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RESUMO 

 

As oleaginosas são a matéria prima fundamental para a produção de biodiesel e 

entre elas a soja se destaca na atualidade, porém, também é grande fonte 

alimentícia mundial.  

Assim sendo, para a produção de biodiesel há necessidade de desenvolvimento de 

outras fontes, além da soja como matéria prima para esta produção. Desta forma as 

microalgas são uma alternativa atrativa para complementar a produção do biodiesel 

produzido pelas oleaginosas como a soja, o pinhão manso, a colza entre outras, com 

a grande vantagem de produzirem comparativamente muito mais óleo por hectare e 

ainda combaterem a polêmica “alimento versus combustível”.  

Neste trabalho foi feita a análise da viabilidade técnica econômica da microalga 

Dunaliella terticoleta como matéria prima para produção de biodiesel, a partir do 

cultivo familiar, na cidade de Paranaguá no Paraná. A metodologia usada foi à 

descritiva - qualitativa e exploratória com base nos levantamentos de dados 

existentes na literatura da área. Para o estudo foi considerado como modelo o 

sistema desenvolvido pela pesquisadora Claudia Teixeira, que consiste no cultivo da 

microalga Dunaliella terticoleta em tanques abertos com borbulhamento de ar. 

Também foi considerada a organização da população local na forma de cooperativa, 

sendo feitas simulações com diferentes números de cooperados para avaliar a 

viabilidade técnica e financeira da produção e utilização da microalga em questão. 

A viabilidade econômica foi positiva quando se considerou a venda da glicerina loira 

(sem tratamento) e do farelo de microalga gerado, com ou sem subsídios financeiros 

governamentais. 

Quando não se considerou a venda dos subprodutos, a produção de biodiesel de 

microalgas se tornou inviável. 

 

Palavras chaves: Biodiesel, biodiesel de algas,oleaginosas,viabilidade técnica 

econômica. 
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ABSTRACT 

 

The seeds are the basic raw material for the production of Biodiesel and between 

soybeans is currently the principal, but also great food source worldwide. Thus the 

production of Biodiesel needs other than soybean oil as raw material for this 

production. Thus the algae are an attractive alternative to complement the production 

of biodiesel by oil such as soybean jatropha, tallow to beef bake among others, with 

the great advantage of producing much more oil per hectare and still fighting the 

controversial "food versus fuel "well in evidence today.  

This work makes the analysis of the economic feasibility of microalgae Dunaliella 

terticoleta as raw material for production of biodiesel in the city of Paranaguá in 

Paraná. The methodology used was descriptive-qualitative and exploratory with 

analysis of existing data in the literature of the area and in articles published on the 

web. For the study was considered as a model, the system developed by researcher 

Claudia Teixeira, who is the cultivation of microalgae Dunaliella terticoleta in open 

tanks with bubbling air. It was considered the organization of the local population in 

the form of cooperative being made simulations with different numbers of cooperative 

members to assess the technical and financial feasibility of the production and use of 

microalgae in question. 

The feasibility affordable was positive when considering the sale of glycerin blonde 

(no treatment) and bran microalgae generated, with without financial subsidies on 

government. 

When not considered the sale of de products, the production of the biodiesel  became 

economically unviable.     

Key words: Biodiesel, algae biodiesel, oilseeds and economic feasibility 
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1. Introdução   

 

  A busca pelo desenvolvimento e crescimento econômico bem como a 

introdução de novas tecnologias, fez com que as nações procurassem obter dos 

seus principais setores produtivos, ou seja, das suas indústrias, agricultura e 

prestação de serviços, um crescimento a qualquer preço. 

Desta forma o século XIX foi marcado por uma grande dicotomia na 

Economia, que passou de uma produção artesanal para uma produção em massa. 

Esta produção aumentou a diversidade de produtos para a sociedade, mas também 

aumentou os níveis poluidores de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases 

do efeito estufa, fato este proporcionado pela introdução das máquinas a vapor, 

componente principal e marco da Revolução Industrial, onde se utilizava como fonte 

de energia o carvão mineral, dando origem à era dos combustíveis fósseis [1]. 

  Antônio Pedro descreve em seu livro, A História da Civilização Ocidental: 

“Nunca antes se havia produzido tanto em tão pouco tempo. Pela primeira vez na 

história da humanidade, os problemas econômicos não estavam mais relacionados à 

escassez de um determinado produto, mas pelo contrário, com a escassez de 

consumidores para toda essa monumental produção” [2].  

 Conforme os dados apresentados pelo Relatório do Desenvolvimento do 

Banco Mundial em 1992 para promover o crescimento dos setores econômicos, às 

nações necessitavam da produção constante de energia, e até o século passado 

grande parte desta energia era obtida de recursos hídricos e combustíveis fósseis, 

sendo estes altamente poluentes e prejudiciais ao meio ambiente. Com relação aos 

combustíveis fósseis, por não se tratarem de uma fonte de energia renovável, 

certamente um dia irão se esgotar, como mostram as séries históricas de consumo 

de petróleo do século XX onde pode ser observada uma tendência no consumo de 

crescimento contínuo a uma taxa média de 3% ao ano no mundo desde 1985 [3]. 

  Ainda com dados baseados neste relatório nos apresenta Rippel [4] “se as 

nações não trabalharem e colocarem em prática severas modificações no sentido de 

minimizar a utilização dos combustíveis fósseis a demanda pelos mesmos irá 

decuplicar em 2030”. 
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 Na década de 80 os cientistas passaram a alertar os governos para a questão 

do aquecimento global com base em evidências de que a temperatura da Terra 

estava subindo a uma taxa muito maior que a esperada. A queima de combustíveis 

fósseis seria a principal causa desse fenômeno e os níveis de CO2 na atmosfera, o 

principal gás de efeito estufa, havia subido de 280 ppm (partes por milhão), índice 

que prevalecia antes da Revolução Industrial, para 380 ppm nos dias de hoje [5]. 

 A demanda de energia está relacionada com o desenvolvimento das nações e 

com a industrialização de cada país como demonstra o Gráfico 1.   
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Gráfico 1. Comparativo entre a demanda de energia em função da fonte energética, para países 
industrializados e em desenvolvimento. 

    Fonte: Adaptado pelo autor [6]. 

 

Os recursos hídricos para a geração de energia também estão próximos aos 

seus limites. O sistema capitalista de produção não demonstra ares de esgotamento 

e assim surge a necessidade da busca por alternativas energéticas, sob pena do 

sistema se esgotar sem que haja um substituto natural que o suplante [7]. 

Para produzir a energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a 

quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do 

relevo, sejam eles naturais, como as quedas d’água, ou criados artificialmente [8]. A 

energia hidráulica é sem dúvida um dos principais componentes da matriz energética 

de muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento, porém, este recurso hídrico 

está chegando ao limite, havendo a necessidade de ampliação da matriz energética 
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de forma a sustentar o desenvolvimento, levando em conta o binário energia-meio 

ambiente [8].  

Assim, a busca por combustíveis alternativos vem ganhando destaque nas 

últimas décadas. Neste contexto,os biocombustíveis estão sendo apresentados 

como a alternativa para geração de energia renovável com menor grau de poluição e 

passivo ambiental, ou seja, “Energia Verde” [9]. 

 A definição química para biocombustível é que se trata de uma mistura de 

ésteres mono alquílicos de ácidos graxos, derivados de lipídeos (triacilgliceróis ou 

triglicerídeos) de ocorrência natural (óleos vegetais ou gorduras animais), e pode ser 

produzido, juntamente com a glicerina, pela reação desses lipídeos com etanol ou 

metanol, na presença de um catalisador ácido ou básico [9]. 

Segundo a Lei 11.097 de 13/01/05 inciso XXIV define-se biocombustível como 

combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão 

interna ou, conforme regulamento que possa substituir parcial ou totalmente 

combustíveis de origem fóssil [10].  

Algumas fontes para extração de óleo vegetal com vistas à produção de 

biodiesel são: baga da mamona, polpa do dendê, semente de girassol, caroço de 

algodão, semente de canola, grão de soja e outros vegetais em forma de sementes, 

amêndoas ou polpas [11].  

Em 1900, o inventor alemão Rudolph Diesel levou à exposição internacional 

de Paris um motor com novo sistema de funcionamento, chamado de “ciclo Diesel”. 

