendo as características químicas e nutricionais da vinhaça, da necessidade 

nutricional da cultura e das características físico-química do solo, é possível o estudo da utilização 

deste biofertilizante na cultura que se pretende cultivar.  

 

8. NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

A água desempenha múltiplas funções, seja para atendimento das necessidades básicas 

humanas, animais e para a manutenção dos ecossistemas, seja como insumo na maioria dos processos 

produtivos. Estas múltiplas atribuições e conotações da água, devido ao seu caráter indispensável à 

vida, tornam essencial a normatização do seu uso, com uma legislação específica e atuação efetiva do 

poder público. 

Os usos das águas brasileiras foram disciplinados pela Lei Federal no 9.433, de 08 de janeiro 

de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos trouxe aperfeiçoamentos em relação ao Código de Águas de 

1934 - Decreto no 24.643, que visava permitir ao poder público controlar e incentivar o 

aproveitamento e uso racional das águas. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, que irão 

orientar a implementação dos seus instrumentos definidos, entre eles a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos: 

a) a água é um bem de domínio público; 

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
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c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais; 

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a)  Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

b) A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

c) A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

8.1 Conceituação e caracterização do instrumento de outorga 

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a) Os Planos de Recursos Hídricos; 

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água; 

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

e) a compensação a municípios; 

f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

 De acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 16, DE 8 DE MAIO DE 2001 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo 

mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de 

uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 

ato, consideradas as legislações específicas vigentes. Ela não implica alienação total ou parcial das 

águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de uso e confere o direito de uso de recursos 
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hídricos condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado 

à suspensão da mesma, sendo o outorgado obrigado a respeitar direitos de terceiros.  

 Estão sujeitos à outorga:  
 

 
Casos sujeitos à outorga: 
 

a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para 

consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo;  

b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo;  

c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;  

d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e  

e) outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água.  

 

 Independem de outorga:  

 

Existem casos em que o uso da água não será sujeito à outorga, estes casos deverão ser 

definidos pelo comitê de bacia hidrográfica da região ou, na ausência do comitê, pela autoridade 

outorgante do corpo hídrico. Entretanto, mesmo não sujeito à outorga, estes usos definidos deverão 

estar cadastrados junto à autoridade outorgante. 

 

Casos que independem de outorga: 

a) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais distribuídos no meio rural;  

b) as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do ponto de 

vista de volume quanto de carga poluente 

c) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes: Os critérios específicos 

de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas insignificantes são 

estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos 

correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência estes, pela autoridade 

outorgante. 
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8.1.1 Domínio das águas do Brasil 
 

A Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da seguinte 

forma:  

1 - são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, inciso III); 

2 - são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras da União (CF, art. 26, inciso I). 

 

 

8.2 Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos 
 

A Agência Nacional de Águas – ANA, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, tem a finalidade de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 

n.º 9.433/1997, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, regular os usos das águas dos rios e lagos de 

domínio da União por meio da Outorga e da Fiscalização. 
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LISTA DOS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS COM SITES  

 

 

 

Estado Órgão Site 
Acre Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC http://www.imac.ac.gov.br/ 

Amazonas     
Alagoas Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos 
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos/outorga 

Bahia Sistema Estadual de Informações 
Ambientais e de Recursos Hídricos 

http://www.sistema.seia.ba.gov.br 

Ceará Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH http://www.srh.ce.gov.br/eixos-de-atuacao 

Distrito Federal ADASA - Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal 

http://www.adasa.df.gov.br/ 

Espírito Santo Agência Estadual de Recursos Hídricos http://www.agerh.es.gov.br/ 

Goiás Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos 

http://www.secima.go.gov.br/post/ver/198106/outorga 

 Secretaria Estadual do Meio Ambiente http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/index.jsf 

