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Considerando-se a preocupação e a necessidade premente de economia tanto de água quanto de energia,
atualmente os cafeicultores defrontam-se com o desafio de continuarem a desempenhar seu importante papel
socioeconômico com maior racionalidade no uso dos recursos naturais. A implantação de programas de
conservação e uso racional de energia elétrica visando à sua economia é importante, visto que o consumo de
eletricidade vem apresentando taxas de crescimento significativas e, conseqüentemente um aumento relativo
nas despesas das diversas classes de consumidores. Com o objetivo de avaliar a racionalização do uso de
energia elétrica através do uso da adequação de força motriz e de sistema de bombeamento na cafeicultura
irrigada por gotejamento, foi realizado um trabalho na Fazenda Vista Alegre. O equipamento é composto por
três conjuntos motobombas, sendo uma motobomba acionada por um motor de 10 cv e vazão de 60 m3 h-1

utilizada para abastecimento de um tanque de decantação que, alimenta as outras duas motobombas de 40 cv
e vazão de 60 m3 h-1 cada uma, ligadas em série, que alimentam o sistema. Na área em estudo está sendo
cultivada a cultura do café, variedade Catuaí Vermelho. Com este trabalho, constatou-se que, a adequação de
força motriz, mediante a substituição dos motores padrão, em uso na propriedade, por motores de alto
rendimento adequados, tornou-se a alternativa mais viável sob o ponto de vista técnico-econômico, gerando
uma taxa interna de retorno (TIR) de 10, 1.662 e 1.331 % para os motores de 10, 30 e 30 cv, respectivamente,
propostos para a substituição, sendo, portanto, superior à taxa de desconto adotada para a análise, de 8,75 %
aa. Um outro fator de importância relevante foi que, com a substituição proposta, o tempo de retorno do
capital (TRC) para os três motores avaliados foi de 6,4 anos para o motor de 10 cv e dito imediato para os dois
motores de 30 cv, indicados na substituição, sendo, portanto, inferior ao horizonte de planejamento adotado,
de 10 anos, sendo influenciada, principalmente pelo maior rendimento encontrado no motor de 10 cv e menor
potência nominal e maior rendimento nos motores de 30 cv indicados para substituir os motores atuais,
proporcionando assim, maior economia anual com o consumo e demanda de energia elétrica de R$ 371,54.
Quando analisado a proposta de substituição dos conjuntos motobomba atuais, em uso, por conjuntos motobomba
mais adequados ao projeto, é dito que não converge para os motores de 3, 20 e 20 cv, indicados para a
substituição, isso se deve ao fato do valor presente líquido (VPL) ser sempre positivo para a análise em
questão, o que reflete, para o empresário agrícola, a viabilidade e atratividade das substituições propostas,
pois, os valores investidos nas trocas podem ser recuperados imediatamente para todas as substituições
propostas. Essa viabilidade se deve, principalmente, ao fato dos motores indicados para as substituições
propostas, possuírem uma potência nominal menor e um rendimento maior que os motores em uso na fazenda,
proporcionando uma redução expressiva nos gastos anuais com consumo e demanda de energia elétrica,
podendo gerar uma economia anual com o fator energia elétrica de R$ 5.791,62.
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