O motor era movido com óleo de amendoim e, nas primeiras décadas do século XX 

foram utilizados óleos de várias outras espécies vegetais para seu funcionamento. O 

alto custo de produção de sementes para esta finalidade, desde aquela época foi 

uma dificuldade para utilização do motor diesel [12]. 

A abundância de petróleo no início do século XX e o baixo custo para refino 

de seu óleo fez com que os óleos vegetais fossem substituídos pelo óleo refinado de 

petróleo, que então foi chamado de “óleo diesel”. Nas décadas de 30 e 40, óleos 

vegetais eram utilizados apenas em caso de emergência [13]. 

Durante a década de 30, na busca pela independência energética, os 

franceses realizavam experimentos com a utilização do óleo de amendoim como 

combustível. Durante a segunda guerra mundial, vários países utilizaram o álcool e 
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outros combustíveis de origem vegetal incluindo a Alemanha, China, Índia e Bélgica 

[12]. 

O desabastecimento do petróleo, após a segunda guerra mundial, fez com 

que muitos pesquisadores procurassem uma alternativa economicamente viável e 

com menor grau de poluição ambiental. Em 1937 surgiu na Bélgica a primeira 

patente registrada em nome de G. Chavanne, que relatou que foram feitos diversos 

testes em larga escala, tendo inclusive rodado mais de 20.000 km com caminhões 

usando biodiesel obtido pela transesterificação de óleo de dendê com etanol [14]. 

Em 1941 e 1942, havia uma linha de ônibus entre Bruxelas e Louvain, que utilizava o 

biodiesel obtido a partir do óleo de palma [14]. 

 Nesta mesma época outros institutos, como por exemplo, o Instituto Francês 

de Petróleo, desenvolveu pesquisas com base nos trabalhos de Chavanne, 

envolvendo o dendê e etanol [15]. Outro processo que também foi estudado foi o 

craqueamento dos óleos e das gorduras que ficou conhecido como bio-óleo, muito 

utilizado em larga escala na China, segundo relatam Chang e Wan, como fonte 

substitutiva do petróleo em 1947 [16]. 

 No Brasil a partir da crise do petróleo, especialmente nos anos de 1973 e 

1974, a oportunidade para produção de combustíveis líquidos que pudessem 

substituir o diesel foi novamente lembrada [17].  

 Nesta época muitas universidades brasileiras se dedicaram a estudar a 

produção de combustíveis que pudessem substituir o diesel, aproveitando matérias 

primas de origem vegetal. 

 Esta pesquisa levou Parente [11], professor da Universidade Federal do 

Ceará, em 1979 a fazer a primeira experiência de transesterificação no Brasil. O 

pesquisador obteve a patente do processo em 1983. "O processo de 

transesterificação é conhecido há muitos anos. O que eu patenteei foi à produção de 

ésteres para o uso como combustível em motores do ciclo diesel, o que é 

inteiramente diferente do que fez Rodolfo Diesel", esclarece ele, citando o criador 

dos motores diesel” [18].  

 Com o incentivo ao programa do álcool (PROALCOOL) com seu auge nos 

anos oitenta, aliada a complexidade de montar o processo de produção, 

processamento e distribuição e sem o apoio oficial do governo federal, fez com que o 
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programa para a produção do biodiesel no Brasil não fosse implantado na época 

[17]. 

Atualmente, tem-se realizado amplas discussões e críticas referentes à 

utilização dos recursos naturais como fonte de energia, pois estes entrariam em 

conflito com a necessidade de produção de alimentos conduzindo a uma redução de 

áreas para o cultivo das oleaginosas, além de encarecer o preço dos mesmos 

mundialmente [19].  

Recentemente, uma nova matéria prima para a geração de biocombustíveis 

tem chamado a atenção dos institutos e centros de pesquisa, bem como de órgãos 

governamentais, trata-se das microalgas. No contexto biocombustíveis versus 

alimentos, a microalga entra como uma fonte de energia que não compete com as 

culturas alimentares tradicionais, além de sequestrar mais CO2 durante o seu 

crescimento em comparação com outras oleaginosas e que, segundo Chisti [20], 100 

toneladas de alga podem seqüestrar 180 toneladas de carbono. 

Este trabalho analisou a viabilidade econômica da produção de biodiesel de 

Microalgas em especial da espécie Dunaliella Salina Tertiolecta, que entre as 

microalgas é a que gera o maior percentual de óleo no processamento da biomassa, 

entre as espécies atualmente estudadas no Brasil. 

 

1.1.   JUSTIFICATIVA  
 

 O Brasil é um país com grande biodiversidade de plantas oleaginosas onde as 

culturas são em sua grande maioria destinadas para fins alimentícios. Entre elas a 

soja é a grande responsável pelo resultado positivo da Balança Comercial Brasileira 

com um valor exportado até o mês de novembro de 2009 de U$ 10, 167 bilhões, 

correspondendo a 26.581 toneladas [21]. Demonstrando assim o grande interesse 

nesta comoditie como geradora de fluxo de caixa e não propriamente para produção 

de biocombustível. 

 O uso de energias renováveis está cada vez mais inserido no cenário do 

século XXI, para tanto, busca-se diversificar a composição da matriz energética 
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mundial, onde a produção do biodiesel está inserida como uma das formas desta 

diversificação. 

 Assim sendo, se faz necessária a pesquisa e implementação de outras 

matérias primas que possam produzir biodiesel visando o crescimento econômico 

das nações e a promoção do desenvolvimento sustentável adicionado ainda a forte 

alta do preço do petróleo nos anos 90. 

A pesquisa do biodiesel e implementação desta fonte renovável na matriz 

energética brasileira, respondeu também por inovações nos códigos jurídicos, bem 

como nas estratégias voltadas ao crescimento econômico, nos planejamentos 

governamentais e organização da sociedade. 

Inseridos nesta realidade, o Governo Federal por meio do Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT) lançou em 2002 o PROBIODIESEL [22], este programa 

visou o desenvolvimento da tecnologia de produção e uso do biodiesel. 

 No Brasil até a elaboração da nova constituição em 1988, os novos desafios, 

referentes ao crescimento econômico sustentável, estavam desvinculados de 

políticas públicas, ou sendo estudados de forma fragmentada ainda muito restrita ao 

meio acadêmico, influenciados pela opinião pública dos países mais emergentes no 

assunto, como os Estados Unidos, China, Japão além de vários países do continente 

europeu. 

 A produção do biodiesel no Brasil favorece a inclusão de uma fonte renovável 

a matriz energética bem como a geração de empregos, o desenvolvimento de 

economias regionais, valorização do homem do campo e qualificação da sua mão de 

obra além do incremento da área de cultura de agro produtos. 

 Ainda como valor agregado e aumento dos benefícios econômicos, há um 

aumento dos derivados protéicos extraídos das oleaginosas, importante insumo para 

a indústria de alimentos, fármacos e ração animal [23]. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo Geral  
 

Analisar a viabilidade econômica da produção de biodiesel extraído da 

microalga Dunaliella Salina Tertiolecta na cidade de Paranaguá, no litoral 

paranaense, a partir do cultivo familiar. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Analisar o biocombustível gerado pela microalga como fonte de energia 

complemento de renda e de desenvolvimento sustentável; 

• analisar a possibilidade de cultivo familiar de microalgas para produção 

de biodiesel por meio de cooperativa instalada em Paranaguá; 

•  identificar quais ações podem ser promovidas para implementar no 

curto prazo a produção de biodiesel no Paraná a partir de microalgas; 

• comparar os custos de produção do biodiesel extraído da soja com o 

produzido pelas microalgas. 

 

1.3.  Localização da Planta Produtiva 
 

 A localização da planta produtiva é muito importante, influenciando nos custos 

de transporte, na proximidade com a fonte de matéria prima e no caso em questão 

com o clima, que tem forte influência sobre a produção das microalgas. 

 Segundo Viscardi [24], o local pode interferir em infra-estrutura básica       

(obras civis) e do terreno. Os locais afastados podem demandar necessidades de 

construção de estradas e vias de acesso, podendo exigir também investimentos em 

captação de água, utilizada no processo de transesterificação, assim como a 

captação de energia elétrica se a planta não for auto-suficiente. Quando a unidade é 

construída em locais já com infraestrutura, a necessidade de investimentos se torna 
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menor e pode ser resumida a terraplanagem, fundações e em alguns casos captação 

de água e energia elétrica. 

