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RESUMO 

 

 

A atividade canavieira foi a primeira atividade econômica agroindustrial do Brasil. 

Hoje, pode-se constatar sua grande importância para o crescimento econômico 

brasileiro. O setor destaca-se também na área de energia, devido a motivações de 

ordem ambiental para que combustíveis renováveis sejam cada vez mais utilizados. 

A presente pesquisa foi realizada na Usina Agrest, zona rural do município de 

Espírito Santo do Turvo, estado de São Paulo, estado que mais produz açúcar e 

etanol do Brasil. A oportunidade de realização este trabalho surge com a nova 

estratégia de responsabilidade social da usina em adequar seus equipamentos as 

novas diretrizes tecnológicas, com equipamentos mais eficientes, que poluam 

menos e sejam mais econômicos. O processo industrial da agroindústria canavieira 

tem como principal resíduo a vinhaça, que na forma líquida é reciclada na lavoura 

como fertilizante. O objetivo desta dissertação é analisar os aspectos econômicos da 

substituição do equipamento motobomba a diesel, utilizado no campo para o 

transporte da vinhaça, por conjunto motobomba elétrica utilizando energia de co-

geração excedente da própria usina. O novo equipamento gera uma economia em 

dez anos de mais de R$ 4 milhões, o payback do investimento realizado ocorre em 

dezenove meses de safra. A taxa interna de retorno é de 320,80%. E deixará de 

emitir a atmosfera aproximadamente 890 toneladas de CO2 por safra somente no 

transporte de vinhaça para aplicação no campo. 

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar; transporte de vinhaça, moto-bomba. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The sugar cane was the first agro-economic activity in Brazil. Today,  can  be seen its 

great importance for  Brazilian economic growth. The sector also stands out in the 

area of energy, because of environmental reasons for renewable fuels are 

increasingly used. This research was conducted at the Plant Agreste, a rural 

municipality of the Espírito Santo do Turvo, São Paulo, a state that produces most of 

sugar and ethanol in Brazil. The opportunity to perform this work comes with the new 

strategy of social responsibility of the plant to adapt its equipment to the new 

technological guidelines with more efficient equipment, polluting less and being more 

economical. The manufacturing process of the sugarcane industry whose stillage is 

the main waste, is recycled in liquid form as fertilizer in the field. The objective of this 

thesis is to analyze the economics of retrofitting diesel pump, used in the field for the 

transport of stillage, by using electric pump set energy co-generation plant of their 

own surplus. The new device generates an economy in ten years more than $ 4 

million, the payback of investment occurs in nineteen months of harvest. The internal 

rate of return is 320.80%. And the atmosphere will no longer absorb approximately 

890 tons of CO2 per season, due to the transport application to vinasse in the field.  

 

Keywords: Sugar cane, transport stillage, pump. 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Foto de Satélite da Localização da Usina de Cana-de-Açúcar Agrest ................. 17 

Figura 2 – Impacto Ambiental do Sistema Agroindustrial da Cana-de-Açúcar ..................... 20 

Figura 3 – Cogeração em Usina de Cana-de-Açúcar com Bagaço ...................................... 28 

Figura 4 – Conjunto de Aplicação de Vinhaça por Aspersão Tipo Montagem Direta ............ 33 

Figura 5 – Conjunto de Aplicação de Vinhaça por Aspersão Tipo Montagem Direta e 
Transporte de Vinhaça por Canal .................................................................... 34 

Figura 6 – Motobomba a Diesel para Transporte de Vinhaça .............................................. 35 

Figura 7 – Unidade Móvel de Aspersor Rotativo de Impacto ................................................ 36 

Figura 8 – Hidro Holl ............................................................................................................ 37 

Figura 9 – Motobomba a Diesel ao Lado do Canal de Vinhaça ............................................ 38 

Figura 10 – Reboque Canavieiro de Cana Inteira com Dois Eixos ....................................... 41 

Figura 11 – Estrutura do Reboque Canavieiro sem Caixa de Carga .................................... 41 

Figura 12 – Estrutura do Reboque Canavieiro com a Suspensão Rebaixada ...................... 42 

Figura 13 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Chassi Reduzido .................................. 42 

Figura 14 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Compartimento do Transformador ....... 43 

Figura 15 – Compartimento do Transformador com Escada e Parapeito ............................. 43 

Figura 16 – Compartimento do Transformador com Base para Instalação do Poste ............ 44 

Figura 17 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Reservatório de Vinhaça ...................... 44 

Figura 18 – Estrutura do Reboque Canavieiro com a Base de Fixação do Conjunto 
Eletrobomba .................................................................................................... 45 

Figura 19 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Conjunto Eletrobomba ......................... 46 

Figura 20 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão Com Poste ............. 46 

Figura 21 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão com a Base de 
Fixação do Transformador .............................................................................. 47 

Figura 22 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão com Transformador 48 

Figura 23 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão ............................... 48 

Figura 24 – Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão .................................................... 49 

Figura 25 – Rede Distribuição Elétrica Paralela ao Canal de Vinhaça ................................. 50 

Figura 26 – Investimento Referente a cada Equipamento .................................................... 65 

Figura 27 – Diferença dos Investimentos em Relação a Motobomba a Diesel ..................... 66 

Figura 28 – Custo da Motobomba a Diesel .......................................................................... 67 

Figura 29 – Investimento e custos das UMRT...................................................................... 67 



 

 

Figura 30 – Comparação do Investimento em Relação ao Custo das Motobombas a Diesel
 ........................................................................................................................ 68 

Figura 31 – Fluxo de Caixa do Projeto ................................................................................. 68 

Figura 32 – Payback do Projeto ........................................................................................... 69 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Características do Conjunto Motobomba a Diesel .............................................. 39 

Tabela 2 – Custo de Cada Motobomba a Diesel por Safra .................................................. 39 

Tabela 3 – Total do Custo com as Motobombas no Período de 10 Anos ............................. 40 

Tabela 4 – Características da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão ....................... 49 

Tabela 5 – Total do Custo de Cada Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão por Safra 51 

Tabela 6 – Total do Custo com Unidades de Rebaixamento de Tensão  no Período de 10 
Anos ................................................................................................................ 51 

Tabela 7 – Custo de cada Motobomba a Biodiesel por Safra ............................................... 55 

Tabela 8 – Total do Custo com as Motobombas a Biodiesel no Período de 10 Anos ........... 56 

Tabela 9 – Custo de Cada Motobomba a GNV por Safra .................................................... 58 

Tabela 10 – Total do Custo com as Motobombas a GNV no Período de 10 Anos ............... 59 

Tabela 11 – Custo de Cada Motobomba a Etanol por Safra ................................................ 61 

Tabela 12 – Total do Custo com as Motobombas a Etanol no Período de 10 Anos ............. 62 

Tabela 13 – Valor da Receita do Montante Consumido pelas UMRT ................................... 63 

Tabela 14 – Total da Receita com a Venda da Energia utilizada pelas UMRT  no Período de 
10 Anos ........................................................................................................... 63 

Tabela 15 – Investimento de cada equipamento .................................................................. 64 

Tabela 16 – Diferença dos Investimentos em Relação ao Custo da Motobomba a Diesel ... 65 

Tabela 17 – Emissão de CO2 do Óleo Diesel Utilizado nas Motobombas por Safra. ............ 71 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANP Agência Nacional de Petróleo 

CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental  

COPERSUCAR Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de 

São Paulo 

DNC Departamento Nacional de Combustíveis  

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

eq Equivalente 

GEE Gás de Efeito Estufa 

GHG Greenhouse Gas 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

NBR Norma Brasileira 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

PROALCOOL Programa Nacional do Álcool 

SP São Paulo 

UMRT Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

USP Universidade de São Paulo 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

CH4 Metano 

cm2 Centímetro quadrado (10-4 metros quadrados) 

CO2 Dióxido de carbono 

cv Cavalo vapor 

€ Euro 

h Hora 

kg Quilograma (103 g) 

kgf Quilograma-força (1 kgf = 9,80665 newtons) 

kcal Quilocaloria (1 Kcal = 103 calorias) 

kV Quilovolt (103 volts) 

kVA Quilovolt-ampere (103 volt-amperes) 

kWh Quilowatt-hora (103 Wh ou 3,6 × 106 joules) 

km Quilômetro (103 metros) 

m3 Metro cúbico 

mca Metros de coluna d’água (0,1 kgf/cm2) 

mm Milímetro (10-3 metros) 

Mt Milhões de toneladas 

Mtep Milhões de toneladas equivalentes em petróleo 

MWh Megawatt-hora (106 Wh ou 3,6 109 joules) 

® Marca Registrada 

R$ Real 

t Tonelada (103 kg) 

TWh Terawatt-hora (1012 Wh ou 3,6 1015 joules) 

V Volts 

°C Grau Celsius 

% Por cento 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 14 

1.1. PROBLEMA DA PESQUISA ................................................................................ 15 

1.2. JUSTIFICATIVA  .................................................................................................. 15 

1.3. OBJETIVOS..................... .................................................................................... 16 

1.4. LOCAL DA PESQUISA ........................................................................................ 17 

1.5. METODOLOGIA  .................................................................................................. 18 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ....................................................................... 18 

2. IMPACTO AMBIENTAL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO ....................................... 20 

2.1. SUBSISTEMA AGRÍCOLA .................................................................................. 20 

2.1.1. Emissão de gases de efeito estufa da queima da cana-de-açúcar .. 21 

2.1.2. Emissão de GEE proveniente do ciclo da cana-de-açúcar .............. 22 

2.2. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ....................................................................... 23 

2.3. SUBSISTEMA INDUSTRIAL ................................................................................ 25 

2.3.1. Torta de filtro .................................................................................... 25 

2.3.2. Bagaço da cana-de-açúcar .............................................................. 26 

2.3.3. Cinzas de caldeira ........................................................................... 29 

2.3.4. Vinhaça ............................................................................................ 29 

3. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................. 35 

3.1. MOTOBOMBA A DIESEL .................................................................................... 37 

3.2. UNIDADE MÓVEL DE REBAIXAMENTO DE TENSÃO ....................................... 40 

4. ESTUDOS DE CENÁRIOS ........................................................................................... 53 

4.1. BIODIESEL  .................................................................................................. 53 

4.2. GÁS NATURAL VEICULAR ................................................................................. 56 

4.3. ETANOL  .................................................................................................. 59 

4.4. VENDA DO EXCEDENTE DA COGERAÇÃO AO MERCADO............................. 62 

5. RESULTADO E DISCUSSÕES .................................................................................... 64 

5.1. ANÁLISE FINANCEIRA ....................................................................................... 64 

5.2. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA AMBIENTAL .............................................................. 70 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................................... 72 

6.1. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS ...................................................... 72 

7. REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 74 



14 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A grandeza da atividade canavieira está sedimentada no processo histórico, cujo 

início marca a primeira atividade econômica agroindustrial do Brasil. Hoje, passados 

cinco séculos, podemos constatar sua grande importância para o crescimento 

econômico brasileiro. A cana-de-açúcar gera divisas para o país através da 

produção do açúcar, álcool anidro, álcool hidratado e créditos de carbono. Além 

disso, apresenta-se como uma fonte alternativa de energia, por possibilitar a 

geração de energia elétrica através da cogeração.  

A cana-de-açúcar se transforma em energia, na medida em que a queima do 

bagaço movimenta turbinas, gerando energia elétrica que torna autossuficientes as 

unidades industriais e criando excedentes que podem ser vendidos1 às 

concessionárias. Esta produção de energia a partir de resíduos, ou cogeração, 

consiste na produção de energia térmica e elétrica de forma simultânea e 

sequenciada a partir do mesmo combustível, o bagaço de cana. 

O processo industrial da agroindústria canavieira tem como resíduos a 

vinhaça, a torta de filtro e as cinzas da caldeira de bagaço. Todos seus resíduos são 

totalmente reciclados para a lavoura, a vinhaça na forma líquida, como fertirrigação, 

e a torta transportada em caminhões, como adubo. Os processos industriais utilizam 

água em várias operações e há uma intensa reutilização, visando reduzir a captação 

e a adequação do despejo tratado (MACEDO et al., 2005). 

A cana-de-açúcar é responsável por cerca de 64% das emissões de gases 

provenientes da queima de resíduos agrícolas no Brasil (LIMA et al., 1999). 

Entretanto o balanço entre a emissão de dióxido de carbono durante as queimas e a 

retirada do mesmo do ambiente, pelo processo fotossintético é quase nulo, uma vez 

que a cultura reabsorve o equivalente ao dióxido de carbono emitido (SILVA, 1997). 

A procura por combustíveis alternativos e menos poluentes é uma 

preocupação mundial. Recentemente, vários países estão estudando maneiras de 

importar e utilizar o etanol, um combustível renovável que o Brasil já utiliza há muitos 

anos. 