Mato Grosso  Secretaria de Estado de Meio Ambiente http://www.sema.mt.gov.br/ 

Mato Grosso do Sul IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul 

http://www.imasul.ms.gov.br/ 

Minas Gerais Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 
IGAM 

http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/outorga 

Pará Secretaria do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS 

http://www.semas.pa.gov.br/diretorias/recursos-
hidricos/outorga/ 

Paraíba AESA: Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 

http://www.aesa.pb.gov.br/outorga/orientacoes.php 

Paraná Secretaria do meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

http://www.meioambiente.pr.gov.br 

Pernambuco APAC - Agência Pernambucana de Águas e 
Clima 

http://www.apac.pe.gov.br/outorga/ 

Piauí Secretaria Estadual do meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos -  SEMAR 

http://www.semar.pi.gov.br/index.php 

Rio de Janeiro  Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm 

Rio Grande do 
Norte 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos - 

http://www.semarh.rn.gov.br/Index.asp 

Rio Grande do Sul Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul 

http://www.sema.rs.gov.br/ 

Rondônia Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental 

http://www.sedam.ro.gov.br/ 

Roraima Fundação Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- FEMARH 

http://www.femact.rr.gov.br/ 

Santa Catarina Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 

http://www.aguas.sc.gov.br/ 

São Paulo DAEE - Departamento de Águas e Energia 
Elétrica  

http://www.daee.sp.gov.br/ 

Sérgipe Secretaria de Estado do Meio Ambiente e  
dos Recursos Hídricos 

http://www.semarh.se.gov.br/srh/ 
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8.3 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos  
 
(http://cnarh.ana.gov.br/sistemacnarh.aspx)  
 

O CNARH foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com 

autoridades estaduais gestoras de recursos hídricos. O objetivo principal é permitir o conhecimento 

do universo dos usuários das águas superficiais e subterrâneas em uma determinada área, bacia ou 

mesmo em âmbito nacional. 

O conteúdo do CNARH inclui informações sobre a vazão utilizada, local de captação, 

denominação e localização do curso d'água, empreendimento do usuário, sua atividade ou a 

intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de efluentes. O 

preenchimento do cadastro é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas, de direito público e 

privado, que sejam usuárias de recursos hídricos, sujeitas ou não a outorga.  

 
8.4 Passos para Encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA 

 
 Passo 1 – Cadastro no CNARH  

 
Como procedimento estabelecido para realizar o pedido de outorga, a ANA solicita que o 

usuário faça, como passo inicial, o seu registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos – CNARH no endereço eletrônico http://cnarh.ana.gov.br/.  

Com a implementação do CNARH, instituído por intermédio da Resolução ANA nº 317, de 

26 de agosto de 2003, este passa a ser a principal porta de entrada na ANA dos pedidos de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos.  

O CNARH é parte integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – 

SNIRH, que está sendo desenvolvido continuamente pela ANA, envolvendo novos módulos e 

aplicativos.  

De acordo com a Resolução ANA nº 317, de 2003, o CNARH contém informações sobre a 

vazão utilizada, local de captação, denominação e localização do curso d’água, empreendimento do 

usuário, sua atividade ou a intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento 

de efluentes, a serem prestadas pelos usuários de recursos hídricos, em formas e tempos a serem 

definidos pela ANA.  

Todos os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga preventiva e de direito de uso de 

recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/1997, devem estar obrigatoriamente registrados no 

CNARH, assim como as captações, os lançamentos e as acumulações que independem de outorga, 

para fins de controle de usos múltiplos. Também devem se cadastrar no CNARH as obras de 
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travessia de corpos de água tais como pontes, passagens molhadas, dutos e outras interferências 

hidráulicas como diques, canalizações e soleiras de nível, apesar de não estarem sujeitas à outorga.  

Após abrir a página do CNARH, clique em “Acesse o CNARH” e em “Usuários de Recursos 

Hídricos”. Se você nunca se registrou no CNARH, clique em “Novo Usuário” e preencha seu nome, 

CPF e e-mail. O Sistema enviará para o seu e-mail uma senha de acesso. Entre com essa senha e com 

o seu CPF nos campos “Senha” e “Identificação”, respectivamente. Se tiver dúvidas, entre em 

“Instruções de Operação” ou acesso o “Manual do CNARH”, disponível na mesma página ou ligue 

gratuitamente para 0800-725-2255.  