 Neste trabalho de pesquisa se assumiu que as unidades produtivas foram 

instaladas na cidade de Paranaguá, localizada no litoral do Estado do Paraná, cuja 

população segundo censo demográfico 2000 é de aproximadamente 127.339 

habitantes com renda per capita de R$ 305,36 [25] e condições climáticas de 

temperatura média anual que atende as características necessárias a este tipo de 

cultivo como: Clima tropical super úmido, temperatura média anual superior a 22 °C, 

nos meses mais frios isentos de geada com temperatura média de 18 °C sem 

estação seca [26]. Ainda se levou em consideração, sua proximidade com o porto, 

mobilidade logística, para escoamento da produção e facilidade de obtenção da 

água salina ou salobra, isentando este custo, para a produção da biomassa de 

microalgas. 

 Para o início da produção da biomassa das microalgas em Paranaguá e 

posterior produção de biodiesel, foram considerados dois cenários: 

a) Um deles com subsídio de órgãos governamentais ou iniciativa privada, 

subsidiando a unidade de processamento da biomassa da microalga. 

b) O outro sem o subsídio para a unidade de processamento de biomassa da 

microalga. 

Além da participação da prefeitura de Paranaguá, com a doação de terreno 

para a implantação da cooperativa, supôs-se também que as doações das matrizes 

algais, seriam feitas pelo IAPAR, podendo esta cooperativa ser incluída em um 

projeto do governo do Estado do Paraná firmado no dia 23 de outubro de 2009 pelo 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), a Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL) e a Fundação de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do agronegócio 

(Fapeagro). O objetivo deste projeto é a extração de biodiesel a partir do óleo de 

microalgas e aproveitamento dos subprodutos para alimentação humana e animal 

[27].  

Segundo a coordenadora do projeto, Diva Andrade, [27] o interesse nesta 

área vem crescendo nos últimos anos justamente pela produção do biodiesel 

extraído das microalgas não competir com a soja, que tem a sua maior produção 
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voltada à exportação, e ainda com grande interesse nos subprodutos gerados que 

podem ser usados para alimentação humana, animal e para a indústria cosmética. 

 Os elevados custos de produção, conforme comenta Diva, não devem ser 

considerados um desincentivo a pesquisa e conforme este convênio assinado, nos 

próximos dois anos o projeto receberá aportes de R$ 2,2 milhões [27]. 

1.3.1.  Parâmetros usados no cálculo de viabilidade econômica 
 

 Os profissionais da área econômica financeira se deparam frequentemente 

com a escolha de alternativas que envolvem estudos econômicos, na maior parte 

das vezes a escolha do projeto a ser executado não considera o custo do capital 

empregado, somente um estudo econômico pode confirmar a viabilidade de um 

projeto [28]. 

 Os parâmetros que foram usados para o cálculo de viabilidade neste trabalho 

foram: 

a) Investimento Inicial: Refere-se ao volume comprometido de capital (desembolso) 

direcionado à geração de resultados operacionais futuros. São avaliados por seus 

respectivos preços de compra, acrescidos de todos os gastos necessários para 

serem colocados em funcionamento (instalação, fretes, etc.). Pode incluir também 

uma entrada de caixa, no caso de substituição e venda do ativo velho [28]. 

b) Pay Back: Representa o tempo no qual o projeto retorna o valor investido, ou 

seja, o período no qual o fluxo de caixa acumulado zera [28]. 

c) Valor Presente Líquido (VPL): Soma algébrica de todos os valores de fluxo de 

caixa descontados para o instante presente (data zero), a uma taxa de desconto 

[28]. 

d) Taxa Interna de Retorno (TIR): Representa a rentabilidade de certo investimento, 

ou seja, representa a taxa de retorno do projeto, demonstra o percentual de 

comparação entre a aplicação (montante monetário) no projeto analisado e esta 

mesma aplicação o mercado financeiro. Quando o resultado da mesma estiver acima 

do previsto, o projeto sinaliza viabilidade, se estiver abaixo o projeto precisa ser 

revisto não sendo viável no momento da análise [28].  
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e) Custos Fixos: São aqueles que ocorrem todos os meses independentes da 

quantidade produzida [28]. 

f) Custos Variáveis: São aqueles que são proporcionais a quantidade produzida, ou 

seja, que variam com o aumento da produção [28]. 

 

 

2. Revisão bibliográfica 
 

2.1. Desenvolvimento sustentável 

 

Apesar de ser aparentemente um tema recente, o Desenvolvimento 

Sustentável é debatido a mais de 20 anos como se vê na seguinte frase e definição 

de 1987: “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades” [29]. Apesar de ser adotado como prática vigente em alguns 

empreendimentos e por algumas lideranças governamentais, tal conceito ainda está 

longe de ser amplamente debatido e principalmente desenvolvido pela sociedade em 

geral.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada 

em Estocolmo em 1972, contribuiu de maneira importante para um novo 

entendimento sobre o processo de desenvolvimento e sua relação com o meio 

ambiente. Talvez uma das suas principais contribuições tenha sido o de colocar essa 

relação em pauta de lá para cá, não é mais possível falar seriamente em 

desenvolvimento sem considerar o meio ambiente e vice-versa. Além disso, o rastro 

de miséria e a degradação humana que ficaram à margem dos programas de 

desenvolvimento, conduzidos de acordo com as posturas comentadas acima, 

recomendavam uma profunda revisão sobre o significado da expressão 

desenvolvimento.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(CNUDMA), realizada no Rio de Janeiro em 1992 e as outras reuniões que se 

seguiram, tais como a Conferência do Cairo sobre população em 1994, a de 

Copenhague sobre pobreza e desenvolvimento social em 1995, a de Istambul sobre 
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assentamentos humanos em 1996 e tantas outras trazem como premissa que meio 

ambiente e desenvolvimento não podem ser tratados separadamente. 

Para o economista Ignacy Sachs [30] são cinco as dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. A primeira 

dimensão se refere à equidade social, ao pacto entre as gerações contemporâneas; 

a segunda, não só ao fluxo de crescimento, mas também na forma de realizar este 

crescimento com a mitigação ambiental futura, sem o comprometimento dos 

investimentos regulares. 

 A sustentabilidade ecológica procura desenvolver meios de promover o 

crescimento sem comprometimento do meio ambiente usando para isto propostas de 

energia renovável, reduzindo a emissão de poluentes, preservando a biodiversidade 

[31].  

 A sustentabilidade espacial concerne à busca de uma configuração rural-

urbana equilibrada e uma melhor solução para os assentamentos humanos.  A 

sustentabilidade cultural se refere ao respeito que deve ser dado às diferentes 

culturas e às suas contribuições para a construção de modelos de desenvolvimento 

apropriados às especificidades de cada ecossistema, cada cultura e cada loca l[31].   

Para Barbieri [31], além das cinco dimensões de sustentabilidade de que fala 

Sachs [30], deve ser acrescida a sustentabilidade política: 

[...] entendida como fortalecimento das instituições 

democráticas e a promoção da cidadania. Um projeto de 

desenvolvimento sustentável deverá levar em conta as 

demandas dos diferentes segmentos que compõem a 

sociedade. Para isso é necessário promover os direitos e as 

garantias fundamentais do ser humano, dentre elas, a liberdade 

de expressão, de associação, de locomoção, de acesso às 

informações e outras indispensáveis ao desenvolvimento 

pessoal e coletivo. Vale ressaltar que um projeto de 

desenvolvimento sustentável não deve ser um projeto do 

governo, mas da sociedade como um todo, daí a necessidade 

de assegurar a participação efetiva de todos os seus 

segmentos. 
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Desta forma, baseado no conceito de sustentabilidade política, os projetos a 

serem implantados e desenvolvidos deverão estar embasados em critérios e normas 

políticas já existentes no governo. 

Muitas das tecnologias e ciência economicamente desenvolvidas na 

atualidade, por mais que contribuam para o melhor aproveitamento das matérias 

primas, precisam ser repensadas juntamente com os interesses da sociedade.  