                                            
1 Há um grande debate sobre o valor da venda e os requisitos técnicos. 
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O Brasil utiliza o álcool hidratado como combustível de motores de combustão 

interna há mais de 30 anos, quando foi lançado o programa PROÁLCOOL2 com a 

finalidade de retirar do Brasil a dependência da importação de combustíveis fósseis. 

 A alteração nos motores utilizados para transporte de vinhaça ocorre pela 

eficiência econômica e diminuição do consumo de combustíveis fósseis. 

 

 

1.1. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

O processo industrial da usina de açúcar e álcool tem como efluente a vinhaça, 

aplicada na forma líquida na lavoura da cana-de-açúcar. O transporte desse resíduo, 

até a lavoura é feito por gravidade, em canais apropriados, onde três conjuntos 

motobomba a diesel trabalham vinte e quatro horas por dia no período da safra, 

conduzindo através de tubos a vinhaça até o aspersor, que faz a aplicação no 

campo. 

O presente trabalho propõe avaliar e identificar as principais vantagens na 

troca do equipamento que faz o transporte da vinhaça da unidade produtora até o 

campo, analisando a vantagem financeira em relação a outros tipos de 

combustíveis. 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo Bornia (1995), o que diferencia uma empresa atual de uma antiga é a 

busca constante que a primeira tem de melhoria dos processos. Esta melhoria deve 

ocorrer não apenas pelas inovações tecnológicas, mas também pela eliminação de 

perdas nos processos. Já na visão de Kliemann Neto (1999), as empresas são 

vistas como um grande agrupamento de setores, onde nenhum departamento ou 

                                            
2 Programa Nacional do Álcool (Proálcool) criado em 14 de novembro de 1975, pelo decreto no 
76.593, é um programa governamental que engloba políticas energéticas, indústrias agrícolas, de 
transporte, de comércio exterior, sociais trabalhistas e ambientais. 
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gerente tem responsabilidade total por um processo. O setor agrícola da 

agroindústria canavieira consome grandes quantidades de diesel, pois seus serviços 

são executados por veículos movidos à diesel com equipamentos específicos 

acoplados. 

A nova estratégia de responsabilidade social da usina Agrest, proporcionou a 

oportunidade de realização do presente trabalho, pois a usina quer adequar seus 

equipamentos as novas diretrizes tecnológicas. Em 2007 a empresa recebeu a 

certificação de conformidade agroambiental, concedido a usinas de cana-de-açúcar 

que aderem ao Protocolo Agroambiental Paulista3, que prevê práticas ambientais 

que tornem o setor da bioenergia cada vez mais sustentável. A dissertação visa 

avaliar e identificar as vantagens financeiras com a troca do conjunto motobomba a 

diesel por motobomba elétrica, trabalhando com o excedente gerado pela usina, 

com biomassa. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar os aspectos econômicos da 

substituição do equipamento motobomba a diesel por motobomba elétrica, utilizado 

no transporte de vinhaça da unidade produtora até o campo. 

Os objetivos específicos são: 

 

1) Realizar um levantamento de campo sobre o equipamento;  

2) Realizar o levantamento do investimento;  

3) Apresentar estudo de cenários; e  

4) Quantificar o benefício obtido na troca de equipamento. 

 

 

                                            
3 O Protocolo Agroambiental Paulista foi criado após o acordo de cooperação firmado entre o 
Governo do Estado de São Paulo, através das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e 
Abastecimento, e a Unica. O acordo não é obrigatório, mas para as usinas que aderem ao Protocolo, 
ele determina a implantação de práticas ambientais reguladas, com finalidade antecipar o prazo final 
para eliminação da queima da cana-de-açúcar, queima das áreas de expansão de canaviais, ou de 
qualquer subproduto da cana, proteção das matas ciliares e nascentes. 
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1.4. LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa foi realizada na Usina Agrest – Agroindustrial de Espírito Santo 

do Turvo – localizada na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, SP 225, 

km 290, fazenda Alto do Turvo, zona rural do município de Espírito Santo do Turvo, 

estado de São Paulo, inaugurada em 9 de setembro de 2003. A Usina Agrest produz 

álcool anidro, álcool hidratado, açúcar, levedura e bagaço. Sua localização está 

indicada na figura 1. 

Na safra 2006/2007 a usina contava com 960 colaboradores fixos e 1.417 

safristas, foi moído 1.203.000 toneladas de cana-de-açúcar e produzidos 76.072.000 

litros de álcool e 48.191 toneladas de açúcar. 

 

Figura 1 – Foto de Satélite da Localização da Usina de Cana-de-Açúcar Agrest 

 

Fonte: http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br 
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1.5. METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa foi realizada na usina de cana-de-açúcar Agrest, setor sucroalcooleiro do 

Estado de São Paulo, estado que mais produz açúcar e álcool no país. Neste 

trabalho, para consecução dos objetivos foram aplicados os métodos de 

levantamento bibliográfico em livros, teses, sites especializados, normas emitidas 

pela CETESB, entrevistas, análises e pesquisa de campo. 

A partir da análise dos dados relativos aos conjuntos motobombas utilizados, 

pretende-se avaliar economicamente a troca do conjunto motobomba a diesel por 

motobomba elétrica, que irá trabalhar com o excedente gerado pela usina, com a 

biomassa da cana-de-açúcar. 

 

 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O primeiro capítulo discorre sobre as questões introdutórias, explicando o tema e o 

local do trabalho. Está dissertação está organizada em sete partes distintas, a saber: 

 

− Capítulo 1: INTRODUÇÃO 

Aborda o contexto no qual a dissertação está inserida, os aspectos técnicos e 

objetivos do trabalho.  

 

− Capítulo 2: IMPACTO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

Apresenta os impactos ambientais causados pela cana-de-açúcar e seus 

resíduos: vinhaça, torta de filtro, cinzas, bagaço, emissão de GEE. 

 

− Capítulo 3: MATERIAL E MÉTODOS 

Apresenta os equipamentos de transporte de vinhaça, suas características, 

custos e desenvolvimento.  

 

− Capítulo 4: ESTUDOS DE CENÁRIOS 
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Apresenta a criação de cenários para a análise dos equipamentos, utilizando 

outras opções de combustíveis para as motobombas a diesel. 

 

− Capítulo 5: RESULTADO E DISCUSSÕES 

Apresenta a análise da comparação das projeções dos investimentos para 

cada opção de equipamentos. 

 

− Capítulo 6: CONCLUSÃO 

Apresenta a síntese deste trabalho e sua contribuição em termos de 

viabilidade econômica e eficiência ambiental dos equipamentos analisados para o 

transporte de vinhaça para fertirrigação. São apresentadas sugestões para 

continuação do estudo, em trabalhos futuros. 

 

− Capítulo 7: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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2. IMPACTO AMBIENTAL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO 

 

 

Os impactos ambientais das atividades agrícolas são em geral tênues e bastante 

dependentes de fatores pouco controláveis como temperatura, chuvas, ventos, etc., 

e atingem grandes áreas de forma pouco precisa, pouco evidente, intermitente e de 

difícil quantificação (perda de solos, produção de gases, erosão, contaminação de 

águas subterrâneas, etc.). Em muitos casos os piores impactos ambientais da 

agricultura são invisíveis aos olhos da população e dos próprios agricultores. 

No tocante à avaliação do impacto ambiental das técnicas e tecnologias 

empregadas nos sistemas de produção de açúcar e álcool, três subsistemas foram 

profundamente alterados, através da implantação do programa PROALCOOL, e 

devem ser simultaneamente considerados: o do cultivo da cana (subsistema 

agrícola), o da sua transformação em açúcar e álcool (subsistema industrial) e enfim 

o transporte (subsistema de transporte). 

 

 

2.1. SUBSISTEMA AGRÍCOLA 

 

 

O subsistema agrícola atua no cultivo da cana-de-açúcar, seu impacto ambiental é 

demonstrado na figura 2, onde mostra de forma simplificada das diversas dimensões 

envolvidas. 

 

Figura 2 – Impacto Ambiental do Sistema Agroindustrial da Cana-de-Açúcar 

 

Fonte: EMBRAPA, s/d. 
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Algumas das interações existentes nesse subsistema, como a troca de gases 

com a atmosfera, estão sendo estudadas e monitoradas pelas instituições nacionais: 

INPE, CETESB, EMBRAPA Monitoramento por Satélite, USP, UNICAMP, CTC. 

Para esclarecer se as emissões das queimadas da cana-de-açúcar são 

nocivas à saúde, no Brasil e no exterior foram realizadas várias pesquisas nas 

décadas de 80 e 90. Com o objetivo de avaliar a ocorrência de doenças respiratórias 

crônicas em algumas regiões do Estado de São Paulo4, Miranda, Dorado e 

Assunção (1994), realizaram uma pesquisa em conjunto com a EMBRAPA, 

UNICAMP e USP, a qual concluiu que o risco é o mesmo para Campinas, cidade 

com alto fluxo de veículos e indústrias, e para Ribeirão Preto, polo do setor 

sucroalcooleiro. No Hawaii, o Instituto Nacional Americano para a Saúde e 

Segurança Ocupacional (NIOSH), durante o período de 1988 a 1989, realizou 

investigação sobre os efeitos crônicos da exposição à fuligem da queima de cana-

de-açúcar na saúde dos trabalhadores da agroindústria canavieira. Não foi 

associada incidência de doenças respiratórias e nem mesotelioma5 com a exposição 

à fuligem (SINKS et al., 1993). 

 

“Apesar de vários trabalhos não apresentarem relação direta das queimadas com 

prejuízos à saúde, sem dúvida deve-se observar que qualquer tipo de queima de 

alguma forma tem efeito sobre o meio ambiente” (MACEDO et al., 2005, p. 83). 

 

 

2.1.1. Emissão de gases de efeito estufa da queima da cana-de-açúcar 

 

 

Segundo o IPCC (1996) os resíduos de cana-de-açúcar representam 11% da 

produção mundial de resíduos agrícolas. Apesar da queima dos resíduos liberar uma 

grande quantidade de CO2, esta não é considerada como uma emissão líquida, pois 

através da fotossíntese, a mesma quantidade de CO2 é absorvida no ciclo seguinte 

da cultura. Porém, durante o processo de combustão, outros gases, além do CO2, 

                                            
4 Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos. 
5 Câncer do pulmão. 
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são produzidos. As taxas de emissão desses gases dependem do tipo de biomassa 

e das condições da queima. 

A prática da queima da cana-de-açúcar na colheita é generalizada no país, o 

resíduo (material exposto à queima) são folhas secas, folhas verdes e pontas (LIMA 

et al., 1999). Esta prática diminui a cada ano no Brasil, a adoção de colheita 

mecanizada, sem queima, ocorre hoje em aproximadamente 40% da área total 

plantada no país, concentrando-se no Estado de São Paulo, na Região de Ribeirão 

Preto (SILVA, 1997; MACEDO et al., 2005). 

Segundo MCT (2002), em 1990 a cana-de-açúcar contribuiu com 96,5% do 

total das emissões provenientes da queima de resíduo agrícolas no Brasil. Em 1994, 

essa proporção alterou-se para 97,9%. 

 

 

2.1.2. Emissão de GEE proveniente do ciclo da cana-de-açúcar 

 

 

Em 1997 a produção de cana-de-açúcar no Brasil atingiu 25% da produção mundial, 

hoje o Brasil é o maior produtor mundial. O uso em larga escala do bagaço como 

combustível torna a indústria de cana-de-açúcar no Brasil o maior programa 

comercial de biomassa para energia no mundo. O uso do etanol em larga escala 

como combustível automotivo promoveu um sólido conhecimento dos impactos 

ambientais advindos da agricultura e processamento industrial da cana-de-açúcar 

tornando possível analisar o ciclo completo e avaliar a sustentabilidade do sistema. 

O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar aparece com grande destaque, como 

mitigador de emissões. A análise do setor como um todo, permite a quantificação da 

mitigação das emissões de GEE e registro no GHG6 (MCT, [s/d]). 

Em princípio, dois efeitos são predominantes: 

 

                                            
6 GHG - Global Greenhouse Gas Register é Registro Mundial de Gases de Efeito Estufa, conforme 
artigos 4 e 12 da COP, a autoridade nacional submete inventários de emissão de GEE à Secretaria 
de Mudança Climática do IPCC. Também incentiva a realização de inventários, e divulga os 
resultados de empresas do mundo inteiro. 
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� Aumento no CO2 atmosférico pelo uso de combustíveis fósseis e insumos 

produzidos com energia fóssil no manejo agrícola e industrial de açúcar e 

álcool; 

� Redução na taxa de emissões de CO2 pela substituição de gasolina por etanol 

e óleo combustível por bagaço em setores externos.  