No CNARH, preencha todas as informações sobre o seu empreendimento, finalidades ou 

componentes e todas as captações de água e lançamentos de efluentes, incluindo aquelas em redes de 

abastecimento e de esgotamento sanitário, em águas subterrâneas e rios de domínio da União e dos 

Estados.  

É importante ressaltar que para alguns usos, como irrigação, saneamento 

(abastecimento/esgotamento) e piscicultura em tanque escavado/viveiro, o usuário deverá, antes de se 

registrar no CNARH, preencher primeiramente as planilhas auxiliares que são facilitadoras e pré-

requisitos para as entradas de dados no CNARH, disponíveis na página eletrônica 

(http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx).  

No caso específico da irrigação, os resultados indicados na parte inferior da planilha de 

irrigação deverão ser transcritos para o quadro “Vazões Sazonais” do CNARH (Figura abaixo).  

 
Figura 27 - Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de captação para 
irrigação. 
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Ressalta-se que a análise técnica do pedido de outorga será feita com base nos dados 

informados na Declaração de Uso do CNARH, que deverão estar iguais aos dados obtidos na 

PLANILHA DE IRRIGAÇÃO, e, dessa forma, eles devem estar corretos e atualizados.  

Durante o período de vigência da outorga, o requerente deverá manter em seu poder todos os 

documentos comprobatórios das informações prestadas no CNARH e nos formulários de solicitação 

de outorga, comprometendo-se a disponibilizá-los, à ANA, a qualquer tempo, caso necessário, 

ficando sujeito às penalidades legais em caso de inexpressão da verdade.  

 

 Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga  

 

Preencha o formulário de REQUERIMENTO de outorga, disponível na página 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx e envie-o, 

juntamente com os demais documentos necessários constantes no REQUERIMENTO, descritos no 

Quadro 2 abaixo, para a ANA no endereço:  

Agência Nacional de Águas – Superintendência de Regulação – Setor Policial – Área 5, Quadra 3, 

Bloco L – CEP: 70610-200 – Brasília – DF.  

No REQUERIMENTO, que deverá ser assinado pelo requerente, deverão constar os dados do 

responsável técnico pelas informações do pedido de outorga e o número da declaração de uso gerada 

pelo CNARH.  

Em bacias e períodos específicos, a ANA poderá considerar a Declaração de Uso do CNARH 

como requerimento de outorga, dispensando o envio dos formulários de solicitação de outorga pelos 

Correios. Esses casos serão definidos mediante resolução específica da ANA.  

Na página eletrônica http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/agilize  
encontra-se toda orientação para solicitação de outorga e providências quanto aos documentos 
necessários. 
 

8.5 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga no estado onde está 
sendo realizado o curso 

 
A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos Estados e do Distrito 

Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. 

Os rios e lagos que banham mais de um Estado ou país e, ainda, as águas armazenadas 

em reservatórios administrados por entidades federais (açudes do DNOCS e da CODEVASF, 

por exemplo) são de domínio da União e, nestes casos, a outorga é emitida pela ANA. 
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Os demais rios, lagos e açudes, bem como as águas subterrâneas, são de domínio ou dos 

Estados ou do Distrito Federal e a outorga é emitida pela respectiva autoridade outorgante. 

A ANA e as demais autoridades outorgantes poderão informar ao usuário se o corpo hídrico é 

de domínio da União, do Estado ou do Distrito Federal. 

No item 9.2 é apresentado um quadro com as listas de órgãos gestores responsáveis pela 

emissão da outorga de todos os estados onde este curso será ministrado; e o passo a passo para a 

solicitação, estará disponível na apresentação em slides no dia do curso.  

 

8.6 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação 

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

O licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas e está enunciado no art. 8º, I, II e III da 

resolução do CONAMA nº 237/97, que assim dispõe: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 

as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Documentos, projetos e estudos ambientais; 

II - Requerimento; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente; 

IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente; 
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V - Audiência pública, quando couber; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências públicas, quando 

couber; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

 

8.7 Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico, de abrangência nacional 

feito junto ao órgão ambiental competente. O registro é obrigatório para todos os imóveis rurais e tem 

como finalidade integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 

de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento. 