A mudança climática que a sociedade tem como passivo desde a revolução 

industrial se espalhou pela América, Ásia e Europa entre 1850 e 1900 e, fez com que 

surgisse à necessidade de viabilização de outras formas de energia de produção, 

para as indústrias em ascensão; surgindo assim no final do século XVIII início do 

século XIX a energia vinda de hidrelétricas e a energia derivada do petróleo [32].   

A energia derivada do petróleo traz um grande problema ambiental, 

incorrendo principalmente na destruição da camada de ozônio, que é um filtro de 

proteção formado pelo gás ozônio que protege a terra dos efeitos causados pelos 

raios solares. O efeito estufa é caracterizado como um fenômeno da retenção da 

energia advinda dos raios solares, por determinados gases, conhecidos como GEE 

ou gases de efeito estufa. “Estudos sugerem que a maior parte do aquecimento 

global é decorrente da emissão dos GEE, provocada por atividades humanas 

(queima de combustíveis fósseis, desmatamento, crescimento desordenado das 

metrópoles entre outras). Os GEE impedem a saída da radiação do planeta, 

causando o denominado “efeito estufa” [32].  

 Por um lado a sociedade necessitava aumentar sua produção para suprir a 

demanda nascente e por outro, os problemas climáticos necessitavam ser 

analisados de maneira a prospectar formas para que pudessem ser solucionados.        

 Assim sendo, outras fontes de energia, que não só a elétrica e a vapor 

constantes na época, passaram a ser estudas. 

Com o desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial acompanhado do 

aumento populacional, a partir do final do século XVIII, a necessidade de energia 

para sustentar o parque fabril que se formava ficava cada vez mais evidente. 

 Conforme o IDER 2007 (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias 

Renováveis), “A destruição da flora e da fauna está custando ao mundo 3,1 trilhões 
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de dólares por ano, cerca 6% da soma do PIB (Produto Interno Bruto) de todos os 

países” [33]. 

A maior parte da matriz energética mundial em 2009, cerca de 86% [34], tem 

como base as fontes não renováveis de energia como o petróleo, carvão e energia 

nuclear fazendo com que a sociedade se preocupe com a manutenção econômica e 

social pela busca de alternativas para estas fontes “esgotáveis” e poluentes. 

A sociedade também está aprendendo a conviver com a idéia de que à 

medida que estas fontes não renováveis estão cada vez mais sendo usadas, cada 

vez mais é necessário buscar a cultura de implementação de fontes de energia 

renovável que possam fazer com que a Economia dos países, desenvolvidos ou não, 

possam continuar o ciclo de desenvolvimento. 

A questão é como aproveitar o potencial energético de uma nação com cultura 

totalmente voltada ao combustível fóssil, como os Estados Unidos, por exemplo, e 

desenvolver sistemas energéticos capazes de “descarbonificar” o planeta.  

As indústrias levam o desenvolvimento às nações bem como oferecem 

empregos contribuindo para diminuição do nível de pobreza. Apesar destes 

benefícios, se não forem prospectadas formas de não agressão à natureza, o 

crescimento sustentável, pode estar cada vez mais longe de acontecer. 

A gestão ambiental segundo Cagnin [35] facilita o processo de gerenciamento, 

proporcionando vários benefícios às organizações enumera os benefícios da gestão 

ambiental, que estão discriminados no Quadro 1. 

Diante de uma perspectiva de máximo aproveitamento com o mínimo de 

prejuízos surge recentemente a idéia de impacto ambiental. Conceito que ajuda na 

elaboração de uma gestão ambiental prevendo problemas estruturais que devem ser 

observados na elaboração de um projeto e investimento.   

A expressão “impacto ambiental” teve uma definição mais precisa, nos anos 

70 e 80, quando diversos países perceberam a necessidade de estabelecerem 

diretrizes e critérios para avaliar efeitos adversos às intervenções humanas na 

natureza. 
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Quadro 1: Benefícios da gestão ambiental. 
 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

Economia de Custos 

• Redução do consumo de água, energia e outros insumos. 

• Reciclagem venda e aproveitamento e resíduos, e diminuição de 

efluentes. 

• Redução de multas e penalidades por poluição. 

Incremento de Receita 

• Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes”, que podem ser 

vendidos a preços mais altos. 

• Aumento da participação no mercado, devido à inovação dos produtos e 

à menor concorrência. 

• Linhas de novos produtos para novos mercados. 

• Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição 

da poluição. 

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS 

• Melhoria da imagem institucional. 

• Renovação da carteira de produtos. 

• Aumento da produtividade. 

• Alto comprometimento do pessoal. 

• Melhoria nas relações de trabalho. 

• Melhoria da criatividade para novos desafios. 

• Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e 

grupos ambientalistas. 

• Acesso assegurado ao mercado externo. 

• Melhor adequação aos padrões ambientais. 
Fonte: Adaptado da referência 36. 

 

A definição jurídica de impacto ambiental no Brasil vem expressa no art. 1º da 

Res. 1, de 23.1.86 do Conselho Nacional do meio Ambiente CONAMA [37] nos 

seguintes termos: 
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Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetam-

se: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

naturais. 

Ações ou atividades podem causar impacto ambiental, ou seja, é a alteração 

no meio ou em algum de seus componentes por determinada ação ou atividade. 

Estas alterações precisam ser quantificadas, pois apresentam variações relativas, 

podendo ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas. 

Nesse cenário o que caracteriza o impacto ambiental, não é qualquer 

alteração nas propriedades do ambiente, mas as alterações que provocam o 

desequilíbrio das relações constitutivas do ambiente, tais como as alterações que 

excedam a capacidade de absorção do ambiente considerado [37]. 

Em suma, os impactos ambientais afetam a estabilidade preexistente dos 

ciclos ecológicos, fragilizando os sensíveis elos das cadeias naturais de determinado 

ambiente. Antes de se colocar em prática um projeto, seja ele público ou privado, é 

necessário conhecer:  

a) o local onde tal projeto será implementado; 

b) o que cada área possui de ambiente natural (atmosfera, hidrosfera, litosfera e 

biosfera);  

c) o ambiente social (infra-estrutura material constituída pelo homem e sistemas 

sociais criados) [37]. 

A maioria dos impactos é devido ao rápido desenvolvimento econômico, sem 

o controle e manutenção dos recursos naturais. A conseqüência pode ser a poluição, 

o uso incontrolado de recursos como água e energia, dentre outras. Outras vezes, as 

áreas são impactadas por causa do subdesenvolvimento que traz como 

conseqüência a ocupação urbana indevida em áreas protegidas e a falta de 

saneamento básico. 



 

 

16

16

De maneira geral, os impactos ambientais mais significativos, encontram-se 

nas regiões industrializadas, que oferecem mais oportunidades de emprego e infra-

estrutura sociais, acarretando, por isso, as maiores concentrações demográficas. 

Como diz Callenbach [38] “Nós, seres humanos, somos organismos que 

pensam. Não precisamos esperar que os desastres nos ensinassem a viver de 

maneira sustentável. Já que os seres humanos são seres pensantes, mas não se 

preocupam, com o futuro do planeta e nem com os povos que nele vivem”. 

A sustentabilidade econômica deve ser considerada o meio de organizar as 

necessidades sociais pelo desenvolvimento sustentável. É preciso um bom 

planejamento para cumprir com a responsabilidade financeira para execução das 

ações projetadas para atender o social com controle e monitoramento, locais, 

nacionais ou globais; levando em conta simultaneamente as aplicações econômicas 

e sociais. Portanto, mercado + sociedade + recursos ambientais são indispensáveis 

para a organização da sustentabilidade econômica e sobrevivência do investimento 

[39]. 

 

2.2. O cenário brasileiro dos biocombustíveis 

 

 A necessidade de redução da dependência com relação aos derivados 

fósseis, redução da emissão de poluentes industriais e veiculares, controle da 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, são alguns dos principais 

elementos motivadores comuns a diversos países na busca e interesse pelos 

biocombustíveis [40]. 

 No Brasil a busca por combustíveis que pudessem substituir em parte o 

petróleo, motivou novos estudos, iniciando na década de 70 com o programa do 

Proálcool. 