 

De acordo com Macedo & Leal & Silva (2004), os valores são alternativos, isto 

é, evita-se 220,5 kg CO2 eq./t de cana-de-açúcar, se a produção for de etanol anidro, 

ou 147,4 kg CO2 eq./t de cana-de-açúcar se for produzido etanol hidratado. 

 

“Tendo como referência o consumo de cerca de 12 milhões de m3 por ano de etanol, 

sendo, aproximadamente, a metade em anidro, pode-se dizer que o etanol é 

responsável pela redução de cerca de 25,8 milhões t CO2 eq., ou 7 milhões de 

toneladas de carbono equivalente. O setor de cana-de-açúcar traz, ainda, uma outra 

parcela considerável de contribuição para mitigar emissões com o uso do bagaço.” 

(MACEDO, LEAL e SILVA, 2004, p.18). 

 

 

2.2. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

 

 

O subsistema de transporte entende-se como todo o transporte efetuado na 

agroindústria sucroalcooleira, desde o trato no cultivo da cana-de-açúcar, a 

locomoção dos trabalhadores rurais, equipamentos, implementos, até o transporte 

do produto final acabado. Este subsistema é caracterizado pelo uso intensivo de 

óleo diesel, devido à aplicabilidade do combustível em praticamente todos os 

equipamentos. 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo sendo constituído 

basicamente por hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos de 

carbono de hidrogênio). Alguns compostos presentes no diesel, além de apresentar 

carbono e hidrogênio, apresentam também enxofre e nitrogênio. Produzido a partir 

da refinação do petróleo, o óleo diesel é formulado através da mistura de diversas 

correntes como querosene, gasóleos, nafta pesada, diesel leve, diesel pesado, etc., 

provenientes das diversas etapas de processamento do óleo bruto. As proporções 
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destes componentes no óleo diesel são aquelas que permitem classificar o produto 

final, dentro das especificações previamente definidas e que são necessárias para 

permitir o desempenho do produto, além de minimizar o desgaste nos motores e 

seus componentes e reduzir a emissão de poluentes gerados na queima do produto, 

em níveis aceitáveis (JOHNSON, 1994). 

Conforme determinação do Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), 

a Petrobras coloca à disposição do mercado três tipos de óleo diesel, a saber: 

 

� TIPO A – diesel automotivo, utilizado em motores diesel e instalações de 

aquecimento de pequeno porte; 

� TIPO B – diesel metropolitano. É também utilizado para aplicação automotiva. 

Difere do diesel Tipo A por possuir no máximo 0,5% de enxofre e por somente 

ser comercializado para uso nas regiões metropolitanas das seguintes 

capitais: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife, Fortaleza e Aracaju; 

� TIPO D – diesel marítimo. É produzido especialmente para utilização em 

motores de embarcação marítima. Difere do diesel Tipo A por ter especificado 

seu ponto de fulgor em, no mínimo, 60ºC. Este diesel não é produzido no 

Brasil.  

 

O óleo diesel (tipos A ou B), após sair da refinaria, recebe nas distribuidoras 

aditivos que visam conferir ao produto melhores características de desempenho. 

Normalmente esses aditivos apresentam propriedades desemulsificante, 

antiespuma, dispersante e inibidor de corrosão. O setor sucroalcooleiro utiliza o óleo 

diesel tipo A. 

Outras características do combustível diesel relevantes para emissões são a 

densidade, a viscosidade, a composição, o teor de enxofre, a presença de 

contaminantes, o teor de hidrocarbonetos cíclicos e o poder calorífico. 

Seria desejável conhecer os efeitos da composição do diesel sobre as emissões, 

porém o caráter preliminar do estudo não permite levantar esta informação, visto não 

haver padronização dos produtos das refinarias brasileiras, que processam óleos de 

várias procedências e com diferentes características. As especificações cobrem 

apenas os requisitos mínimos para assegurar o desempenho dos motores, o que 
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tem sido atendido pelo ajuste do perfil de refino, dentro do possível, mediante a 

variação da composição do produto. 

 

 

2.3. SUBSISTEMA INDUSTRIAL 

 

 

O subsistema industrial da agroindústria canavieira tem como resíduos a vinhaça, a 

torta de filtro, cinzas da caldeira e bagaço. Os processos industriais utilizam água 

em varias operações, há uma intensa reutilização, visando reduzir a captação e à 

adequação do despejo tratado (MACEDO et al., 2005). 

 

 

2.3.1. Torta de filtro 

 

 

A torta de filtro é um resíduo composto da mistura de bagaço moído e lodo da 

decantação, sendo proveniente do processo de clarificação do açúcar. Para cada 

tonelada de cana-de-açúcar moída são produzidos de 30 a 40 kg de torta. É um 

composto orgânico (85% da sua composição) rico em cálcio, nitrogênio e potássio 

com composições variáveis dependendo da variedade da cana-de-açúcar e da sua 

maturação (CORTEZ et al., 1992).  

A crescente utilização da torta de filtro como substituto de insumos 

tradicionais à base de potássio dá-se principalmente na operação de plantio, a torta 

de filtro é colocada no sulco juntamente com a muda de cana de açúcar. Essa 

prática propicia bons resultados para a agricultura e as vantagens nutricionais do 

produto já são conhecidas desde a década de 1970. Porém, a prática de aplicação 

da torta de filtro e a sua estocagem devem ser rigorosamente controladas uma vez 

que esse material possui uma elevada demanda bioquímica de oxigênio.  

Segundo Ramalho e Amaral (2001) a concentração dos teores de metais 

pesados em solos que tradicionalmente recebem tratos culturais a base de torta de 

filtro tem um potencial risco de contaminação do lençol freático, uma vez que esses 

metais não são absorvidos pela planta e tendem a percolar. Este autor ainda 

recomenda a utilização desse resíduo da forma de rodízio, evitando a concentração 
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desse material durante safras seguidas na mesma área, e reforça a necessidade de 

monitoramento nessas áreas de aplicação de torta de filtro a fim de controlar e evitar 

o crescimento de níveis tóxicos de metais pesados no solo. 

 

 

2.3.2. Bagaço da cana-de-açúcar 

 

 

O bagaço da cana-de-açúcar é um subproduto do processo de extração do caldo, 

seja este para a produção de açúcar ou do etanol. A principal característica do 

bagaço da cana-de-açúcar é o seu teor de fibra, uma vez que a quantidade de 

bagaço que se obtém por unidade de massa de cana depende do teor de fibra. 

Segundo levantamento do IDEA (2002), o teor médio de fibra para as usinas 

paulistas é 12,8%, já para o Nordeste esse valor é de 15,6%, esse valor depende da 

espécie de cana-de-açúcar e do número de cortes. 

Em comparação a outros resíduos da agroindústria, o bagaço é considerado 

um subproduto nobre utilizado historicamente na geração de calor para os 

processos de industrialização do açúcar e do álcool.  

Segundo Cortez et al. (1992), a quantidade de 1 tonelada de cana que é 

moída gera aproximadamente 250 kg de bagaço, que revertido em energia calórica 

representa o equivalente a 560.000 kcal. Essa mesma quantidade de cana-de-

açúcar produz 70 litros de etanol, que proporciona em torno de 392.000 kcal de 

energia, ou seja, existe mais energia embutida no bagaço da cana-de-açúcar do que 

no álcool isoladamente. 

De acordo com Rodrigues (2001), a biomassa de 1 tonelada de cana, com o 

atual modelo tecnológico de equipamentos para cogeração empregado nas usinas 

brasileiras, proporciona em média o equivalente a 70 kWh de energia. Destes, 20 

kWh são utilizados para gerar vapor e movimentar as máquinas que compõem toda 

a usina, cerca de 10 kWh são perdidos e o restante simplesmente não é 

aproveitado. 

O bagaço da cana-de-açúcar é apontado como a fonte alternativa mais 

adequada para a resolução da questão energética no Brasil a médio e longo prazo. 

As usinas de biomassa (que utilizam resíduos orgânicos como comburente), junto 
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com o grande potencial para a produção de cana-de-açúcar no país, o estímulo à 

produção de etanol e a venda de energia, constitui um cenário positivo. 

 

“Chamamos energia da biomassa toda energia proveniente das plantas verdes, 

algumas de altíssima produtividade nos países tropicais, tais como a cana, 

mandioca, dendê, florestas de rápido crescimento, etc., capazes de serem 

transformadas em energia líquida, sólida, gasosa ou elétrica” (MELLO, 2001, p.21). 

 

Segundo Vasconcellos (2002), um programa de desenvolvimento de origem 

vegetal, substituindo a energia fóssil do carvão mineral e do petróleo, traz as 

vantagens de ordem ecológica e sociopolítica, devido à biomassa ser uma forma de 

energia limpa, renovável, criadora de empregos, descentralizadora de renda, de 

poder e de população. 

No estado de São Paulo, as usinas de cana-de-açúcar já produziam 

eletricidade para autoabastecimento através da cogeração. Cogeração é uma 

maneira eficiente de produzir vapor e eletricidade, dois tipos de energia, as quais 

vão ser utilizadas nas usinas da cana-de-açúcar. 

O bagaço é queimado numa caldeira, que gera energia térmica em forma de 

vapor d’água. Numa turbina, essa energia é transformada em mecânica e, no 

gerador, em energia elétrica. O esquema é mostrado na figura 3. 
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Figura 3 – Cogeração em Usina de Cana-de-Açúcar com Bagaço 

 

    Fonte: BRITO, 2005. 

 

De acordo com Macedo et al. (2005), a relação entre a energia renovável 

produzida e a energia fóssil no setor sucroalcooleiro, há um extraordinário 

desempenho, evitando emissão de GEE. As emissões evitadas em 2003 com etanol 

substituindo gasolina foram de 27,5 Mt CO2 eq., e o bagaço na produção de açúcar 

substituindo óleo combustível foi de 5,7 Mt CO2 eq. 

 

“O setor da cana-de-açúcar já apresenta uma expressiva contribuição para a 

substituição dos combustíveis fósseis, indo muito além da sua autossuficiência em 

energia (elétrica e térmica). Gera 9,7 TWh de energia elétrica e mecânica (3% da 

eletricidade gerada no país), usa bagaço como combustível, 17,5 Mtep (equivalente 

a soma de todo o gás natural e óleo combustível usados no país), produz 180.000 

barris/dia de etanol (50% de toda a gasolina usada no país)” (MACEDO et al., 2005, 

p.28).  

 

Na natureza as formas de energia encontradas são chamadas de energia 

primária sendo divididas em: não renováveis como carvão, petróleo e gás natural, 
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cuja utilização emite CO2, e renováveis, manifestações indiretas ou diretas da 

energia do sol, cuja utilização não emite CO2: ventos, marés, biomassas, quedas 

d’água, etc. A queima da biomassa emite CO2, mas isto é contrabalançado pela 

fixação durante a fase de crescimento das plantas, quando há uma exploração 

sustentável (TOLMASQUIM, HOLLANDA e POOLE, 1998). 

A queima do bagaço da cana-de-açúcar também produz CO2, mas o vegetal 

que é plantado encarrega-se de sequestrar o gás da atmosfera na próxima safra. 

Atualmente na usina Agrest uma tonelada de cana-de-açúcar rende em média 278 

quilos de bagaço.  

 

 

2.3.3. Cinzas de caldeira 

 

 

Durante a queima do bagaço nas caldeiras ocorre a geração de cinzas. Na usina 

Agrest em média cada tonelada de cana-de-açúcar representa 8 Kg de cinza. 

Souza et al. (2007), relata que na queima do bagaço durante a cogeração, 

são emitidos material particulado e principalmente os gases CO2, NO2 e CH4 que 

contribuem para o aumento do efeito estufa, mas a quantidade é bem menor que a 

prática da queimada dos canaviais, o que atenua o impacto ambiental ocasionado 

no ciclo da cana-de-açúcar. 

Atualmente as cinzas são aplicadas nas lavouras como fertilizantes, mas 

recentemente, vários estudos vêm demonstrando o seu reaproveitamento na 

construção civil, na produção de cimento e argamassa. 

 

 

2.3.4. Vinhaça 

 

 

O principal efluente das destilarias de álcool é a vinhaça de cana-de-açúcar, também 

conhecida pelos nomes de calda, caxixi, dunder, garapão, mosto, restilo, stillage, still 

bottoms, slops, tiborna, vinasse, vinhote e vinhoto. A vinhaça é um resíduo 

proveniente da indústria sucroalcooleira e sua composição varia em função da 

natureza da matéria prima e da operação dos aparelhos de destilação (STUPIELLO, 
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1987). Segundo Freire e Cortez (2000) é produzida em média à razão de 

aproximadamente 13 litros por litro de álcool destilado. Na usina Agrest cerca de 12 

litros de vinhaça são produzidos por litro de álcool produzido. 