 

Onde faço a inscrição no CAR? 
A inscrição deve ser feita junto ao órgão ambiental estadual ou municipal competente, que 

disponibilizará na internet programa destinado à inscrição no CAR, bem como à consulta e 

acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais. Estados que não 

possuem sistemas eletrônicos poderão utilizar o Módulo de Cadastro para fins de atendimento ao que 

dispõe a Lei 12.651/12 e acesso a seus benefícios. Desta forma, antes de acessar o Módulo CAR para 

realizar inscrição, verifique se o imóvel rural que pretende cadastrar se localiza em unidade da 

federação no qual o órgão ambiental responsável por recepcionar as inscrições no CAR possui 

sistema eletrônico próprio e página específica para tal finalidade. Nesses casos, não será possível 

inscrever seu imóvel rural no CAR por meio do Módulo de Cadastro disponibilizado nesta página. 

Para realizar a inscrição, acesse o sítio eletrônico e/ou entre em contato com o órgão ambiental 

competente do Estado da federação em que se localiza o imóvel rural para obter informações acerca 

dos procedimentos a serem adotados. 

 

Passos para o cadastro Rural: 
 

1. Entre na página do CAR na internet, (http://www.car.gov.br ) e acesse o site. 

 

2. Módulo Cadastro: Baixe o programa Módulo de Cadastro e instale no seu computador. Selecione o 

estado em que o imóvel está localizado, e caso esteja de acordo com os termos de uso, baixe o 
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programa conforme o sistema operacional que desejar (Windows, Linux ou Mac). Lembre-se de 

verificar os requisitos mínimos para operar o sistema. 

 

3. Baixe imagens: As imagens de satélite disponíveis para cadastramento do imóvel devem ser 

instaladas no programa Módulo Cadastro. Você pode utilizar imagens armazenadas em disco ou 

obtê-las da internet. Nos dois casos, selecione o estado, a cidade e então aperte a opção baixar. Repita 

o procedimento selecionando municípios conforme a localização do imóvel.  

 

4. Cadastro do imóvel: Na opção Cadastro de Imóveis acesse o botão cadastrar novo imóvel e 

selecione o tipo de imóvel que irá cadastrar.  Depois de identificar o responsável pelo cadastramento, 

forneça dados e informações de identificação do proprietário ou possuidor. No final responda ao 

questionário, fornecendo informações complementares sobre a situação do imóvel. Selecione 

Finalizar e armazene o protocolo que será emitido. 

 

5. Enviar cadastro: Após finalizar o cadastro ou retificação do Imóvel Rural, é necessário enviá-lo ao 

SiCAR pela internet para emissão do Recibo de Inscrição CAR. Selecione a opção Gravar para envio. 

Após salvar o arquivo, acesse a opção enviar. Localize e selecione o arquivo e então envie apertando 

o botão correspondente. Em caso de sucesso você receberá uma mensagem de confirmação. 

 

6. Retificação do cadastro: Esse passo só pode ser realizado informando o número de inscrição do 

CAR. Caso perceba que cometeu algum erro ou precise complementar informações para que possa 

retificar o cadastro, o número deverá ser enviado ao SiCAR, com emissão do recibo de inscrição. 

 

7. Análise do imóvel: As inscrições recebidas pelo SiCAR serão submetidas às regras de validação e 

análise automática e passarão por análise e validação por parte de órgão competente, dos documentos 

e informações apresentados. Pendências e inconsistências serão comunicadas ao responsável pela 

inscrição, para que seja feita a adequação, se necessário, das informações declaradas. 

 É necessário que o proprietário saiba que para preencher as informações do sistema, 

sua propriedade deve estar georreferenciada, ou seja, tornar as coordenadas de sua propriedade 

conhecidas em um dado sistema de referência, este serviço pode ser realizado por topógrafos, 

técnicos em agrimensuras, ou profissionais habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e credenciado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).     
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