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A vinhaça, subproduto da produção de etanol, vem sendo utilizada no 

uso da fertirrigação dos canaviais desde a década de 1970, o que 

minimiza os custos com fertilizantes, além de lhe dar um destino 

correto, já que antes era despejada diretamente nos cursos d’água. 

Problemas relacionados com a fertirrigação são verificados quanto ao 

alto custo de seu transporte, além de produzir saturação do solo 

quando aplicada em excesso. Este projeto foi realizado em uma usina 

localizada na região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, com o 

objetivo de propor um estudo da viabilidade técnica, ambiental e 

econômica relacionada ao transporte de vinhaça e da implantação de 

um concentrador de vinhaça, que possui a capacidade de reduzir o seu 

volume em até seis vezes. A importância do trabalho se dá, 

principalmente, pela minimização da captação de água, onde leis 

ambientais cada vez mais rígidas tendem a diminuir outorgas de água 

de indústrias, que para isso, devem se condicionar a consumir menos 

água. Os resultados do trabalho demonstram que a implantação do 

aparelho se faz viável pela preservação ambiental e pela diminuição de 

custos nas áreas de pessoal e de transporte. 
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1. Introdução 

A cana-de-açúcar é uma gramínea cultivada nos países tropicais e subtropicais. Ela é um 

complexo híbrido de várias espécies, derivada principalmente da Saccharum officinarum e 

outras espécies Saccahrum (REIN, 2013). Segundo Figueiredo (2008) a atividade canavieira 

foi trazida para o Brasil durante o período colonial, e foi a primeira atividade agroindustrial 

desenvolvida no Brasil, sendo que, ainda no século XVI, o Brasil já alcançava o monopólio da 

produção de açúcar. 

Para Garcia (2005) especificamente, o sistema agroindustrial da cana-de-açúcar inclui 

significativa diversidade de agentes: produtos de cana-de-açúcar, usinas e/ou destilarias, 

distribuição dos produtos derivados e os diferentes consumidores, constituindo-se ainda este 

sistema em dois subsistemas principais: o açúcar e o álcool. 

O álcool combustível tem sido uma alternativa bastante eficaz em relação à emissão de 

dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico e com fórmula química em CO2, 

na atmosfera, ajudando os países a cumprirem as metas propostas pelo Protocolo de Quioto, 

pois 2,3 toneladas (T) de CO2 deixam de ser lançadas na atmosfera para cada tonelada de 

álcool combustível utilizado (MAPA, 2005). 

Conhecida por ser uma atividade geradora de grande quantidade de subprodutos, como por 

exemplo, torta de filtro, bagaço, fuligem, cinzas da caldeira e vinhaça, o setor sucroenergético 

precisou se adaptar com o passar dos tempos para atender a uma nova perspectiva de um novo 

modelo produtivo criada no cenário mundial. Portanto, grande parte desses subprodutos já 

vem sendo aproveitados dentro da própria unidade produtiva. Uma das aplicações desses 

subprodutos é a utilização da vinhaça na área agrícola, geralmente com a fertirrigação dos 

canaviais. 

Ao final do processo de fabricação do etanol, ocorre a produção de vinhaça. Trata-se de um 

líquido de coloração marrom escura, proveniente da destilação do caldo fermentado de cana-

de-açúcar, que apresenta elevada demanda bioquímica de oxigênio e é produzida na 

proporção média de 13 litros por litro de álcool destilado (NETO, 2008). 

A vinhaça é um poluente com alto teor de orgânicos e que precisa ser tratada. Sua disposição 

em qualquer coleção hídrica foi proibida pela Portaria n° 323 de 29 de 1978 do extinto 

Ministério do Interior (1978). Atualmente, é comum a fertirrigação com a utilização da 

vinhaça e impede que ela seja descartada nos corpos aquáticos, possibilitando a fertilização 
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dos solos agricultáveis, além da redução dos custos de plantio. Porém, há controvérsias sobre 

a salinização excessiva do solo e de contaminação de aquíferos subterrâneos (SALOMON, 

2007). 