A produção da vinhaça ocorre da seguinte forma, após a cana-de-açúcar 

chegar à usina, é lavada e moída nas moendas para extração do caldo de cana, 

solução impura contendo sacarose, glicose, levulose, matéria nitrogenada, entre 

outros. Após o processo de clarificação, concentração e centrifugação do caldo de 

cana, obtêm-se o açúcar comercial e o mel. Este, depois de passar por um novo 

processo de cozimento a vácuo para obtenção do açúcar de segunda, transforma-se 

em mel final, também chamado mel pobre ou melaço. Este, depois de diluído, dá 

origem ao mosto7 de melaço, que é enviado às domas de fermentação. Da 

fermentação do melaço ou do mel pobre diluído resulta um líquido denominado 

vinho o qual, depois de centrifugado com o objetivo de recuperar o fermento, é 

encaminhado à destilação (colunas de destilação), resultando na produção de álcool 

hidratado e vinhaça, que é o resíduo da destilação do vinho (BRAILE e 

CAVALCANTI, 1979). 

A vinhaça é um líquido de cor marrom escuro, de natureza ácida, que sai da 

bica de destilação à temperatura de aproximadamente 107 °C, com odor 

característico, qualidade esta que está relacionada ao teor residual de açúcar o qual, 

por sua vez, provoca um processo de putrefação tão logo a vinhaça é descarregada, 

liberando gases fétidos que tornam o ambiente insuportável (FREIRE e CORTEZ, 

2000). 

Pela Norma Brasileira NBR 10.004 da ABNT (2004), a vinhaça é considerada 

um resíduo sólido, Classe II-A (não inerte, e não perigoso), pois não há solução 

técnica e econômica para o tratamento convencional eficiente que permita seu 

lançamento nos cursos de água, na forma exigida pela lei. 

Todavia, se, por um lado, a vinhaça apresenta elevado potencial poluidor, por 

outro se reveste de alto valor como fertilizante (FREIRE e CORTEZ, 2000, p. 20). 

Silva e Orlando Filho (1981), ao analisarem a composição química de 

diferentes tipos de vinhaça produzida em regiões diferentes do Brasil, constataram 

que a composição química da vinhaça é muito heterogênea, em função do tipo de 

                                            
7 Mosto, por definição são todos os líquidos suscetíveis de sofrer fermentação, vinhos são os líquidos 
já fermentados, e vinhaça é o resíduo líquido da destilação dos vinhos. 
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matéria-prima empregada no preparo do mosto, da época de amostragem e do tipo 

de processo utilizado na fabricação do álcool.  

A vinhaça é um meio complexo que, se aplicado ao solo como fertilizante, 

favorece o desenvolvimento de microrganismos, atuando sobre os diversos 

processos biológicos, tais como a mineralização e imobilização de nitrogênio, e sua 

nitrificação, desnitrificação e fixação biológica. 

Segundo Ferreira e Monteiro (1987), a adição da vinhaça in natura aos solos 

é uma boa opção para o aproveitamento deste subproduto, por ser um excelente 

fertilizante e trazer vários benefícios para as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo. 

 

“Hoje a vinhaça é considerada um fertilizante orgânico, sendo liberada também para 

a produção de açúcar orgânico. Respeitando-se as características dos solos onde é 

aplicada, a localização das nascentes de águas e os volumes definidos como 

adequados em cada situação, a vinhaça não provoca efeitos negativos. Resultados 

nos testes até hoje indicam que não há impactos danosos ao solo, com doses 

inferiores a 300 m3 há, acima deste volume pode haver danos à cana-de-açúcar, ou 

em casos específicos contaminação das águas subterrâneas.” (MACEDO et al., 

2005, p. 170). 

 

 

2.3.4.1. Sistemas de distribuição de vinhaça 

 

 

A maioria das usinas, na década de 70, utilizava veículos-tanque na distribuição da 

vinhaça, combinado com outros sistemas. Os caminhões-tanque apresentam-se 

como de queda-livre (composto por um caminhão com barra aplicadora e 

descarregamento por gravidade), caminhão-tanque com conjunto motobomba 

(consiste em acoplar ao caminhão-tanque um conjunto motobomba que distribui a 

vinhaça através da barra aplicadora) e, caminhão-tanque pressurizado (caminhão-

tanque com bomba de pressurização trabalhando a 1 kgf/cm2, que distribui a vinhaça 

através de um bico com defletor) (FREIRE e CORTEZ, 2000). 

A irrigação com caminhões com descarga por meio de barra irrigadora, estava 

associado a vários problemas, como a dificuldade de trabalhar em dias de chuva, 
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incapacidade de trabalhar em terrenos acidentados e com sulcos, pequeno 

rendimento diário, vazão desuniforme, elevado custo operacional e reduzida vida útil 

dos veículos (GENTIL, 1979). 

A COPERSUCAR desenvolveu um sistema de aplicação de vinhaça que 

consiste em acoplar um conjunto motobomba a um caminhão-tanque que distribui a 

vinhaça sob pressão constante, através de barra com bicos de vazão controlada e 

quebra-jatos reguláveis. Tal sistema possibilita aplicação rápida e uniforme sobre 

ampla faixa de terreno, permite o resfriamento da vinhaça e, assim, sua aplicação 

em soqueiras brotadas, reduz as possibilidades de compactação do solo, e resulta 

em menor consumo de combustível por área aplicada (GURGEL e GUIMARÃES, 

1976). 

O transporte dutoviário de vinhaça, ou seja, o transporte através de 

tubulações ou canais, em substituição parcial do percurso feito por caminhões-

tanque, foi, também, estudado por MENEZES et al. (1984). Tomando como 

referência o caso do carregamento de vinhaça num único ponto, situado nas 

proximidades da unidade industrial, os autores compararam o sistema constituído de 

três pontos de carregamento distribuídos em meio à lavoura canavieira, de tal sorte 

que a vinhaça é conduzida por canal em terra até um local onde ocorre o primeiro 

carregamento. Deste local a vinhaça é recalcada até um ponto de onde é conduzida 

primeiro por canal e depois através de manilha cerâmica vitrificada, seguindo de 

novo por canal, até um depósito em terra onde se dá o segundo carregamento 

novamente por canal em terra até outro depósito semelhante ao anterior, onde se dá 

o terceiro carregamento.  

Desta forma, segundo os autores, a diversificação dos pontos de 

carregamento permitiu que a aplicação de vinhaça se tornasse economicamente 

viável, pois reduziu a distância média de transporte por caminhões-tanque, 

reduzindo, consequentemente, os custos de aplicação na lavoura de cana, o 

consumo de combustíveis e a própria frota de caminhões-tanque. A redução de 

custos calculada foi da ordem de 40% em relação ao sistema de carregamento em 

um único ponto. 

O sistema que era denominado caminhão-extensão (figura 4), compreendia 

um caminhão-tanque com reboque-tanque de dois eixos (tipo julieta) e um conjunto 

de aplicação de vinhaça por aspersão tipo montagem direta com extensão. Este 

último é constituído por um conjunto motobomba diesel montado sobre carreta de 
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quatro rodas e um aspersor tipo supercanhão hidráulico, capaz de operar à 

distâncias de até 300 m do conjunto motobomba. Os resultados dos testes 

mostraram-se promissores, tanto sob o aspecto técnico como o econômico, os 

custos fixos e variáveis correspondendo a 75% dos custos do caminhão-tanque 

convencional, embora os custos com mão-de-obra de aplicação fossem 5 vezes 

maior, se referidos aos custos de aplicação por área, por volume aplicado e volume 

por distância percorrida, estes foram sempre menores (GERALDI FILHO et al., 

1988). 

 

Figura 4 – Conjunto de Aplicação de Vinhaça por Aspersão Tipo Montagem Direta 

 

Fonte: FREIRE e CORTEZ, 2000. 

 

O conjunto de montagem direta com aspersor tipo canhão junto ao canal de 

vinhaça (figura 5), que segundo Abreu e Pareja (1980), é o mais racional e 

econômico dos métodos existentes de distribuição de vinhaça nos canaviais. Tal 

conjunto compreende uma unidade motobomba diesel e um aspersor canhão, 

montados sobre rodas, que é deslocado ao longo dos canais de vinhaça, rebocado 

por tratores, até locais convenientes, onde são estacionados e postos a operar. 
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Figura 5 – Conjunto de Aplicação de Vinhaça por Aspersão Tipo Montagem Direta e Transporte 
de Vinhaça por Canal 

 

Fonte: ABREU e PAREJA, 1980 

 

Alguns anos mais tarde, Leme (1987) propôs um sistema otimizado de 

operação do equipamento por meio da montagem direta para aplicação na cana-de-

açúcar que resulta em economia de combustível, redução da pressão de operação, 

aumento da vida útil dos equipamentos e maior eficiência operacional. Muito embora 

este sistema otimizado tenha proporcionado maior eficiência operacional em função 

da redução das posições de estacionamento do equipamento ou redução da área 

perdida com canais, por outro lado ele também deu origem a alguns problemas de 

ordem técnico-operacionais, tais como a desuniformidade da distribuição de 

pressão, a maior necessidade de mão-de-obra para transporte da tubulação 

componente da extensão e a dificuldade de operar o sistema no período noturno. 

Por isso, Leme et al. (1987) apresentou nova alternativa para aplicação de vinhaça 

por aspersão através de equipamento autopropelido com tubulação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O equipamento utilizado no transporte da vinhaça para fertirrigação na usina de 

cana-de-açúcar Agrest é composto de três conjuntos motobombas a diesel, ambos 

trabalhando vinte e quatro horas por dia no período da safra. Os motores têm 

injeção direta mecânica, sem nenhum tratamento pós-queima (figura 6). A vinhaça 

utilizada para fertirrigação é fria e diluída em água de lavagem.  

 

Figura 6 – Motobomba a Diesel para Transporte de Vinhaça 

 

 

 

O conjunto motobomba a diesel conduz, em tubos de alumínio de 150 mm de 

diâmetro, a vinhaça para o aspersor rotativo de impacto, de médio ou grande 

alcance, denominado de canhão hidráulico. O aspersor é instalado sobre um 

conjunto em aço com suporte regulável, denominado unidade móvel, conhecido 

também por carrinho (figura 7). 
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Figura 7 – Unidade Móvel de Aspersor Rotativo de Impacto 

 

Fonte: CADAMURO, 2006 (informação pessoal)8 

 

 

A aspersão é o sistema de fertirrigação mais praticado nos canaviais 

brasileiro. O sistema de irrigação por aspersão tem, como maior desvantagem, a 

necessidade de altas pressões de trabalho, portanto são maiores os gastos com 

combustível. A grande vantagem do sistema é a sua versatilidade, possibilidade de 

rápido deslocamento pelas áreas de irrigação e maior adaptabilidade a diferentes 

proporções de vinhaça. 

A unidade móvel (carrinho) com o aspersor é ligada ao carretel enrolador, o 

qual traciona a unidade móvel pela própria mangueira, irrigando faixas no terreno, de 

forma que o aspersor irrigue um lado da faixa, caminhando sobre um carreador, e 

posteriormente irrigue o lado oposto da faixa, caminhando pelo carreador superior 

(figura 8). A largura da faixa depende do raio de alcance do aspersor de forma a 

possibilitar uma adequada sobreposição aplicada entre as duas passagens do 

sistema pela faixa, resultando em aplicação uniforme e controlada. 

                                            
8 CADAMURO, Gustavo Pozzato. Informação pessoal. 
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Figura 8 – Hidro Holl 

 

Fonte: CADAMURO, 2006 (informação pessoal)9. 

 

 

O hidro holl (também chamado de carretel irrigador, carretel enrolador ou 

rolão) é composto por um painel de controle, mangueira de polietileno com diâmetro 

de 110 mm com até 400 m de comprimento, com recarregamento de bateria por 

meio de energia solar e sistema hidráulico para giro do tambor, que recolhe a 

unidade móvel com velocidade, faixa de vazão e pressão ajustadas e controladas 

conforme característica do terreno. 

 

 

3.1. MOTOBOMBA A DIESEL 

 

 

A figura 9 demonstra o conjunto motobomba a diesel junto ao canal de vinhaça em 

funcionamento. O motor a diesel funciona com ignição por compressão, o que quer 

dizer que a mistura combustível é inflamada quando uma nuvem de óleo é injetada 

pela bomba de alta pressão no ar quente contido no cilindro. O aquecimento do ar 

                                            
9 CADAMURO, Gustavo Pozzato. Informação pessoal. 
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se deve à compressão praticamente adiabática (sem troca de calor com o exterior) 

efetuada pelo pistão do motor, ao contrário do que ocorre no motor de ciclo Otto, 

onde a ignição é desencadeada pela centelha que salta entre os eletrodos da vela 

de ignição. Esta diferença entre os modos de inflamar a carga impõe características 

físico-químicas distintas aos combustíveis usados. 