 Assim preocupado com o consumo e a produção de combustível alternativo 

ao derivado do petróleo, o Governo brasileiro lançou o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Em dezembro de 2003 foi constituída a 

Comissão Executiva Ministerial (CEI) e o Grupo Gestor (GG), para cuidarem da 

implantação das ações para a produção e uso do biodiesel, cujas principais diretrizes 

são: implantar um programa sustentável, promover inclusão social; garantir preços 
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competitivos, qualidade e suprimento; e produzir o biodiesel a partir de diferentes 

fontes e em regiões diversas assim como a isenção total dos tributos federais [41]. 

 Esta comissão originou a lei 11.097, de 13.01.05, onde o biodiesel é um 

produto para uso em motores de combustão capaz de substituir parcial ou totalmente 

os combustíveis de origem fóssil, sendo constituído por uma mistura de ésteres de 

ácidos graxos obtidos por meio da reação de transesterificação dos triglicerídeos 

com álcool (metanol ou etanol) na presença de um catalisador, tendo a seguinte 

proporção aproximada de componentes: 87% óleo vegetal; 12% álcool e 1% 

catalisador. O produto resultante deste processo tem a seguinte composição 

aproximada: 86% de biodiesel; 9% de glicerina; e 5% de álcool reprocessado [42]. 

Diante deste marco regulatório o governo definiu as seguintes metas e prazos 

de implantação: 1) entre 2005 e 2007 foi autorizado o uso de 2% do uso de biodiesel 

no óleo diesel originado do petróleo; 2) entre os anos de 2008 e 2012 estes 2% (B2) 

passarão a fazer parte em todo território nacional da mistura ao diesel; e 3) em 2013 

a mistura obedecerá a um percentual de 5% (B5) de biodiesel ao diesel.  

Apesar destas metas o governo estimou que pudesse antecipar estes 

percentuais de adição dependendo da capacidade produtiva instalada e da demanda 

do país [43]. 

Posteriormente este cronograma foi alterado segundo a resolução CNPE 

(Conselho Nacional de Política Energética) número 2, de 27 de abril de 2009, 

publicada no diário da união em 18 de maio de 2009, onde foi antecipada a 

obrigatoriedade do uso de B2 para o período entre 2008 e 2010, e posteriormente 

em janeiro de 2010 será substituído pelo B5 (5%) da mistura que foi também 

antecipado, pois teria sua obrigatoriedade de uso somente a partir de 2013 [43] 

A Tabela 1 explica a nomenclatura usada mundialmente para descrever as 

percentagens misturas de biodiesel ao óleo diesel. 

 

Tabela 1: Nomenclatura utilizada para as misturas de biodiesel/diesel.  

Nomenclatura B2 B5 B20 B100

100%Concentração de Biodiesel 2% 5% 20%  

                  Fonte: Brasilbio, 2006 [44]. 
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 A alternativa de utilização de combustíveis de origem agrícola em substituição 

ao óleo diesel é bastante atraente sob diferentes aspectos, principalmente com os 

relacionados ao meio ambiente, por se tratar de uma fonte renovável de energia, e 

por reduzir a dependência com relação ao petróleo [45].  

 O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis 

como óleos vegetais e gorduras animais que, estimulados por um catalisador, 

reagem quimicamente com álcool etílico ou metanol, resultando em um combustível 

de alta qualidade que pode substituir o óleo diesel fóssil sem necessidade de 

alterações no motor. Pode ser produzido a partir de qualquer óleo vegetal novo, ou 

até mesmo usado. Devido a estas características é chamado de combustível 

renovável ou petróleo verde [46].  

 Entre as principais fontes vegetais para obtenção de biodiesel, podem ser 

citados a mamona, soja, algodão, girassol, dendê, etc. Óleos e gorduras residuais 

(OGR), aqueles oriundos de frituras, também podem ser utilizados na produção do 

biodiesel.  

Recentemente vários pesquisadores e mídia lançaram resultados de estudos 

onde a microalga passa a ser uma possível matéria prima para a extração de óleo 

para produção de biodiesel [47]. 

  
 

 

2.3. Biodiesel derivado do óleo de soja 

 

 Segundo Assumpção, que fez um estudo em 2006, com dados baseados no 

Seminário Regional sobre a Produção e Uso do Biodiesel no Paraná [48]: 

• “A produção de soja no Paraná em 2006 foi de 9.500.000 ton. 

equivalente a 1,7 bilhões de litros de óleo (18%). 

• A produção média nos últimos cinco anos (CONAB) de algodão e de 

soja foi de 63.700 ton. e 9.730.400 ton., respectivamente. 

• Deverão ser utilizados 4,7% da produção paranaense de grãos de soja 

para atender ao B2. 
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• A necessidade estimada de biodiesel para atender as misturas B2 e B5 

no Paraná é de 72.036 m3 até janeiro/2008 e de 180.090 m3 até 

jan/2013, respectivamente”. 

 

 Mesmo com estas afirmativas e a previsão de produção de soja para o 

período de 2009/2010, para o Estado do Paraná, que é estimada em 13.500.000 

ton., o presidente da República brasileira Luis Inácio Lula da Silva afirma: "Não 

temos direito de ficar dependente da soja, pois a soja é alimento. Temos de estimular 

novas oleaginosas para diversificar a produção de biodiesel” [49]. 

 

2.3.1.  Características da soja 

 

Segundo a classificação botânica, a soja, que pode ser vista na Figura 1, 

pertence à família Fabaceae, subfamília Faboideae, gênero Glycine, espécie Glycine 

max (L.) Merrill. Trata-se de uma planta nativa da Ásia e com base na distribuição de 

Glycine ussuriensis, provável progenitor da soja atualmente cultivada [50].  

 

 

Figura 1: Planta de soja [51]. 

 

A planta é composta de uma haste principal (caule) de onde se originam 

flores, folhas e ramificações laterais. As raízes compõem-se de uma estrutura 

principal (raiz pivotante) de onde saem às ramificações. Os grãos de soja consistem 

de 30% de carboidrato (do qual 15% é fibra), 18% de óleo e 14% de umidade e 38% 

de proteína. É a única leguminosa que contém os nove aminoácidos essenciais na 
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proporção correta para a saúde humana. A proteína de soja é, portanto, classificada 

como uma proteína completa e de alta qualidade. Seus benefícios nutricionais 

incluem o fato de serem boas fontes de fósforo, potássio, vitaminas B, zinco, ferro e 

vitamina antioxidante E [51].  

A origem desta oleaginosa seria na China, antiga Manchúria como mostra a 

Figura 2, onde já era cultivada segundo os historiadores desde o século XI a.C. Sua 

proliferação pelo mundo é atribuída aos viajantes ingleses, e aos imigrantes 

japoneses e chineses [50,52]. 

 

 

Figura 2: No mapa a região em destaque mostra a origem da soja [53]. 

 

 Os primeiros relatos de cultura da soja no Brasil datam do final de século IXX 

no Estado da Bahia, sendo introduzida por Gustavo Dutra. O grande impulso na 

cultura ocorreu por volta de 1970, quando ocorreu a quebra da produção de soja na 

Rússia. Neste período a produção do Brasil superou inclusive a produção da China.  

O Estado do Paraná se destacou na produção do grão em função de várias 

coincidências, como, por exemplo, o término do ciclo de extração da madeira, bem 
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como as geadas que dizimaram os cafezais, abrindo as portas para a produção da 

soja. Atualmente se destacam na sua produção os estados do Sul (Paraná e Rio 

Grande do Sul) e Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso e Goiás). O Brasil hoje é o 

segundo maior produtor de soja no mundo [52]. 

 O Brasil se beneficiou da crise da soja em relação aos demais países em 

função do escoamento da safra brasileira ocorrer entre a safra dos EUA, quando os 

preços do produto atingiram os maiores valores.  

A soja é uma das melhores e mais baratas fontes de proteínas e de óleo 

vegetal no mundo, utilizada nas alimentações humana e animal, sendo que no Brasil 

normalmente o grão é processado em óleo e proteína. A proteína processada é 

utilizada como suplemento protéico na ração animal. Esse farelo é torrado/aquecido 

ao ponto de inativar os fatores antinutricionais naturalmente presentes na soja.  

Em função dos aspectos nutricionais, além do valor de mercado, o Brasil 

passou a investir em tecnologia para a adaptação da cultura da soja às condições 

brasileiras, tropicalizando a soja para regiões de baixa latitude entre o Trópico de 

Capricórnio e a Linha do Equador. Essa conquista dos cientistas brasileiros 

revolucionou a história mundial da soja e seu impacto começou a ser notado pelo 

mercado a partir do final da década de 80 e mais notoriamente na década de 90, 

quando os preços do grão começaram a cair [54,55]. 