Segundo Corazza (2001), foram identificados quatro grupos de opções tecnológicas para 

destinação da vinhaça: evaporação, fermentação aeróbia, digestão anaeróbia e outros usos 

(fertirrigação e reciclagem na fermentação alcoólica). Neste ínterim o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a viabilidade econômica, técnica e ambiental advindos da implantação 

de um concentrador de vinhaça em uma usina localizada no centro oeste mineiro. 

Para se alcançar o objetivo proposto, será realizada: análise e caracterização técnica do uso do 

condensado obtido, identificação e análise dos fatores ambientalmente positivos obtidos pela 

instalação do aparelho, análise dos custos com transporte de vinhaça antes e após a 

implantação do projeto e análise do pay back, pela implantação do aparelho. 

Diante do exposto, esse trabalho tratará do funcionamento de um aparelho concentrador de 

vinhaça e da viabilidade técnica, ambiental e econômica advindos da sua implantação em uma 

usina produtora de etanol. 

 

2. Revisão teórica 

2.1 Vinhaça 

A vinhaça é um líquido proveniente da destilação de uma solução alcoólica chamada vinho, 

obtida do processo de fermentação para obtenção do álcool. Esse resíduo pode ter como 

matéria prima o caldo de cana, o melaço ou a mistura de proporções, ou de diluições destes.  

Andrade (2009) ressalta que a vinhaça é gerada numa razão de 10,3 a 11,9 litros (L) por cada 

litro de álcool produzido. Contudo esta geração em média de 13L de vinhaça por cada litro de 

álcool produzido, apresenta temperatura elevada, pH ácido, corrosividade, alto teor de 

potássio, quantidades significativas de nitrogênio, fósforo, sulfatos e cloretos (NETO, 2008).  

 

2.2 Concentrador de vinhaça 

Monceaux e Kuehner (2009) salientam que, a tecnologia de evaporação usa transferência de 

calor convectiva para concentrar substâncias não voláteis em solução ou suspensão, 

produzindo produtos de maior concentração de sólidos. O processo de evaporação movido a 
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energia utiliza vapor ou outros fluxos de processos. Na evaporação, a energia é aplicada a um 

líquido a uma pressão constante, elevando a temperatura até o ponto de saturação - ponto em 

que ele detém o máximo de energia possível sem entrar em ebulição. 

À medida que a energia adicional é aplicada, a pressão de vapor do líquido atinge a pressão de 

vapor do ambiente adjacente e o líquido começa a vaporizar. O calor de vaporização é a 

quantidade de energia necessária para o líquido se transformar para vapor, sem mudança de 

temperatura. O vapor resultante se separa do líquido residual, aumentando a concentração da 

fração não volátil (MONCEAUX; KUEHNER, 2009). 

 

2.3 Funcionamento de um concentrador de vinhaça 

A concepção de um evaporador simples é mostrada na Figura 1, onde o vapor advindo da 

destilação é condensado na casca da calandria, transferindo o calor de condensação para 

alimentar os tubos, em uma unidade de evaporação de água. Quando a temperatura está 

abaixo da saturação, a energia adicional será necessária para elevar o líquido para o ponto de 

ebulição na pressão do sistema.  

 

Figura 1 – Componentes de um evaporador simples 

 

Fonte: Monceaux e Kuehner (2009) 
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O vapor produzido no evaporador flui através do separador, removendo arrastado líquido 

antes da condensação e transferindo a energia para água de resfriamento, com o produto 

concentrado bombeado para armazenamento. O vapor condensado não contaminado é 

retornado para a caldeira para ser reutilizado. Juntos, os componentes são referidos como um 

evaporador "efeito". 

 

3. Material e métodos 

Para a elaboração deste trabalho, foi realizado um estudo sobre a viabilidade técnica, 

econômica e ambiental advindas da implantação de um aparelho concentrador de vinhaça na 

planta de uma usina produtora de álcool e energia elétrica, localizada na região Centro-Oeste 

do Estado de Minas Gerais. Observa-se ainda, que a principal atividade da usina é a produção 

e a comercialização de etanol e de energia. 