O número de cetano10 do combustível diesel caracteriza, em certa medida, a 

cinética de combustão e tem, portanto, influência no espectro de substâncias 

emitidas pelo motor. O combustível diesel é uma mistura de hidrocarbonetos mais 

pesados que os hidrocarbonetos da gasolina e, em consequência, apresenta menor 

razão de massas hidrogênio/carbono, o que determina elevada emissão de 

compostos de carbono por unidade de energia final entregue ao motor. Entretanto, 

as características do ciclo diesel que asseguram rendimento térmico superior ao do 

ciclo Otto (como o fato de operar com grande excesso de ar) compensam 

amplamente a desvantagem decorrente da composição do combustível, quando o 

parâmetro de interesse é emissão e energia útil.  

 

Figura 9 – Motobomba a Diesel ao Lado do Canal de Vinhaça 

 

 

A tabela 1 apresenta as características técnicas do conjunto motobomba 

utilizado no período de safra pela usina de cana-de-açúcar Agrest: 

 

 

 

 

                                            
10 Expressa a facilidade de um combustível entrar em ignição por compressão. 
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Tabela 1 – Características do Conjunto Motobomba a Diesel 

Motor Características da Bomba  Tanque Consumo 

MB - OM352 
160cv 

EQ 90-48 
140 m3/h 
125 mca* 

220 litros 17 l/h 

* Metros de coluna d’água (mca), onde 1 mca é igual a 0,1 kgf/cm2  

 

 

O volume de óleo diesel gasto por cada conjunto motobomba é de 17 litros 

por hora e o conjunto funciona 24 horas no período da safra, ou seja, os três 

conjuntos resultam no consumo aproximado de 1.200 litros de diesel por dia. A 

locomoção, reabastecimento de óleo diesel, verificação de água do radiador, óleo de 

cárter e filtros, leva aproximadamente uma hora por dia. O custo por litro de óleo 

diesel em média na safra de 2006/2007 foi R$ 1,839, enquanto o custo do óleo de 

cárter SAE 15W40 foi de R$ 6,00 por litro, sendo que cada motor utiliza 18 litros 

trocados a cada quinze dias (16 trocas prevista durante a safra, em média de março 

a dezembro), observando-se as condições do óleo, para em caso de necessidade 

realizar a troca antes do período. O óleo do mancal da bomba (óleo de diferencial e 

câmbio) é trocado junto com o óleo de cárter, a um custo de R$ 12,50 o litro, 

utilizando 8 litros por conjunto. A limpeza dos bicos injetores e troca dos filtros é 

realizada a cada três meses (em média três por safra), a um custo de R$ 400,00 

cada. A tabela 2 demonstra o custo de manutenção de cada conjunto motobomba a 

diesel por safra. 

 

Tabela 2 – Custo de Cada Motobomba a Diesel por Safra 

Descrição Valor (R$) 

Óleo diesel utilizado para cada motobomba por safra 205.648,01 

Óleo de cárter de cada motobomba por safra 1.728,00 

Óleo do mancal da bomba de cada motobomba por safra 1.600,00 

Custo de limpeza dos bicos e troca dos filtros de cada motobomba 1.200,00 

Total 210.176,01 

 

 

A usina de cana-de-açúcar Agrest utiliza três conjuntos motobombas durante 

o período de safra, totalizando um custo anual de manutenção de R$ 630.528,03. 
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A tabela 3 demonstra o custo referente às motobombas a diesel para 

transporte de vinhaça numa projeção de dez11 anos, nas condições atuais da usina 

de cana-de-açúcar Agrest. 

 

Tabela 3 – Total do Custo com as Motobombas no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Custo anual total das motobombas (ano 01) 630.528,03  

Custo anual total das motobombas (ano 02) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 03) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 04)* 642.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 05) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 06) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 07) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 08)* 642.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 09) 630.528,03 

Custo anual total das motobombas (ano 10) 630.528,03 

Total 6.329.280,30 

NOTA: * A cada quatro anos é realizada a retifica do motor, e troca dos mancais da bomba pela 
oficina na usina, a um custo de R$ 4.000,00 cada conjunto motobomba. 

 

 

A tabela 3 demonstra que o valor acumulado em dez anos na operação dos 

conjuntos motobombas a diesel será de R$ 6.329.280,30. O valor é considerável, se 

levar em conta que este processo é somente o transporte de vinhaça.  

A proposta do trabalho é avaliar outras possibilidades de realizar o mesmo 

processo, mas com maior eficiência. A Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão 

foi a melhor opção encontrada para as condições da usina Agrest. 

 

 

3.2. UNIDADE MÓVEL DE REBAIXAMENTO DE TENSÃO 

 

 

As motobombas a diesel foram substituídas por unidades móveis de rebaixamento 

de tensão dotadas de transformador, chave de partida, eletrobomba e sistema de 

                                            
11 A durabilidade da bomba totalmente em aço inox do conjunto motobomba era de 7 anos, espera-se 
um ganho de vida útil de 30% com as unidades móveis de rebaixamento de tensão. 
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conexão com a rede elétrica em alta tensão (rede privada da usina de cana-de-

açúcar Agrest, mantida a co-geração) mantendo os padrões de segurança. 

O equipamento foi construído por técnicos da própria usina, sob a orientação 

de engenheiros terceirizados, utilizando material e sucata da usina. A estrutura veio 

de reboques canavieiros danificados (Figura 10). A estrutura da caixa de carga, 

onde é depositada a cana-de-açúcar no campo, é a parte que primeiro apresenta 

problemas. As vigas que sustentam as paredes do reboque normalmente se 

rompem por manejo inadequado no momento de retirar a carga na usina. 

 

Figura 10 – Reboque Canavieiro de Cana Inteira com Dois Eixos 
 

 

 

 

A primeira etapa da construção da unidade móvel de rebaixamento de tensão 

foi a retirada da caixa de carga do reboque canavieiro, retirando-se as vigas da 

estrutura das paredes da caixa de carga, local onde é depositado a cana-de-açúcar 

no campo para serem transportadas para a usina (Figura 11). 

 

Figura 11 – Estrutura do Reboque Canavieiro sem Caixa de Carga 
 

 

 

 



42 

 

 

Após a retirada da caixa de carga, a suspensão traseira foi rebaixada (Figura 

12), para garantir maior estabilidade, pois o comprimento da unidade móvel de 

rebaixamento de tensão é menor que o reboque canavieiro, e a carga a ser 

suportada também. A sinalização de trânsito traseira foi adaptada ao novo layout. 

 

Figura 12 – Estrutura do Reboque Canavieiro com a Suspensão Rebaixada 
 

 

 

 

Para o eixo traseiro da estrutura do reboque canavieiro manteve-se o mesmo 

sistema de suspensão com feixes de molas semielípticas e braços tensores. O 

chassi foi reduzido em 2,00 m (Figura 13), sendo que o original tinha 8,00 m. O 

chassi é estruturado com longarinas laterais, confeccionada em aço com perfil 

estampado e para-choque fixo.  

 

Figura 13 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Chassi Reduzido 
 

 

 

 

Após a redução, o chassi ficou pronto para receber a estrutura dos itens que 

serão necessários para o funcionamento adequado da unidade móvel de 

rebaixamento de tensão.  

Inicialmente foi construído um compartimento em aço para proteção do 

transformador, com portas e entradas de ventilação para ambos os lados do 

compartimento (Figura 14). 
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Figura 14 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Compartimento do Transformador 
 

 

 

Após a montagem do compartimento do transformador, foram fixados a 

escada e o parapeito (Figura 15), para facilitar o acesso e proteção do operador ao 

realizar a conexão com a rede elétrica. 

 

Figura 15 – Compartimento do Transformador com Escada e Parapeito 

 

 

Após conclusão da fixação da escada de acesso e o parapeito de proteção, 

foi fixada a base para instalação do poste de auxilio dos cabos de conexão com a 

rede de alta tensão (Figura 16). 
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Figura 16 – Compartimento do Transformador com Base para Instalação do Poste 

 

 

Após fixação da base do poste, foi instalado reservatório de vinhaça a ser 

conectado ao canal de vinhaça por meio de mangueira (Figura 17). O reservatório foi 

ligado direto a bomba, assim evitando cavitação.  

 

Figura 17 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Reservatório de Vinhaça 

 

 



45 

 

 

Após a montagem do reservatório, foi fixada no chassi do reboque canavieiro 

a base para ser instalado o conjunto eletrobomba (Figura 18). 

 

Figura 18 – Estrutura do Reboque Canavieiro com a Base de Fixação do Conjunto Eletrobomba 

 

 

Após fixação da base, foi montado o conjunto eletrobomba (Figura 19), sendo 

o motor de 4 polos com 100 cv, e bomba EQ 90-48 com capacidade de 

bombeamento de 140 m3/h e capacidade de 125 mca12. 

                                            
12 Metros de coluna d’água (mca), onde 1 mca é igual a 0,1 kgf/cm. 
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Figura 19 – Estrutura do Reboque Canavieiro com Conjunto Eletrobomba 

 

 

 

Após montagem do conjunto eletrobomba, foi montado o poste de 

sustentação dos cabos de conexão com a rede de alta tensão da usina (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão Com Poste 
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Após montagem do poste, foi fixada a base para instalação do transformador 

no interior do compartimento de proteção da unidade móvel de rebaixamento de 

tensão (Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão com a Base de Fixação do 
Transformador 

 

 

 

Após a fixação da base de sustentação do transformador, foi instalado 

transformador de 112,5 kVA de 13,8 kV / 440V (Figura 22). 
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Figura 22 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão com Transformador 

 

 

 

 

Após a instalação do transformador, foi feita a instalação elétrica, e fixação 

dos cabos no poste de auxílio para conexão com a rede elétrica através de garra 

viva (Figura 23). 

 

Figura 23 – Estrutura da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão 
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O conjunto do eixo dianteiro foi mantido da mesma forma, sendo giratório com 

sistema direcional rala. Manteve-se o mesmo sistema de freio a ar comprimido com 

lonas cônicas com duas linhas de alimentação (serviço e emergência), completados 

com freio de estacionamento. Lanternas laterais e traseiras com lâmpadas 

incandescentes em 24 volts. A unidade completa é mostrada na Figura 24. 

 

Figura 24 – Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão 

 

 

 

Na montagem inicial os reservatórios de vinhaça foram instalados muito alto, 

provocando cavitação, sendo necessário diminuir sua altura em relação ao solo para 

seu perfeito funcionamento. A tabela 4 apresenta as características da unidade 

móvel de rebaixamento de tensão: 

 

Tabela 4 – Características da Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão 

Transformador Motor Bomba Consumo 

112,5 kVA 
13,8 kV / 440 V 

100 cv 
4 pólos 

EQ 90-48 
140 m3/h 
125 mca* 

75 kWh 

* Metros de coluna d’água (mca), onde 1 mca é igual a 0,1 kgf/cm2  
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Foi construída, junto aos canais de vinhaça, rede de distribuição elétrica de 

13.800 V, para energizar as unidades móveis de rebaixamento de tensão no campo 

(Figura 25). Na primeira etapa foram instalados 25 km de rede. 

 

Figura 25 – Rede Distribuição Elétrica Paralela ao Canal de Vinhaça 

 

 

 

O custo da montagem de cada unidade móvel de rebaixamento de tensão 

(UMRT) foi estimado em R$ 75.000,00 (estimado porque foi utilizado material 

sucateado da usina). O custo para a geração de cada MWh pela usina é estimado 

em R$ 85,00 e o consumo de cada UMRT é de 493.350 kWh por safra. Para 

locomoção e manobras na rede elétrica perde-se aproximadamente uma hora por 

dia. O óleo do mancal da bomba (óleo de diferencial e câmbio) é trocado a cada 15 

dias, a um custo de R$ 12,50 o litro, utilizando 8 litros por bomba. Troca de 

rolamentos, cruzeta e pequenas manutenções somam R$ 1.000,00 por unidade por 

safra. Construção de 25 km de rede de distribuição elétrica de 13.800 V, ao lado no 

canal de vinhaça para energizar as unidades móveis de rebaixamento de tensão, ao 

custo de R$ 345.000,00. 