 

2.3.2.  Plantio da soja 

 

O ciclo da planta de soja varia de 100 a 160 dias (semeadura à colheita) e as 

condições ambientais se referem fundamentalmente ao solo e a fatores 

metereológicos. Com relação ao solo necessita-se de condições como pH entre 5,5 a 

6,5, boa condição de estrutura física, boa fertilidade (nutrientes minerais) e solo bem 

drenados, sem excesso de água. Com relação aos fatores meteorológicos, pode-se 

citar a alta radiação solar, alta temperatura do ar e regularidade de precipitações 

pluviais durante o ciclo. 

 As principais formas de cultivo da soja adotadas no Brasil são o plantio 

convencional e o plantio direto [56].  
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a) Plantio convencional: O plantio convencional corresponde a um preparo de solo 

intenso, o qual envolve uma ou mais arações e duas gradagens. Neste sistema de 

manejo os resíduos são incorporados na quase totalidade, deixando a superfície a 

mercê da ação erosiva das chuvas. 

b) Plantio direto: Trata-se de um sistema de produção conservacionista, que se 

contrapõe ao sistema tradicional de manejo, envolvendo técnicas de produção que 

preservam a qualidade ambiental. Fundamenta-se na ausência de preparo do solo e 

na cobertura permanente do terreno pela realização de rotação de culturas. 

Corresponde à técnica de colocação da semente ou muda em sulco ou cova em solo 

não revolvido, com largura e profundidade suficientes para obter adequada cobertura 

e melhor contato solo-semente. As entrelinhas permanecem cobertas pela resteva 

de culturas anteriores ou de plantas cultivadas especialmente com esta finalidade. 

Segundo estes preceitos, o solo permanece com no mínimo 50% da cobertura e o 

revolvimento máximo para a abertura do sulco ou cova é de 25 a 30% da área total, 

o que se traduz em economia de tempo e combustível para implantação das 

culturas. 

 

2.3.3. Colheita da soja 
 
 

A colheita constitui uma importante etapa no processo produtivo da soja, 

principalmente pelos riscos a que está sujeita a lavoura. A colheita deve ser iniciada 

tão logo a soja atinja o seu ciclo, ou seja, ponto de colheita, a fim de evitar perdas na 

qualidade do produto [57]. 

A técnica empregada no processo de colheita da soja é o meio mecânico, por 

meio de colheitadeiras, as quais já realizam a coleta e a separação do grão, 

preparando-o para o transporte e armazenagem. Ainda hoje, mesmo com os grandes 

avanços tecnológicos, se tem grandes perdas no processo da colheita [57].  
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A Figura 3 mostra o processo de colheita da soja. 

  

Figura 3: Colheita da Soja. 

 

2.3.4.  Processamento da soja 

 Após a limpeza, os grãos de soja são transformados em flocos 

desengordurados e posteriormente em óleo bruto. A Figura 4 mostra um diagrama 

para o processamento da soja. 

 

 

Figura 4: Processamento do grão de Soja [58].  
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 Para a extração do óleo de soja bruto, dois processos são aplicados, sendo 

estes a prensagem mecânica e a utilização de solventes. Na prensagem mecânica 

são utilizadas prensas contínuas usadas para uma parcial remoção de óleo, seguida 

por extração com solvente, constituindo o processo misto. Na extração do óleo por 

solventes, inicialmente é realizado um processo de trituração dos grãos, seguido da 

laminação com a aplicação de um solvente (hexano), com ponto de ebulição de      

70 ºC. Deste processo o óleo surge em forma de camadas quando é extraído por 

dissolução ou dentro de células intactas, sendo retirado pelo processo de difusão 

[59]. 

 

2.3.5. Biodiesel do óleo de soja 

 

 Para se obter o biodiesel a partir do óleo de soja, assim como para qualquer 

óleo, faz-se necessário a introdução de mais um processo na cadeia de 

beneficiamento da soja. Este processo é conhecido como transesterificação. Do 

processo de transesterificação é obtido o biodiesel, a partir do óleo de soja, com 

características físico-químicas semelhantes ao óleo diesel. A transesterificação é um 

processo químico que consiste da reação do óleo vegetal com um produto 

intermediário ativo resultado da reação do álcool, metanol ou etanol, com uma base 

ou ácido. A proporção destes componentes é de aproximadamente: 87% de óleo 

vegetal, 12% de álcool e 1% de catalisador. Os produtos do processo são o biodiesel 

(86%), glicerina (9%) e uma mistura de álcool (5%) reprocessável [60]. A reação de 

transesterificação é considerada o processo químico mais viável, no momento, em 

todo o mundo, para a produção do biodiesel.  

Transesterificação é um termo usado para descrever uma classe de reações 

orgânicas.  
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No processo, um éster é transformado em outro pela troca do resíduo alcoxila 

[61], conforme ilustrado na equação geral apresentada na Figura 5.  

 

Figura 5: Equação geral para a reação de transesterificação [62]. 

 

 A reação é reversível e prossegue com a mistura dos reagentes. A presença 

de um catalisador (ácido ou base) acelera a conversão, como também contribui para 

aumentar o rendimento da mesma. Na transesterificação de óleos vegetais, o 

triacilglicerídeo reage com o álcool na presença de uma base ou ácido forte, 

produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e glicerol, conforme 

representado no esquema da Figura 6 [61].  

 

 

Figura 6: Esquema da reação geral de transesterificação dos triacilglicerídeos [62]. 

 
 

2.3.6. Considerações gerais sobre a glicerina 

 

 Segundo o núcleo de assuntos estratégicos da Presidência da República [63] 

a glicerina (glicerol) tem diversos usos na indústria química com um processo de 

baixa complexidade tecnológica. 
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 A sua principal aplicabilidade está na síntese de derivados para a indústria 

farmacêutica, na indústria de cosméticos e de alimentos. Ainda pode ser utilizada na 

fabricação de tintas, dinamite, lubrificante de máquinas entre outras aplicações.  

 Sua aplicação no mercado comercial se dá principalmente em produtos de 

higiene dental e de alimentos (64% do total) onde se verifica necessidade de maior 

pureza da glicerina e maior valor agregado. Na indústria de alimentos, a demanda 

global de glicerina e derivados cresce 4% ao ano. Depois de fortes oscilações desde 

1990, a partir do ano 2000 o mercado da glicerina voltou a crescer. Atualmente, uma 

grande fonte de glicerina na Europa e nos Estados Unidos é proveniente da 

produção de biodiesel, representando 10% da oferta total, o que já afeta de forma 

decisiva o mercado de glicerina nesses países [24]. 

 

2.3.7. O selo combustível social  
 
 
 
 O selo de identificação de combustível social é concedido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) para os produtores de biodiesel que promovam a 

inclusão social. Foi criado com o objetivo de incentivar a geração de empregos e 

renda para os agricultores que pertençam ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), que foi criado no governo Luis Inácio Lula da 

Silva, com o intuito de incentivar e reforçar a agricultura familiar. 

 No Estado do Paraná a partir do ano 2009 as cooperativas que estiverem 

cadastradas no PRONAF recebem isenção de ICMS para compra de equipamentos 

e comercialização da produção de biodiesel com terceiros [64]. 

 Assim sendo, o produtor de biodiesel tem acesso a alíquotas de PIS/PASEP e 

COFINS, podem ser isentos ou ter uma redução de 68% na alíquota bem como 

acesso às melhores condições de financiamentos junto aos agentes financeiros, 

como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e suas 

agências credenciadas ao Banco da Amazônia S/A (BASA), ao Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB), ao Banco do Brasil S/A (BB) e, as instituições financeiras que 

tenham condições especiais ao financiamento de projetos com o selo verde [48]. As 

empresas que possuem o selo podem também se promover comercialmente. 
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 O selo é concedido a produtores de biodiesel que compram matéria prima da 

agricultura familiar nos seguintes percentuais mínimos definido pelo MDA:  

• Região Nordeste, Sudeste e Sul (30%). 