O tipo de pesquisa realizada no trabalho foi a Pesquisa de Campo, de objetivo exploratório, de 

abordagem qualitativa. Os dados obtidos durante o trabalho com base em uma fundamentação 

teórica foram interpretados e compilados a fim de se alcançar os objetivos propostos: analisar 

a viabilidade da implantação de um concentrador de vinhaça em uma usina produtora de 

etanol na região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais.  

A pesquisa de campo, conforme Rodrigues (2007), busca compreender a observação dos fatos 

tal como ocorrem. Não se permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as 

relações estabelecidas. Ainda, para o autor, o objetivo exploratório proporciona maior 

familiaridade com o problema, mediante a realização de levantamento bibliográfico, 

entrevistas ou estudo de caso. Continuando, o autor afirma que, na abordagem qualitativa, a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são comuns no processo de 

pesquisa.  

 

3.1 Método e técnica de coleta de dados 

A coleta de dados se deu pela pesquisa de campo, juntando documentos e provas, procurando 

informações sobre algum assunto e agrupá-los de forma a facilitar uma análise posterior. A 

coleta de dados ajuda a analisar os fatos ocorridos sobre algum fenômeno ou fato e 

posteriormente organizá-lo, tratando-se do ponto de partida para a elaboração do trabalho 

(RODRIGUES, 2007). 
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Dentro do estudo realizado foram captados dados na usina, local de realização do estudo, 

sobre a safra de 2014/2015, onde buscou-se analisar a viabilidade da implantação do aparelho 

concentrador de vinhaça. Os dados foram obtidos nos setores de Recursos Humanos (RH), 

setor de Produção e na oficina de manutenção agrícola. 

 

3.2 Método de análise de dados 

A análise de dados é a atividade que busca verificar e transformar um conjunto de dados, 

trazendo uma razão de ser e uma análise racional do conjunto verificado (RODRIGUES, 

2007).  

Gomes (2014) observa que, para o cálculo do número de motoristas por caminhão é usado o 

fator de 1,2 para cada turno. A diferença de 0,2 funcionários para cada caminhão vinhaceiro se 

dá pela necessidade de se incluir motoristas folguistas para o grupo de motoristas destes 

caminhões, necessários para cobrir folgas ou de problemas com absenteísmo. Se os 

caminhões vinhaceiros funcionarem em dois turnos multiplica-se por 2,4; em três turnos, têm-

se 3,6 motoristas. 

Adiante tendo em vista as especificidades técnicas do sistema de produção da planta industrial 

da usina, optou-se por avaliar o aparelho de evaporação da vinhaça que utiliza do vapor da 

destilação, isto é, um aparelho onde sua alimentação se dá pelo vapor utilizado na destilaria, 

descartando o uso de vapor vegetal ou escape adicional. Cabe observar ainda que o aparelho 

em questão possuir um sistema de limpeza independente, que permite manter o processo de 

destilação e ainda trabalhar com baixo consumo de energia. Este aparelho tem a capacidade 

de reduzir em até seis vezes o volume de vinhaça produzida diariamente pela usina (FIGURA 

2). 

 

Figura 2 – Aparelho de evaporação de vinhaça utilizando o vapor da destilação 
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Fonte: Ferreira (2011) 

 

Para o cálculo da depreciação, foram usados os valores atuais de mercado de um concentrador 

de vinhaça quatro efeitos como o demonstrado na Figura 2, que segundo Silva (2014) possui 

um valor médio de R$ 20.000.000. 

 

4. Resultados e discussão 

4.1 Viabilidade técnica 

A instalação de um aparelho concentrador de vinhaça na usina produtora de etanol na região 

Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais não traria um aumento no quadro de funcionários da 

usina, uma vez que o operador responsável pela destilaria também ficaria responsável pelo 

aparelho concentrador de vinhaça. Isto porque este funcionário possui tempo ocioso em razão 

do processo ser quase todo automatizado. 

O fato do concentrador de vinhaça ser interligado à destilaria também facilitaria o processo, 

viabilizando tecnicamente o controle do aparelho que também se daria pelo Centro 

Operacional Integrado (COI), como a maioria dos processos industriais da usina, sem custos 

para automatizar o sistema interligado. 