A tabela 5 demonstra o custo de cada unidade móvel de rebaixamento de 

tensão, utilizada no lugar dos conjuntos motobombas. 
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Tabela 5 – Total do Custo de Cada Unidade Móvel de Rebaixamento de Tensão por Safra 

Descrição Valor (R$) 

Custo de montagem de cada UMRT 75.000,00 

Custo de energia utilizada em cada UMRT por safra 41.934,75 

Custo do óleo de mancal utilizada em cada UMRT por safra 1.600,00 

Custo de manutenção com cada UMRT por safra 1.000,00 

Total 119.534,75 

 

 

A montagem das três unidades móveis de rebaixamento de tensão pela usina 

de cana-de-açúcar Agrest para substituir os conjuntos motobombas a diesel, mais a 

manutenção do novo equipamento e a construção da linha de transmissão totalizou 

um custo de R$ 703.604,25. 

A tabela 6 demonstra o custo referente ao investimento e manutenção das 

unidades de rebaixamento de tensão para transporte de vinhaça numa projeção de 

dez anos, nas condições atuais da usina de cana-de-açúcar Agrest. 

 

Tabela 6 – Total do Custo com Unidades de Rebaixamento de Tensão  
no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Investimento inicial e custo anual total das UMRT (ano 01) 703.604,25  

Custo anual total das UMRT e rede de distribuição (ano 02)* 478.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 03) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 04) 133.604,25 

Custo anual total das UMRT (ano 05) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 06) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 07) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 08) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 09) 133.604,25  

Custo anual total das UMRT (ano 10) 133.604,25  

Total 2.596.042,50 

NOTAS: * Ampliação da rede de distribuição elétrica, com a construção de 25 km de rede de 
13.800 V, ao lado no canal de vinhaça para energizar as unidades móveis de rebaixamento de 
tensão, ao custo de R$ 13.800,00/km.  
 

 

Para análise dos investimentos foi utilizado o método do Valor Presente 

Líquido (VPL), uma técnica de analise onde se verifica no momento da analise 
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quanto monetariamente representa as entradas futuras menos o investimento inicial 

do projeto sendo descontado uma taxa do custo do capital da empresa, ou taxa 

mínima de atratividade. Ao utilizar a taxa de desconto, o método considera o valor 

do dinheiro no tempo. (GITMAN, 2001). 

 Foi utilizado o programa Excel® da Microsoft® para calcular a VPL, utilizando a 

taxa mínima de atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano. O valor presente 

líquido da UMRT é de R$ 2.824.680,85 sendo indicada a execução do projeto, pois 

apresenta o maior VPL entre as opções. 
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4. ESTUDOS DE CENÁRIOS 

 

 

É necessário buscar alternativas energéticas que possam substituir os combustíveis 

fósseis, para atender a crescente demanda por energia de forma mais eficiente. Do 

ponto de vista estratégico, é uma alternativa interessante, pois podem reduzir 

custos. Do ponto de vista ambiental é positivo, sendo mais eficiente, diminuindo a 

emissão de gases de efeito estufa. Desta forma, foram analisadas as possibilidades 

de reaproveitamento dos motores diesel de forma mais eficiente. 

Os motores diesel são de ignição por compressão e encontram aplicações em 

todos os setores econômicos. São motores que podem ser utilizados em qualquer 

atividade, em qualquer lugar. A principal razão para esta diversificação de 

aplicações reside na sua elevada eficiência térmica, que por sua vez, é responsável 

pelo relativamente baixo consumo de combustível que caracteriza esses motores. 

A diferença fundamental entre os motores de ignição por compressão (ciclo 

diesel) e os de ignição por combustão (ciclo Otto), está no tipo de combustão que 

ocorre. Nos motores de ignição por centelha a combustão é do tipo pré-misturada, 

enquanto que nos motores de ignição por compressão a combustão é 

predominantemente difusiva.  

 

 

4.1. BIODIESEL  

 

 

O biodiesel é um substituto completamente natural para o óleo diesel. Apesar da 

palavra diesel no nome, não existe em sua composição nenhuma parcela de 

petróleo ou outro combustível fóssil. Ele é produzido a partir de fontes renováveis 

tais como o óleo de soja, óleo de palma, entre outros, que podem inclusive já terem 

sido utilizados na preparação de alimentos. É produzido quimicamente a partir da 

combinação de qualquer óleo natural ou gordura com um álcool. 

O desempenho do motor, tanto com biodiesel puro, como com as misturas 

óleo diesel-biodiesel, é virtualmente o mesmo que o obtido com óleo diesel puro. 

Além disso, o poder calorífico do biodiesel é muito próximo ao do óleo diesel e, 
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mesmo quando adicionado em pequenas quantidades, o biodiesel proporciona uma 

sensível melhora na lubricidade do combustível. 

Murillo et al. (2007) avaliaram os parâmetros de desempenho do motor diesel 

alimentado com biodiesel comercial (B100) e formulações biodiesel-diesel. O motor 

foi acoplado a um dinamômetro hidráulico para medir o torque e potência. Os 

resultados indicaram que o aumento da fração de biodiesel nas formulações conduz 

a uma perda de potência, a qual é crescente com o aumento de velocidade. Com 

carga total, o biodiesel resultou em uma perda de potência de 7,14%, quando 

comparado ao óleo diesel convencional. 

Em vários estudos analisados, as razões mais frequentes para explicar a 

redução do torque e da potência com a utilização de biodiesel (em relação ao óleo 

diesel) estão relacionadas com o aumento da viscosidade e compressibilidade. 

Estas características conduzem a um avanço do início da injeção, seguido de um 

aumento do pico de pressão e da temperatura da câmara de combustão, resultando 

em uma perda de eficiência térmica e perda da potência efetiva do motor. 

Labeckas e Slavinskas (2006) determinaram o consumo específico de 

combustível utilizando motor diesel, operando com diferentes velocidades, 

alimentado com formulações biodiesel-diesel. Os maiores valores de consumo foram 

observados para o B100, sendo 12,5% superior ao diesel. Os resultados mostraram 

diferenças significativas para rotações diferentes, sendo o consumo médio sempre 

maior para as misturas de biodiesel. 

O biodiesel e formulações biodiesel-diesel podem alterar todas as emissões 

regulamentadas dos motores a diesel. Os valores quantitativos dos níveis destas 

emissões dependem da tecnologia empregada no motor, do protocolo de ensaio 

utilizado e da composição do combustível. 

Os leilões de biodiesel realizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis), nos dias 10 e 11 de abril de 2008 (8o leilão da 

ANP), onde foram adquiridos 264 milhões de litros de biodiesel, as vendas foram 

realizadas com um preço médio de R$ 2,69 por litro. 

O custo de alteração e ajustes do motor ciclo diesel para operar com biodiesel 

B100, foi estimado em R$ 1.500,00 segundo o site biodieselbr.com13. 

                                            
13 Site http://biodieselbr.com/estudos/biodiesel/biodiesel-oleo-vegetal.htm 
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O volume de óleo diesel gasto por cada conjunto motobomba é de 17 litros 

por hora e o conjunto funciona 24 horas no período da safra, ou seja, os três 

conjuntos resultam no consumo aproximado de 1.200 litros de diesel por dia. Ao 

utilizar biodiesel o consumo aumenta em 12,5%, elevando o consumo para 19,44 

litros por hora de biodiesel. A locomoção, reabastecimento de biodiesel, verificação 

de água do radiador, óleo de cárter e filtros, leva aproximadamente uma hora por 

dia. O custo por litro de biodiesel em média no oitavo leilão da ANP foi de R$ 2,69, 

enquanto o custo do óleo de cárter SAE 15W40 foi de R$ 6,00 por litro, sendo que 

cada motor utiliza 18 litros trocados a cada quinze dias (16 trocas prevista durante a 

safra, em média de março a dezembro), observando-se as condições do óleo, para 

em caso de necessidade realizar a troca antes do período. O óleo do mancal da 

bomba (óleo de diferencial e câmbio) é trocado junto com o óleo de cárter, a um 

custo de R$ 12,50 o litro, utilizando 8 litros por conjunto. A limpeza dos bicos 

injetores e a troca dos filtros são realizadas a cada três meses (em média três vezes 

por safra), a um custo de R$ 400,00 cada. 

Os itens de custo da motobomba a diesel são apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Custo de cada Motobomba a Biodiesel por Safra 

Descrição Valor (R$) 

Alteração e ajustes do motor para operar com biodiesel 1.500,00 

Biodiesel utilizado para cada motobomba por safra 343.987,30 

Óleo de cárter de cada motobomba por safra 1.728,00 

Óleo do mancal da bomba de cada motobomba por safra 1.600,00 

Limpeza dos bicos e troca dos filtros de cada motobomba 1.200,00 

Total 350.015,30 

 

 

A usina de cana-de-açúcar Agrest utiliza três conjuntos motobombas durante 

o período de safra, totalizando um custo anual de R$ 1.050.045,90. 

Para a análise financeira, foi comparado o custo anual das motobombas com 

a alteração, ajustes e manutenção dos motores operando com biodiesel B100, com 

projeção do investimento no prazo de dez anos, considerando a vida útil da Unidade 

Móvel de Rebaixamento de Tensão. Os custos referentes à mão-de-obra direta e 

transporte dos equipamentos permaneceram os mesmos. 
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A tabela 8 demonstra a projeção dos custos das motobombas a Biodiesel ao 

longo de dez anos. 

 

Tabela 8 – Total do Custo com as Motobombas a Biodiesel no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 01) 1.050.045,90  

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 02) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 03) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 04)* 1.057.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 05) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 06) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 07) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 08)* 1.057.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 09) 1.045.545,90 

Custo anual total das motobombas biodiesel (ano 10) 1.045.545,90 

Total 10.483.959,00 

NOTAS: * A cada quatro anos é realizada a retifica do motor, e troca dos mancais da bomba pela 
oficina na usina, a um custo de R$ 4.000,00 cada conjunto motobomba. 

 

 

A tabela 8 demonstra o custo referente às motobombas ao biodiesel para 

transporte de vinhaça numa projeção de dez anos, nas condições atuais da usina de 

cana-de-açúcar Agrest. 

 Para o calculo da VPL foi utilizado o programa Excel® da Microsoft®, utilizando 

a taxa mínima de atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano. O valor 

presente líquido das motobombas utilizando biodiesel é de R$ -7.716.588,20. Não 

deverá executar o projeto, pois a VPL é menor que 0 (zero). 

 

 

4.2. GÁS NATURAL VEICULAR 

 

 

O gás natural veicular é um recurso não renovável, mas apresenta-se pela sua 

abundância e o preço relativamente baixo, sendo um substituto para os derivados do 

petróleo de uso automotivo. Contudo, os veículos que utilizam o GNV não poluem 
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tanto quanto os veículos a diesel, pois a combustão de GNV libera menos poluentes. 

Segundo dados da CETESB (2005), os veículos pesados movidos a GNV emitem 

apenas 38% das emissões de CO e 13% das emissões de Hidrocarbonetos em 

relação aos veículos movidos a diesel. A emissão de material particulado, óxidos de 

enxofre e óxidos de nitrogênio são consideradas desprezíveis pelos veículos 

movidos a gás. 

De acordo com Silva (2004), a conversão de motores usados pode ser de 

dois tipos: dedicada ou dual. A tecnologia dedicada é aquela em que o motor 

convertido passa a utilizar somente GNV. O processo utilizado neste caso é a 

transformação do motor de ciclo diesel, para ciclo Otto. A conversão dual é uma 

tecnologia que utiliza diesel e GNV em proporções variáveis. Ela trabalha com taxas 

de substituição do diesel por GNV que variam, em geral, entre 30% e 80%. Ao 

contrário do que ocorre com veículos a gasolina, não existe a possibilidade de 

utilização bicombustível. Na tecnologia dual, o uso do diesel é necessário, pois é ele 

que fornece a “faísca” necessária para a explosão do GNV, porém pode custar até 

30% a mais que o normal. 

Existem no mercado kits importados de conversão e cilindros leves ao preço 

médio de R$ 45.000,00, kits nacionais de conversão com cilindros leves importados 

ao preço médio de R$ 27.000,00, e kits nacionais de conversão com cilindros 

convencionais a R$ 22.000,00. Ainda não existem cilindros leves nacionais. 

Os valores dos kits variam de acordo com as especificações e com a 

presença de tecnologia avançada, como controle eletrônico e catalisadores. Kits 

avançados são mais caros e atendem aos padrões internacionais, mas essas 

especificações ainda não são obrigatórias no Brasil. 

O professor Jaguaribe (2007), desenvolveu uma forma de conversão para um 

motor de seis cilindros a um custo de R$ 15.000,00, com perda de potência de 8% 

em relação ao motor original. Entre os aspectos ambientais favoráveis, estão à 

diminuição de poluentes emitidos pelo consumo de diesel e a diminuição do ruído do 

motor, caindo de 101 para 94 decibéis. O consumo aumentou em 46%. 