• Região Norte e Centro-Oeste até a safra de 2010 (10%) a partir de 2010 2011 

(15%) [65]. 

 Os produtores de biodiesel, ao qual for concedido o selo do combustível 

social, assumem também as negociações, por meio de contrato, com as 

representações dos agricultores familiares, no qual são garantidos os prazos e renda 

compatível com a atividade, bem como a assistência técnica e custos da operação 

apoiados nos primeiros anos pelo MDA. 

 Para obter o selo do combustível social o produtor de biodiesel deverá 

apresentar um projeto específico junto ao MDA que fará a avaliação segundo a 

Normativa n.01, de 05 de julho de 2005 e após criteriosa análise, se aprovado, 

publicará no Diário Oficial da Nação conferindo ao produtor os benefícios do referido 

selo social [48]. 

 

 

  

2.4. Características das microalgas 

 

Nos últimos anos o interesse pelo cultivo de microalgas tem aumentado em 

todo o mundo, em função de sua aplicação em diferentes áreas comerciais como a 

nutrição, fármacos, tratamento de água e geração de energia. Países como França, 

EUA, China e Tailândia, cultivam espécies com fins nutricionais. As principais 

espécies dos gêneros cultivadas são 1) a Arthrospira Stizenberger (Cyanophyceae) 

e a Chlorella Beyerinck, (Chlorophyceae), que podem ser vistas nas micrografias da 

Figura 7 e Figura 8, e que são adicionadas em alimentos; 2) a Dunaliella salina 

Teodoresco, (Chlorophyceae), que pode ser vista na micrografia da Figura 9, que é 

usada na obtenção de betacaroteno; e 3) a Haematococcus pluvialis Flotow 

(Chlorophyceae), que pode ser vista na micrografia da  Figura 10, e que são 

produzidas para a obtenção de astaxantina [66]. 

 



 

 

28

28

 

Figura 7: Micrografia da microalga Arthrospira Stizenberger (Cyanophyceae) [67]. 

 

 

 

 

Figura 8: Micrografia da microalga Chlorella Beyerinck, (Chlorophyceae) [67]. 
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Figura 9: Micrografia da microalga Dunaliella salina Teodoresco, (Chlorophyceae) [67]. 

 

 

                                                 

   Figura 10: Micrografia da microalga Haematococcus pluvialis Flotow (Chlorophyceae) [67]. 

 

Denomina-se microalga aos microrganismos algais que possuem clorofila e 

outros pigmentos participantes do processo de fotossíntese oxigênica [68]. São 
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classificadas quanto ao tipo de pigmentos, natureza química dos produtos de reserva 

e quanto aos constituintes de sua parede celular [69]. Ainda se desconhece o 

número exato de espécies de microalgas, citando-se, na literatura, algo entre 

200.000 a 1.000.000 de espécies. 

 

 

2.4.1. Cultivo da Microalga 

 

Seja em ambiente natural ou em cultivos, o crescimento de uma população de 

microalgas é resultado da interação de fatores biológicos, onde as taxas metabólicas 

das espécies e a influência de outros organismos são consideradas, e de aspectos 

físico–químicos, como iluminação, temperatura, salinidade e nutrientes são 

retratados [68].  

As microalgas podem ser cultivadas de diversas formas, em sistemas com 

poucos e até bilhões de litros de água. Grande parte da produção realizada hoje 

parte de sistemas poucos sofisticados, com cultivos a céu aberto sob condições 

ambientais naturais, utilizando-se tanques rasos, construídos de concreto, fibra e 

policarbonato, com fundo de terra ou revestidos com material plástico, como mostra 

a Figura 11. Em todos estes sistemas deve haver um processo de agitação da água 

de forma constante.  

 

             

Figura 11: Tanques para cultivo de microalgas em Israel [70].  

 

Recentemente alguns cultivos têm usado o sistema de fotobiorreator, que 

segundo Gimenes [71] consiste de tubos de vidro em formato de espiral ou alinhados 
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onde são colocadas as matrizes algais, água salina ou água doce, dependendo da 

espécie que se deseja cultivar, com uma luminosidade de 6000 lux e temperatura de 

30 ºC.  

Os fotobiorreatores alinhados podem ser vistos na Figura 12, onde os 

parâmetros físico-químicos podem ser controlados, elevando a produtividade a níveis 

altíssimos, de escala industrial, viabilizando a produção comercial do produto 

resultante [72].  

 

      

Figura 12: Cultivo de microalgas em fotobiorretor. À esquerda na China [73] e  
à direita na Alemanha [73]. 

 

O cultivo das microalgas é um sistema biológico eficiente na conversão da 

energia solar em biomassa, sendo que seu ciclo de vida é muito mais rápido (em 

torno de aproximadamente 6 horas) se comparado a outros cultivos convencionais 

terrestres. 

 Também podem ser adaptadas a regiões desérticas, podendo ser cultivadas 

em águas salgada, doce e salobra. Neste ponto, entra uma vantagem muito grande, 

pois as microalgas não competem com outras formas de plantio terrestre 

convencional [75].  
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2.4.2.  Processamento da microalga 
 

Os óleos obtidos a partir das microalgas possuem características físico-

químicas e químicas similares aos óleos vegetais, sendo, portanto, considerados 

potenciais matérias primas para produção de biodiesel [74].  

O processamento da microalga é iniciado por meio da separação da 

suspensão sólido-líquido, como floculação, centrifugação ou filtração [75]. Em 

seguida a biomassa deve ser desidratada, por meio de secagem direta ao sol ou 

liofilização. Por meio de métodos de ultra-som, prensagem, choque osmótico, 

homogeneização ou solventes, por exemplo, são extraídos os compostos devidos á 

quebra das células das microalgas. A extração do óleo da microalga pode ser 

realizada de cinco diferentes formas [75]: 

a) Prensagem: Neste processo a biomassa das microalgas é prensada 

mecanicamente, onde cerca de 75% do óleo é retirado. Pode-se combinar este 

processo mecânico ao de extração do óleo por solventes químicos, a fim de obter um 

maior rendimento, a exemplo do que é feito com a soja. 

b) Extração por solventes: Neste processo são utilizados o benzeno, éter etílico e 

hexano, sendo o último mais utilizado em função do baixo custo se comparado aos 

demais solventes. No caso do hexano, após sua primeira aplicação e extração da 

primeira fração de óleo, normalmente aplica-se sobre a massa resultante o 

ciclohexano e retira-se o óleo remanescente por meio de destilação. Se combinado 

este método ao da prensagem, pode-se extrair até 95% do óleo das microalgas. 

c) Extração fluída supercrítica: Neste processo utiliza-se CO2, que é liquefeito sob 

pressão, seguido de aquecimento ao ponto supercrítico (ponto com propriedades de 

líquido e gás). O fluido resultante é aplicado sobre a biomassa das microalgas e o 

óleo é extraído, chegando-se a valores próximos a 100% de extração. 

d) Extração enzimática: Neste processo um ataque de enzimas degrada as paredes 

celulares da microalga e em seguida a água adicionada atua como um solvente. 

e) Choque osmótico: Neste caso a pressão osmótica é reduzida, causando a 

ruptura das paredes das células das microalgas, liberando o óleo e as proteínas, por 

exemplo. 
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A partir dos lipídios extraídos das microalgas, é possível a obtenção de 

biodiesel pelo processo de transesterificação, como ocorre com a soja. Para se 

fabricar um litro de biodiesel são necessários em média cinco quilogramas de 

microalgas [76]. 

Neste trabalho optou-se pelo método de prensagem por ser o de menor custo 

e, consequentemente, o que agregou menor custo ao produto final. 

 
 

2.4.3. Biodiesel do óleo de microalga 

 

O biodiesel produzido a partir das microalgas não possui diferenças 

significativas em relação ao produto obtido por meio de plantas oleaginosas, pois é 

produzido a partir dos triglicerídeos, presentes no óleo extraído, seja de plantas ou 

microalgas, a densidade do bio óleo segundo Miao e Wu [77], é de 0,91 Kg L-1.  

Para a produção do biodiesel, realiza-se o processo de transesterificação, a 

exemplo do que é realizado com as oleaginosas.  