A utilização do condensado obtido pelo concentrador possui vários destinos dentro da usina, 

fazendo com que a instalação do aparelho seja viável tecnicamente, onde o condensado não 

seria desperdiçado, minimizando a captação de água (não foram fornecidos dados gerais sobre 

o consumo geral de água). O condensado obtido através do evaporador poderá ser totalmente 

utilizado dentro da usina nos processos de lavagem de cana na mesa alimentadora, na 

embebição do sistema de extração nos ternos da moenda, no preparo do mosto e na diluição 
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do fermento. 

 

4.2 Viabilidade ambiental 

A concentração de vinhaça traz vários fatores que tornam o investimento viável 

ambientalmente para uma usina produtora de etanol, abaixo estão relacionadas as principais 

melhorias advindas da implantação deste aparelho: 

 Redução do risco de arraste de vinhaça para os corpos d’água superficiais: Por possuir 

canaviais próximos ao curso d’água de onde é retirada a água, a possibilidade de 

arraste de vinhaça para o rio é real, com possibilidade de contaminação das águas 

deste; 

 Redução do risco de percolação para as águas subterrâneas: O excesso de vinhaça 

aplicada no solo pode trazer o risco de poluição de lençóis d’água subterrâneos 

Quando aplicada apenas a vinhaça concentrada, o risco de percolação das águas 

subterrâneas será minimizado, levando em conta que o volume será diminuído em seis 

vezes, mas a vinhaça não perderá as propriedades fertilizantes, podendo, assim, aplicar 

uma quantidade seis vezes menor. Não há estudos que comprovem efetivamente esta 

situação; 

 Redução de emissão de gases poluentes na atmosfera pelo menor consumo de 

combustíveis fósseis para a aplicação da vinhaça no campo: os caminhões vinhaceiros 

que terão de transportar apenas um sexto do volume atual de vinhaça, minimizando, na 

mesma proporção a emissão de gases; 

  Eliminação dos fortes odores advindos da fertirrigação com vinhaça: Comunidades 

próximas aos canaviais e os trabalhadores de campo e na indústria seriam beneficiados 

devido à diminuição do forte odor advindo da vinhaça, que é muito incômodo; 

  Redução da incidência de vetores (moscas): Embora a incidência de mosca não seja 

alta na indústria, os operários que trabalham no campo, principalmente os cortadores 

de cana, que ficam muito expostos, seriam beneficiados por trabalhar onde ocorre a 

maior incidência de moscas devido a fertirrigação; 

 Redução da sobrecarga exercida sobre os pavimentos de rodovias, viabilizado pelo 

menor volume a ser transportado. Embora a usina tenha desviado ao máximo o trajeto 

dos caminhões para que estes utilizem mais as estradas ainda não pavimentadas, os 
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caminhões vinhaceiros ainda se utilizam de rodovias, acelerando assim a depreciação 

das mesmas; 

  Redução do consumo de água através da reutilização do condensado. Este 

provavelmente o maior benefício advindo com a implantação do aparelho 

concentrador de vinhaça já que as leis ambientais procuram cada vez mais minimizar o 

consumo de água dentro de indústrias, diminuindo outorgas de água, que na usina em 

estudo é de 600m³ de captação de água por dia (SILVA, 2014), e atribuindo multas 

para quem não se encaixar em novas metas de consumo d’água; 

 Antecipação de normas ambientais: face à constante atualização do sistema integrativo 

legal ambiental nacional, a utilização do equipamento sugerido possibilitaria uma 

antecipação e adequação empresarial quanto ao cumprimento de normas legais 

ambientais, já que é notório o aumento do custo de equipamentos quando há 

imposição legal de sua utilização. 

 

4.3 Viabilidade econômica 

Segundo Silva (2014), a safra 2014/2015 teve duração de 147 (cento e quarenta e sete) dias, 

mas, como o transporte de vinhaça continuou durante mais algumas semanas, em 33 (trinta e 

três) dias, para o cálculo sobre o consumo de combustível dos caminhões vinhaceiros adotou-

se o período de 180 (Cento e oitenta) dias. A usina possui uma capacidade instalada para moer 

2.500.000T de cana por safra, e moeu 1.112.519T durante o período de 147 dias entre os 

meses de abril e setembro de 2014. A produção de álcool se deu no mesmo período de 147 

dias entre os meses de abril e setembro de 2014 com o total de 93.498.818L produzidos, o que 

implica um total aproximado de 1.121.985.816L de vinhaça, haja visto, que a proporção de 

vinhaça para o álcool se dá pela proporção média de 12/L. Segundo os dados obtidos, 100% 

da vinhaça produzida na usina é usada na fertirrigação dos seus canaviais (SILVA, 2014). 