Segundo dados da ANP, o preço do GNV em média na cidade de São Paulo 

foi de R$ 1,537 por metro cúbico.  

O volume de óleo diesel gasto por cada conjunto motobomba é de 17 litros 

por hora e o conjunto funciona 24 horas no período da safra. Com GNV o consumo 

aumentaria em 46%, para efeito de cálculo, eleva-se o consumo para 71 litros de 
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diesel por hora, levando-se em consideração que 1 m³ de GNV equivale a 10 litros 

de diesel, o consumo de cada motor é de 7,1 m³ por hora. A locomoção, 

reabastecimento de GNV, verificação de água do radiador, óleo de cárter e filtros, 

leva aproximadamente uma hora por dia. O custo do GNV é de R$ 1,537 por m³, 

enquanto o custo do óleo de cárter SAE 15W40 foi de R$ 6,00 por litro, sendo que 

cada motor utiliza 18 litros trocados a cada quinze dias (16 trocas prevista durante a 

safra, em média de março a dezembro), observando-se as condições do óleo, para 

em caso de necessidade realizar a troca antes do período. O óleo do mancal da 

bomba (óleo de diferencial e câmbio) é trocado junto com o óleo de cárter, a um 

custo de R$ 12,50 o litro, utilizando 8 litros por conjunto. A limpeza dos bicos 

injetores e troca dos filtros é realizada a cada três meses (em média três por safra), 

a um custo de R$ 400,00 cada. 

A tabela 9 demonstra o custo de manutenção de cada conjunto motobomba a 

GNV por safra. 

 

Tabela 9 – Custo de Cada Motobomba a GNV por Safra 

Descrição Valor (R$) 

Alteração do motor para operar com GNV 45.000,00 

GNV utilizado para cada motobomba por safra 71.783,74 

Óleo de cárter de cada motobomba por safra 1.728,00 

Óleo do mancal da bomba de cada motobomba por safra 1.600,00 

Limpeza dos bicos e troca dos filtros de cada motobomba 1.200,00 

Total 121.311,74 

 

 

A usina de cana-de-açúcar Agrest utiliza três conjuntos motobombas durante 

o período de safra, totalizando um custo anual de R$ 363.935,22. 

Para a análise financeira, foi comparado o custo anual das motobombas com 

a alteração dos motores operando com GNV, com projeção do investimento no 

prazo de dez anos, considerando a vida útil da Unidade Móvel de Rebaixamento de 

Tensão. Os custos referentes à mão-de-obra direta e transporte dos equipamentos 

permaneceram os mesmos. 

A tabela 10 demonstra a projeção dos custos das motobombas a GNV ao 

longo de dez anos. 
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Tabela 10 – Total do Custo com as Motobombas a GNV no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 01) 363.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 02) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 03) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 04)* 240.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 05) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 06) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 07) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 08)* 240.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 09) 228.935,22 

Custo anual total das motobombas a GNV (ano 10) 228.935,22 

Total 2.448.352,20 

NOTAS: * A cada quatro anos é realizada a retifica do motor, e troca dos mancais da bomba pela 
oficina na usina, a um custo de R$ 4.000,00 cada conjunto motobomba. 

 

 

A tabela 10 demonstra o custo referente às motobombas a GNV para 

transporte de vinhaça numa projeção de dez anos, nas condições atuais da usina de 

cana-de-açúcar Agrest. 

Foi utilizado o programa Excel® da Microsoft® para o calculo da VPL, 

utilizando a taxa mínima de atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano. O 

valor presente líquido das motobombas utilizando GNV é de R$ 2.329.917,90. O 

projeto é viável, porém as UMRT apresentam o maior VPL entre as opções. 

 

 

4.3. ETANOL 

 

 

O álcool tem características similares às da gasolina, por isso é mais adequado aos 

motores com ignição por centelha, ciclo Otto, que equipam as veículos leves 

nacionais. O combustível não é usado em veículos pesados devido ao fato de que 

os álcoois não são adequados para o uso em motores de ignição por compressão 

devido ao seu baixo índice de cetano e pequena lubricidade. Na década de 80 a 

MWM® (fábrica brasileira de motores diesel) desenvolveu e colocou à venda motores 
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com dois sistemas de injeção, o primeiro para injeção piloto de óleo diesel e o 

segundo para injeção principal de etanol hidratado. Apesar de ter tido boa aceitação 

dos consumidores na época em que foi lançado, atualmente este motor não está 

mais disponível no mercado. 

A alteração mínima do motor ciclo diesel para utilização do álcool, com 

modificações periféricas de modo a possibilitar a conversão, é a que utiliza o método 

do Ponto Quente, que evita quaisquer modificações estruturais e/ou de projeto do 

motor. A temperatura de autoignição do álcool é maior que a temperatura do óleo 

diesel e, de acordo com Brunetti (1988), devido a esta diferença a utilização de vela 

aquecedora torna-se necessária para que o motor funcione corretamente com 

álcool. A vela aquecedora deve ser mantida aquecida entre 800 e 900 °C. O 

combustível deve ser aquecido a 20 °C, e a vazão fornecida pela bomba injetora 

para trabalhar com álcool deverá ser 63% maior que a do diesel. Alguns motores 

utilizam vela aquecedora para partida, sendo assim, seu cabeçote possui um 

sistema de aquecimento, mas este sistema só é utilizado em motores leves. 

Luiz A. F. Nitsch14 desenvolve estudos investigando motor de combustão 

interna do ciclo diesel utilizando álcool como combustível alternativo. Concluiu que a 

viabilidade técnica de um motor ciclo diesel funcionar com álcool é real, entretanto, 

são necessários algumas alterações no que tange ao funcionamento, também 

referente à durabilidade dos componentes do motor. O princípio é muito simples: 

monta-se um sistema de ignição, retiram-se os bicos injetores, instalam-se as velas 

de ignição e monta-se uma tubulação para instalação do carburador e/ou bicos 

injetores de etanol no sistema de injeção de ar. O custo para a adaptação é de 

aproximadamente de R$ 12.000,00.  

O consumo específico de combustível do motor funcionando com etanol é 

muito maior comparado com o motor operando com óleo diesel, os testes em 

dinamômetro demonstram consumo em média 71% maior. 

Segundo a ANP o preço médio nas usinas do Estado de São Paulo do litro de 

etanol com impostos é de R$ 0,68 por litro. 

O volume de óleo diesel gasto por cada conjunto motobomba é de 17 litros 

por hora e o conjunto funciona 24 horas no período da safra. Ao utilizar etanol o 

                                            
14 Palestra do engenheiro Luiz A. F. Nitsch em março de 2009 no 11° Seminário de Mecanização e 
produção de cana-de-açúcar, em Ribeirão Preto. 
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consumo aumenta em 71%, elevando o consumo para 58,62 litros por hora de 

etanol. A locomoção, reabastecimento de etanol, verificação de água do radiador, 

óleo de cárter e filtros, leva aproximadamente uma hora por dia. O custo por litro de 

etanol em média foi de R$ 0,68, enquanto o custo do óleo de cárter SAE 15W40 foi 

de R$ 6,00 por litro, sendo que cada motor utiliza 18 litros trocados a cada quinze 

dias (16 trocas prevista durante a safra, em média de março a dezembro), 

observando-se as condições do óleo, para em caso de necessidade realizar a troca 

antes do período. O óleo do mancal da bomba (óleo de diferencial e câmbio) é 

trocado junto com o óleo de cárter, a um custo de R$ 12,50 o litro, utilizando 8 litros 

por conjunto. A limpeza dos bicos injetores e troca dos filtros é realizada a cada três 

meses (em média três por safra), a um custo de R$ 400,00 cada. 

A tabela 11 demonstra o custo de manutenção de cada conjunto motobomba 

a etanol por safra. 

 

Tabela 11 – Custo de Cada Motobomba a Etanol por Safra 

Descrição Valor (R$) 

Adaptação do motor para operar com etanol 12.000,00 

Etanol utilizado para cada motobomba por safra 262.209,60 

Óleo de cárter de cada motobomba por safra 1.728,00 

Óleo do mancal da bomba de cada motobomba por safra 1.600,00 

Limpeza dos bicos e troca dos filtros de cada motobomba 1.200,00 

Total 278.737,60 

 

 

A usina de cana-de-açúcar Agrest utiliza três conjuntos motobombas durante 

o período de safra, totalizando um custo anual de R$ 836.212,80. 

Para a análise financeira, foi comparado o custo anual das motobombas com 

a alteração dos motores operando com etanol, com projeção do investimento no 

prazo de dez anos, considerando a vida útil da Unidade Móvel de Rebaixamento de 

Tensão. Os custos referentes à mão-de-obra direta e transporte dos equipamentos 

permaneceram os mesmos. 

A demonstração da projeção dos custos das motobombas a Etanol ao longo 

de dez anos está descrita na tabela 12. 
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Tabela 12 – Total do Custo com as Motobombas a Etanol no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 01) 836.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 02) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 03) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 04)* 812.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 05) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 06) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 07) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 08)* 812.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 09) 800.212,80 

Custo anual total das motobombas a etanol (ano 10) 800.212,80 

Total 8.062.128,00 

NOTAS: * A cada quatro anos é realizada a retifica do motor, e troca dos mancais da bomba pela 
oficina na usina, a um custo de R$ 4.000,00 cada conjunto motobomba. 

 

 

A tabela 12 demonstra o custo referente às motobombas a etanol para 

transporte de vinhaça numa projeção de dez anos, nas condições atuais da usina de 

cana-de-açúcar Agrest. 

O calculo da VPL foi realizado no programa Excel® da Microsoft®, utilizando a 

taxa mínima de atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano. O valor presente 

líquido das motobombas utilizando Etanol é de R$  –  1.282.856,94. Não deverá 

executar o projeto, pois apresenta VPL menor que 0 (zero). 

 

 

4.4. VENDA DO EXCEDENTE DA COGERAÇÃO AO MERCADO 

 

 

De acordo com o Monitor Mercantil15 Digital, na safra 2009/2010, o preço de venda 

do excedente da co-geração comercializado através de negócios no mercado spot 

pela Cosan16, atingiu no leilão de energia o valor médio de R$ 151,00 MWh. 

                                            
15 Monitor Mercantil Digital, artigo Co-geração de energia fica abaixo do esperado pela Cossan, 
publicado no site: http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=74342. 
 
16 Cosan é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do mundo, e maior produtora de energia 
elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. 
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O custo para a geração de cada MWh pela usina Agrest é estimado em R$ 

85,00 e o consumo de cada UMRT é de 493.350 KWh por safra, totalizando o 

consumo das três UMRT em 1.480,05 MWh. A tabela 13 demonstra o valor atingido 

na comercialização do volume energia utilizado pelos conjuntos de UMRT por safra. 

 

Tabela 13 – Valor da Receita do Montante Consumido pelas UMRT 

Consumo das UMRT Preço médio MWh Total da Venda 

1.480,05  MWh 151,00  R$ / MWh R$  223.487,55 

 

 

A tabela 14 demonstra a receita total com a venda da energia da cogeração 

utilizado pelas UMRT para transporte de vinhaça numa projeção de dez anos, nas 

condições atuais da usina de cana-de-açúcar Agrest. Ao descontar o custo de 

cogeração, o lucro bruto da venda é de R$ 1.258.042,50. 

 

Tabela 14 – Total da Receita com a Venda da Energia utilizada pelas UMRT  
no Período de 10 Anos 

Descrição Valor (R$) 

Receita anual total das UMRT (ano 01) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 02) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 03) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 04) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 05) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 06) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 07) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 08) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 09) 223.487,55 

Receita anual total das UMRT (ano 10) 223.487,55 

Total 2.234.875,50 

 

O programa Excel® da Microsoft® foi utilizando para calcular a VPL, com a 

taxa mínima de atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano. O VPL da venda 

da energia da co-geração utilizado pelas UMRT é de R$  – 539.084,91. Não sendo 

indicado, pois apresenta resultado menor que 0 (zero). 



64 

 

 

5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 

De acordo com Macedo et al. (2005), o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no 

Brasil exigiu um grande avanço da indústria de equipamentos, tanto para o setor 

agrícola quanto para o industrial, o nível tecnológico tem sido constantemente 

atualizado, tornando-se líder mundial. A indústria brasileira de equipamentos para a 

produção de açúcar, álcool e cogeração de energia atualmente é quase que 

totalmente nacional. Cresceu desde 1975 com o PROÁLCOOL, nos anos 90 foi 

estimulado com o grande impulso da exportação de açúcar e evoluiu agora para o 

sistema de cogeração eficiente e uso integral da energia da cana-de-açúcar.  

