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Com o objetivo 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 pivô central, foi realizado um trabalho na Fazenda
Vista Alegre, município de Jaboticatubas – MG. Para o presente trabalho, avaliou-se um sistema de aspersão
do tipo pivô central de baixa pressão, possuindo oito torres, um balanço de 32 m, perfazendo um raio molhado
de 380 m e uma área irrigada de 45,4 ha, com dezesseis anos de uso. O conjunto motobomba tem potência de
175 cv e vazão de 260 m3 h-1 atende a dois pivôs com características iguais, sendo 87,5 cv e 130 m3 h-1 para
cada um. Na área do pivô avaliado, encontra-se implantada a cultura do café da variedade Catuaí Vermelho,
espaçado de 3,5 x 0,80 m, perfazendo um total de 3.571 plantas ha-1, com dezesseis anos de idade. Utilizou-
se para o estudo, valores de consumo de água e energia elétrica do sistema referentes ao ano agrícola de
2001. 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 98 % para a substituição
proposta, 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) foi de 1,1
anos, sendo, portanto, inferior ao horizonte de planejamento adotado, de 10 anos, sendo influenciada,
principalmente pelo maior rendimento encontrado no motor de alto rendimento, proporcionando, assim, maior
economia anual com o consumo e demanda de energia elétrica para o empresário rural de R$ 369,10. Quando
analisada a proposta de substituição do conjunto motobomba atual, em uso, por um conjunto motobomba mais
adequado ao projeto, obteve-se valor de TIR de 507 %, o que reflete, para o empresário agrícola, a viabilidade
e atratividade da substituição proposta, pois, o valor investido na troca pode ser recuperado após um período
de 0,3 anos. Essa viabilidade de substituição proposta se deve principalmente ao fato do motor indicado para
a substituição possuir uma potência nominal menor e um rendimento maior que aqueles apresentados pelo
motor em uso na fazenda, proporcionando uma redução expressiva nos gastos anuais com consumo e demanda
de energia elétrica, podendo com a substituição proposta gerar uma economia anual com o fator energia
elétrica de R$ 1.888,10.
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