Segundo Oliveira (2014), a usina dispõe hoje de oito caminhões vinhaceiros trabalhando três 

turnos, possuindo capacidade de carregamento de 45.000L de vinhaça, incluindo o reboque 

que é acoplado ao caminhão, que são da marca Axor 3344 6x4, da Mercedes Benz, e tem a 

potência máxima de 323 kW (439 cv), como especificado pela ABNT NBR ISO 1585 (1996). 

A média de consumo de combustível destes caminhões é de 1,7L de óleo diesel por 

quilômetro rodado, que é comprado a R$ 2,50 pela usina. A distância média percorrida por 

cada caminhão vinhaceiro durante a safra é 210 Km por dia, durante os seis meses de safra. 
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O método de depreciação usado foi o método linear ou quotas constantes. Os caminhões 

representam um custo de R$ 4.800,00 por mês com depreciação e manutenção, segundo dados 

do setor de manutenção agrícola da usina (OLIVEIRA, 2014). Os custos mensais com cada 

motorista de caminhão vinhaceiro é de R$. 3.352,42 por mês incluindo, encargos, adicionais, 

férias, 13º, Equipamentos de Proteção Individual e benefícios (GOMES, 2014). 

Como visto, os principais custos relacionados a vinhaça estão verificados com o seu setor de 

transporte. Por esse motivo este trabalho tratará apenas dos custos relacionados ao transporte 

de vinhaça a fim de analisar a viabilidade do investimento, embora outros fatores como a 

utilização da água residuária pela indústria; eliminação dos custos com manutenção de canais, 

adutoras e demais equipamentos também posam justificar o investimento. 

A implantação do aparelho concentrador de vinhaça é onerosa (R$ 20.000.000,00) e tem sua 

depreciação em 5% ao ano, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Depreciação do concentrador de vinhaça 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme os dados obtidos na tabela, os valores com depreciação contábil representam um 

custo de R$ 1.000.000,00, ao ano. Os custos relacionados a manutenção do concentrador não 

foram tratados, pois apesar da empresa afirmar que estes são baixos, a empresa não 

disponibilizou estes dados. 

 

4.3.1 Custos anuais com transporte de vinhaça 

Com o objetivo de demonstrar os custos totais com transporte de vinhaça da usina em estudo, 

durante o ano de 2014, foram realizados cálculos a partir dos dados referentes a safra de 

2014/2015, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Custos anuais com transporte de vinhaça 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelos dados acima, apurou-se o custo anual dos motoristas, do consumo de combustível e da 

depreciação dos caminhões que são respectivamente R$ 1.166.642,16, R$ 1.285.200,00 e R$ 

460.800,00. 

 

4.3.2 Custo anual com transporte de vinhaça 

Diante dos valores obtidos no tópico anterior, relacionados aos cálculos com custos anuais 

com transporte de vinhaça foi construído o Quadro 2, a fim de demonstrar os custos totais 

com transporte de vinhaça da usina estudada. 

 

Quadro 2 – Resumo de custos de transporte de vinhaça 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

12 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.3 Custos totais com transporte de vinhaça com implantação do concentrador 

Como a redução do volume de vinhaça pela utilização do aparelho concentrador sugerido 

neste estudo é de até seis vezes, pode-se obter os seguintes indicadores de redução anual de 

custos de transporte de vinhaça, como demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Indicadores de redução anual de custos de transporte de vinhaça 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Reduzindo-se o volume de vinhaça produzido em ate 6 vezes, também reduz-se a quantidade 

da utilização dos caminhões vinhaceiros na mesma proporção e consequentemente o custo de 

manutenção dos caminhões, a utilização de motoristas, o custo trabalhista dos motoristas e o 

custo com combustível. 