A evolução levou o setor a assumir responsabilidade social, termo usado para 

descrever ações na área de negócios com valores éticos. Desta maneira o setor 

vem a cada safra contribuindo com a redução da emissão dos GEE, e reconhecendo 

o valor de cada colaborador. 

 

 

5.1. ANÁLISE FINANCEIRA 

 

 

Para a análise financeira dos equipamentos, foi comparado o valor presente líquido 

das diferentes possibilidades de combustíveis das motobombas com a construção e 

manutenção das unidades de rebaixamento de tensão, considerando a vida útil do 

equipamento. A tabela 15 demonstra a projeção dos investimentos em cada cenário 

ao longo da vida útil do equipamento. 

 

Tabela 15 – Investimento de cada equipamento 

Combustível Projeção do investimento em 10 anos (R$) 

Diesel 6.329.280,30 

UMRT 2.251.042,50 

GNV 2.448.352,20 

Etanol 8.062.128,00 

Biodiesel 10.483.959,00 
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Nas condições atuais de produção, considerando a taxa mínima de 

atratividade como taxa de desconto de 6% ao ano, no custo total que é projetado ao 

longo de dez anos (tempo da vida útil dos equipamentos da unidade móvel de 

rebaixamento de tensão).  

Os valores dos investimentos da tabela 15 são demonstrados na figura 26 

para visualizar a diferença de grandeza de seus valores. 

 

Figura 26 – Investimento Referente a cada Equipamento 

 

 

Para mensurar a diferença financeira entre os investimentos, a tabela 16 

demonstra a projeção dos investimentos em cada opção ao longo da vida útil do 

equipamento e a diferença em relação ao custo da motobomba a diesel. 

 

Tabela 16 – Diferença dos Investimentos em Relação ao Custo da Motobomba a Diesel 

Combustível Projeção do investimento 
em 10 anos (R$) 

Diferença do investimento 
em relação ao diesel (R$) 

Diesel 6.329.280,30 0 

UMRT 2.251.042,50   4.078.237,80 

GNV 2.448.352,20   3.880.928,10 

Etanol 8.062.128,00 - 1.732.847,70 

Biodiesel 10.483.959,00 - 4.154.678,70 

 

 

A tabela 16 está demonstrada na figura 27, destacando a diferença entre os 

investimentos comparado ao sistema antigo (diesel), sendo em azul os recursos que 
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serão economizados no novo sistema, e em vermelho os recursos que serão 

necessários caso o respectivo projeto seja aplicado. 

 

Figura 27 – Diferença dos Investimentos em Relação a Motobomba a Diesel 

 

 

 

Nas condições atuais de produção da usina de cana-de-açúcar Agrest, com a 

taxa de amortização de 6% ao ano, na análise do valor dos insumos consumidos e 

manutenção dos equipamentos, as unidades de rebaixamento de tensão tem o 

menor custo total de investimento ao longo de dez anos, vida útil do equipamento, 

sendo o valor total do investimento de R$ 2.251.042,50, apresenta o maior VPL. Além 

da utilização de combustíveis alternativos no motor diesel estacionário alterado, não 

tem sua durabilidade comprovada, o que torna arriscada sua utilização. 

Ao elaborar um projeto, espera-se que ele seja viável financeiramente para 

ser implantando, para que isso ocorra é necessário que os investimentos sejam 

avaliados, demonstrando sua viabilidade e mensurando o retorno financeiro (Souza 

e Clemente, 2004). Desta forma, calculou-se a VPL, TIR e o Payback do projeto. 

Segundo Braga (1998, p.290), “[...] a TIR, taxa interna de retorno é aquela 

que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa ao valor atual dos 

desembolsos relativos ao investimento líquido”. 

Esta taxa expressa a rentabilidade relativa (em percentual) de um projeto de 

investimento em termos de uma taxa de juros equivalente para o período (em anos). 

A rejeição ou aceitação do projeto baseado neste método são definidas pela 

comparação feita entre a TIR e a taxa mínima de atratividade (TMA) exigida pela 
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empresa ou o custo de capital. Sendo a TIR superior à TMA e o custo de capital, a 

análise deve recomendar o investimento no projeto, caso contrário o projeto deve 

ser recusado.  

Para visualizar a relação entre os investimentos foram montados gráficos com 

os valores correspondentes ao conjunto motobomba e eletrobomba. A figura 28 

demonstra a projeção do custo de manutenção do conjunto motobomba a diesel no 

período de 10 anos. 

 

Figura 28 – Custo da Motobomba a Diesel 

 

 

 

A figura 29 mostra o investimento nas UMRT. 

 

Figura 29 – Investimento e custos das UMRT 
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Para visualizar a comparação entre os investimentos, a figura 30 demonstra a 

relação entre as eletrobombas e as motobombas a diesel. 

 

Figura 30 – Comparação do Investimento em Relação ao Custo das Motobombas a Diesel 

 

 

 

Esses valores utilizados são referentes a cada ano de projeção do novo 

sistema de transporte de vinhaça, representando cada safra, utilizado para o cálculo 

da TIR do projeto. Desta forma, a figura 31 demonstra o fluxo de caixa do projeto em 

relação ao sistema antigo (diesel). 

 

Figura 31 – Fluxo de Caixa do Projeto 
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Foi utilizado o programa Excel® da Microsoft® para calcular a TIR, com o fluxo 

de caixa da figura 31. A taxa interna de retorno analisada é de 320,80%, devendo 

ser realizado o investimento, pois está acima de qualquer opção de investimento do 

mercado no momento. 

Outra análise feita foi o payback, que é o tempo para recuperar um 

investimento, isso só pode ser revelado quando o lucro gerado for superior ao 

investimento do projeto (Souza e Clemente, 2004). O payback é normalmente 

considerado como o período exato de tempo necessário para a empresa recuperar o 

investimento inicial de um projeto, a partir das entradas do fluxo de caixa, segundo 

Kassai et al (2000, p.84) payback é definido como: 

 

“O período de recuperação de um investimento, sendo que consiste na identificação 

do prazo em que o montante do dispêndio de capital efetuado seja recuperado por 

meio de fluxos líquidos de caixa gerados pelo investimento. É o período em que os 

valores dos investimentos (fluxos negativos) se anulam com os respectivos valores 

de caixa (fluxos positivos)”. 

 

O período de payback é utilizado como critério para avaliação de 

investimentos, pelo qual se analisa o tempo necessário para a recuperação do 

capital investido. Do resultado desta análise, mostrado na figura 32, conclui-se que o 

investimento é viável, pois o período de recuperação do investimento é de em 1 ano 

6 meses e 25 dias de safra, ou em período corrido de 1 ano 9 meses e 4 dias. 

 

Figura 32 – Payback do Projeto 
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Não foi feito análise de sensibilidade, essa análise é utilizada para descobrir 

como situações variáveis relacionadas custo de mão-de-obra, materiais ou taxas 

podem alterar os resultados. O propósito da análise é verificar a sensibilidade do 

projeto em relação aos riscos de mercado. Não foi necessário realizar a análise de 

sensibilidade devido à alta TIR e a rápida recuperação do capital investido.  

Comparando-se o custo dos equipamentos no prazo de dez anos, as 

unidades móveis de rebaixamento de tensão ficam R$ 4.078.237,80 mais baratas 

em relação às motobombas a diesel. O payback do investimento realizado será pago 

em 1 ano 6 meses e 25 dias de safra, sendo que em média na usina de cana-de-

açúcar Agrest a safra tem um período de nove meses, portanto o investimento se 

paga em dezenove meses de safra. A taxa interna de retorno é de 320,80%. A partir 

da safra de 2008/2009, somente com a economia do novo sistema de transporte de 

vinhaça, comparado as motobombas a diesel libera-se o valor de R$ 496.923,78 por 

safra. 

 

 

5.2. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

 

 

Para analisar a eficiência ambiental do sistema, primeiramente teremos que verificar 

o volume de óleo diesel consumido. Cada motobomba consome 17 litros/hora de 

óleo diesel, trabalhando 23 horas/dia, totalizando 391 litros/dia de óleo diesel por 

motobomba. A safra 2005/2006 na usina de cana-de-açúcar Agrest foi de 286 dias 

corridos, consumindo por motobomba 111.826 litros/safra. A usina utiliza no período 

de safra três conjuntos motobombas que totalizaram 335.478 litros de óleo diesel na 

safra 2005/2006. Teoricamente, assume-se que um litro de diesel consumido gera 

aproximadamente 2,653 kg de CO2. CETESB [s./d.]. 

A tabela 17 mostra o volume de emissão de CO2 referente ao consumo direto 

de óleo diesel pelas motobombas utilizadas no transporte de vinhaça para 

fertirrigação. 
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Tabela 17 – Emissão de CO2 do Óleo Diesel Utilizado nas Motobombas por Safra. 

Descrição Volume de óleo 
diesel consumido 

Emissão gerada por 
litro de óleo diesel Total 

Emissão do 
óleo diesel 335.478 litros 2,653 kg(CO2) 890.023,13 kg(CO2) 

 

 

A tabela 17 mostra o cálculo para o volume de CO2 emitido pelos conjuntos 

motobombas a diesel utilizado na safra 2005/2006 para transporte de vinhaça 

utilizada para fertirrigação.  

Segundo Cardoso e Juliani (2006) a tonelada de CO2 estava sendo negociada 

em média por € 10,00, portanto, num possível projeto de MDL a receita advinda da 

emissão de CER’s, por safra seria de € 8.900,23 ou R$ 25.211,95, convertendo em 

reais pela cotação de 02/01/2007 de R$ 2,83273, somente com a mitigação de GEE, 

refletida pela troca de equipamento de transporte de vinhaça que utilizava 

combustível fóssil por biomassa. 

Na usina Agrest, a vinhaça é transportada até o campo por canais utilizando a 

gravidade. Antes da construção dos canais, o transporte era feito por caminhões 

tanques que conduziam a vinhaça até as motobombas a diesel localizada no campo, 

além do custo adicional do combustível utilizado nos caminhões, havia o risco de 

contaminação de mananciais e acidentes, pois os veículos trafegavam por rodovias 

próximas a usina.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Verificou-se que as Unidades Móveis de Rebaixamento de Tensão trazem 

maior eficiência econômica e financeira, são tecnicamente viáveis e apresentam 

benefício ambiental. Outras opções de combustíveis (etanol, biodiesel e GNV) não 

apresentaram o mesmo desempenho da energia elétrica nesta aplicação, além de 

não ter sua durabilidade comprovada na utilização de motor diesel estacionário 

alterado, o que torna arriscada sua utilização. 

Para a análise financeira do projeto, foi levado em consideração o Valor 

Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno e o Payback. Nas condições atuais de 

produção da usina de cana-de-açúcar Agrest, foi considerado a taxa de amortização 

de 6% ao ano, na análise do valor dos insumos consumidos e manutenção dos 

equipamentos, as unidades de rebaixamento de tensão tem o menor custo total de 

investimento ao longo de dez anos (vida útil do equipamento), sendo o valor total do 

investimento de R$ 2.251.042,50, apresenta o maior Valor Presente Líquido.  

Comparando-se o custo dos equipamentos no prazo de dez anos, as 

unidades móveis de rebaixamento de tensão ficam R$ 4.078.237,80 mais baratas 

em relação ao sistema antigo (motobombas a diesel). O Payback do investimento 

realizado terá o período de 1 ano 9 meses e 4 dias corridos, ou 1 ano 6 meses e 25 

dias de safra, sendo que em média na usina de cana-de-açúcar Agrest a safra tem 

um período de nove meses, portanto o investimento se paga em dezenove meses 

de safra. A taxa interna de retorno é de 320,80%. A partir da safra de 2008/2009, 

somente com a economia do novo sistema de transporte de vinhaça, comparado as 

motobombas a diesel libera-se o valor de R$ 496.923,78 por safra. 

 

 

6.1. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Sugere-se para continuação deste trabalho, a análise de sensibilidade, riscos e de 

novas tecnologias para motores e combustíveis mais eficientes, em comparação 

com a unidade móvel de rebaixamento de tensão, analisando sua eficiência 
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ambiental e financeira, além de testes da durabilidade/resistência dos componentes 

no motor ao utilizar combustíveis alternativos. 

A natureza complexa dos estudos ambientais, bem como suas repercussões 

nas empresas e na sociedade, possibilitam que outros trabalhos sejam realizados, 

vislumbrando mensurar os ganhos futuros qualitativos e quantitativos 

proporcionados pela eficiência ambiental das unidades móveis de rebaixamento de 

tensão. 

Torna-se importante o relato das informações, no sentido de resolver, 

melhorar ou manter o desempenho ambiental da empresa, por meio da adoção de 

medidas adequadas, tanto no que se refere à gestão, quanto ao processo produtivo 

propriamente dito. 
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