Dando continuidade a quantidade de caminhões foi arredondada para 2 pelo fato de apenas 

um vinhaceiro não conseguir realizar todo o trabalho, o mesmo ocorre com a quantidade de 

motoristas que desta vez teve como o fator de multiplicação 2,2 podendo com a redução do 

transporte da vinhaça trabalharem em apenas dois turnos. 
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4.3.4 Resultados apurados 

O Quadro 4, apresenta os seguintes valores para os resultados apurados, conforme dados 

obtidos. 

Quadro 4 – Resultados apurados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como verificado, a redução nos valores gastos no custo de transporte da vinhaça no setor de 

transportes desta usina foram expressivos, demonstrando uma economia anual de R$ 

2.382.099,90 (Dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa 

centavos), maior do que o custo de depreciação contábil anual do equipamento sugerido, o 

que possibilita afirmar que trata-se de um investimento futuro em relação às normas 

ambientais adequadoras e de um custo compensatório, em razão relação custo/benefício do 

equipamento. 

 

4.3.5 Pay back do investimento 

De acordo com os cálculos realizados até então, foi possível calcular o pay back do 

investimento a ser feito pela usina na compra do concentrador de vinhaça. Como verificado, 

com os custos anuais com transporte de vinhaça atualmente em R$ 2.912.642,16, e que, pela 

utilização do aparelho concentrador de vinhaça sugerido, tal custo diminuiria para R$ 

530.545,20 anuais, gerando uma economia de R$ 2.382.096,96 por ano com o transporte de 

vinhaça. 

Considerando ainda que os custos anuais com o concentrador de vinhaça se dão pela 

depreciação do aparelho que segundo o fabricante é de R$ 1.000.000,00, a usina possuirá um 

montante de R$ 1.382.096,96 por ano para arcar com o investimento de R$ 20.000.000,00. 
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Assim, R$ 20.000.000,00, dividido por R$1.382.096.96 pode-se apurar 14,47 ≅ 14 anos e 6 

meses. Com o pay back de 14 anos e 6 meses, o investimento no concentrador de vinhaça se 

faria mais viável em um eventual aumento de produção da usina, que, nesta safra de 2014 

produziu 93.498.818L de álcool, o que representa 1.112.519T de cana moída, onde a 

capacidade é de 2.500.000T por safra, ou seja, apenas 44,5% da capacidade instalada da 

usina. 

 

5. Considerações finais 

Diante do que foi proposto no presente trabalho, tem-se que a implantação de um 

concentrador de vinhaça numa usina produtora de etanol na região Centro-Oeste do estado de 

Minas gerais, traria vários benefícios. No âmbito ecológico, o principal fator seria a redução 

da captação de água. A utilização da água residuária pela indústria, a eliminação dos custos 

com manutenção de canais, adutoras e demais equipamentos também podem justificar o 

investimento. 

Os benefícios econômicos poderiam ser maiores, diminuindo consideravelmente o pay back 

do investimento, que hoje seria de 14 anos e 6 meses, se a usina aumentasse sua produção que 

nesta safra de 2014 foi de apenas 44,5% da sua capacidade instalada. 

Outro ponto expressivo é a redução nos custos referentes ao transporte de vinhaça da usina, 

que apresentaram uma economia anual de R$ 2.382.099,90 (Dois milhões, trezentos e oitenta 

e dois mil, noventa e nove reais e noventa centavos), maior do que o custo de depreciação 

contábil anual do equipamento sugerido, o que possibilita afirmar que trata-se de um 

investimento futuro em relação às normas ambientais adequadoras e de um custo 

compensatório, em razão relação custo/benefício do equipamento. 

Dentro do proposto pelo trabalho, embora com um retorno demorado, a implantação do 

concentrador de vinhaça se apresenta viável economicamente, levando-se em consideração as 

constantes alterações da legislação ambiental nacional. 

Igualmente, a redução dos custos trabalhistas, que trazem aumentos escalonados e em cascata 

quanto aos tributos e benefícios dos trabalhadores, possibilitam afirmar que haveria impacto 

positivo na aquisição de tal aparelho. 
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