Segundo Bacellar, pesquisador do Centro de pesquisas da Petrobrás 

(CENPE), as microalgas se reproduzem de 50 a 100 vezes mais rápido do que as 

oleaginosas usadas na produção de biocombustíveis. Ainda segundo o pesquisador, 

a produção de biodiesel acontece em quatro etapas [78]: 

a) Coleta de uma amostra de água salinizada em um tubo de ensaio, posteriormente 

fechado e levado para uma estufa com condições adequadas de iluminação e 

temperatura. 

b) Isolamento genético e identificação das espécies, este trabalho deve ser 

cuidadoso e especializado, pois algumas espécies podem conter toxinas impróprias 

para a produção do biodiesel. 

c) Depois de isoladas as espécies são levadas a um tanque para que se reproduzam 

e depois de quatro dias vão para a secagem, e depois de secas são embaladas para 

que fiquem isoladas da luz e do oxigênio do ar. 
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d) Na última etapa as microalgas secas serão colocadas em um reator, que irá 

realizar dois processos, no primeiro a extração do óleo e em seguida, por meio de 

reações químicas, a transformação em biodiesel. 

Segundo os estudos realizados até o momento, indicativos de rendimentos 

das microalgas em piscinas abertas é próximo a 200 vezes se comparado ao 

rendimento do óleo produzido por oleaginosas como pode ser observado na Tabela 

2 [75,79]. 

 

Tabela 2: Produção de biodiesel em lagoa aberta em função da matéria prima [75].  

Rendimento de óleo t/ha ano
MAMONA 0,5-1,0

SOJA 0,2-0,6
GIRASSOL 0,5-1,5
CANOLA 0,5-0,9

PINHÃO MANSO 2,0-3,0
ÓLEO de PALMA (DENDÊ) 3,0-6,0

MICROALGAS 50-150  

 

 Quando é analisada e comparada a produção do óleo da microalga com a 

oleaginosa de maior rendimento segundo a Tabela 2, o óleo de palma, se percebe 

que a vantagem na produção é de 25 vezes quando as algas são cultivadas em 

piscinas ou lagoas abertas. Nesta condição se tem a maior produção de biodiesel de 

microalga 150 ton. ano. Ainda segundo Pérez [75], a quantidade de óleo produzido 

pelas microalgas pode variar entre 1 a 40% do seu peso seco, e em certas 

condições de cultivo poderá chegar a 85%. Os lipídios presentes nas algas são 

compostos por glicerol, açucares ou bases esterificadas, e ácidos graxos podendo 

aumentar seu volume dependendo do stress do ambiente, ou seja, clima de 

temperatura elevadas, sob deficiência de alimentos, em desertos ou águas de esgoto 

[75]. 

 As algas como outras plantas necessitam de três componentes básicos para 

seu crescimento: luz solar de no mínimo 10 horas por dia com temperatura mínima 

de 20 0C, CO 2 e água [45]. 

  Encontrar espécies para o cultivo não é muito difícil. Os sistemas usados são 

pouco sofisticados a céu aberto, sendo apenas necessário, para os sistemas 
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abertos, que se escave uma piscina ou uma pequena lagoa, lonas plásticas podem 

ser colocadas sobre a piscina para evitar a contaminação com outras espécies e 

ainda utilizar o calor gerado pelas mesmas para acelerar a reprodução das 

microalgas [45]. 

  Algumas dificuldades para o cultivo podem ser encontradas assim como:  

a) Espécies de microalgas invasoras que podem contaminar o cultivo.  

b) Espécies com elevado conteúdo de lipídios demoram mais para se reproduzir. 

Para mitigar estes problemas, pode-se obter uma variação deste sistema 

aberto de piscina ou lagoa sendo necessário cobri-la com um plástico transparente. 

Este plástico agirá como uma estufa e também protegerá a piscina ou lagoa, 

minimizando os problemas que podem surgir com esta implantação [75]. 

  

2.5.  Fontes de financiamentos 
 

 Para que a produção, o armazenamento, a logística e a pesquisa de novas 

matérias primas e posterior comercialização do biodiesel seja viável, esta cadeia 

produtiva necessita de investimentos promovidos em sua grande maioria pelo 

governo federal. 

 Assim sendo, a produção e uso do biodiesel conta com o apoio e 

financiamento de dois programas promovidos pelo governo federal. O primeiro, 

promovido com a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES), cujo objetivo é incentivar o aumento da oferta, a otimização do consumo 

atual e investimentos por meio de abertura de linhas de crédito a produtores de 

biodiesel assim como unidades produtivas em cooperativas. O segundo programa de 

incentivo advém do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), que tem 

por objetivo o fortalecimento da agricultura familiar. 

 O programa gerenciado pelo BNDES oferta crédito para custeio, investimento 

e comercialização do biodiesel, esta linha de crédito é operada pelo próprio Banco e 

por outros agentes financeiros que recebem recursos do mesmo. Dentro deste 

conceito de repasse feito pelo BNDES, os principais agentes financeiros que também 
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participam destes financiamentos e incentivos são: Banco do Brasil (BB), Banco do 

Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (BASA) [80]. 

 O PRONAF financia o custeio para produção de oleaginosas, sendo 

necessário para este financiamento o contrato de compra e venda entre os 

agricultores e produtores. Os agentes financeiros que operam este financiamento 

são: BNDES, BB, BNB e BASA, que adotam as mesmas regras de outros 

financiamentos referentes ao programa de produção de biodiesel.  

 Os financiamentos feitos pelo BNDES têm por finalidade o apoio financeiro em 

todas as fases de produção do biodiesel assim como: fase agrícola, produção de 

óleo bruto, produção de biodiesel, armazenamento, logística e equipamentos para 

produção. Assim como também o beneficiamento dos co-produtos e subprodutos do 

biodiesel. 

 Desta forma o BNDES ainda participa com 90% dos itens passíveis de apoio 

para projetos que contém o selo combustível social, e com 80% dos itens que não 

possuam selo combustível social. 

 Os custos desta operação para as micro, pequenas ou médias empresas que 

apresentarem o selo combustível social será de TJLP + 1% ao ano, as que não 

apresentarem o selo a taxa será de TJLP + 2% ao ano [75]. 

 Esta mesma operação para as grandes empresas que apresentarem o selo de 

combustível social será de 2% ao ano e aquelas que não apresentarem o selo será 

de 3% ao ano. 

 Para esta operação o BNDES solicita ainda garantias que podem ser 

hipotecas, penhor, alienação fiduciária, que devem corresponder no mínimo a 100% 

do valor do investimento [81]. 

 Outra forma de investimento no programa de biodiesel também pode ser feito 

por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Esta instituição tem por 

objetivo o desenvolvimento tecnológico, sendo este investimento ofertado mediante 

chamada pública para projetos que envolvem instituições de pesquisa e iniciativas 

privadas. 
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 Os investimentos na produção de biodiesel também podem ser feitos por 

investimentos externos, por países que desejam mitigar os efeitos das emissões de 

CO2.  

Assim sendo, o Banco Mundial criou em 1999 o Prototype Carbon Found 

(PCF), os créditos de carbono, que podem financiar a produção de biodiesel e 

oferecer lucratividade aos investidores com esta agroindústria. 

 Desta forma os compromissos assumidos no Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) do protocolo de Kyoto pelos países desenvolvidos que visam reduzir as 

emissões de CO2, levam os mesmos a realizar ações com esta finalidade em países 

em desenvolvimento. Uma delas, é a compra de créditos de carbono que são 

comercializados na Bolsa de Valores a U$ 10,00 a tonelada [80]. 

 Os créditos de carbono podem ser obtidos de duas formas [82]:  

a) Pela venda de cotas de carbono ao Fundo Protótipo de Carbono (PCF), desde 

que sejam apresentados projetos que comprovem a redução da emissão de gases 

poluentes. 

b) Pela obtenção de créditos de seqüestro de carbono, do Fundo Bio de Carbono 

(CBF) estes administrados pelo Banco Mundial. 

Os recursos iniciais aplicados na compra de créditos de carbono são de 

aproximadamente 150 milhões de dólares, onde o governo dos países desenvolvidos 

envolvidos neste processo e empresas destes mesmos países contribui com a 

composição deste fundo e também com tecnologia para os projetos que visam 

diminuir os gases de efeito estufa [81]. 

Destaca-se também como fonte de financiamento externo o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) que visa aumentar o papel do setor 

privado com a promoção de pesquisas e programas pilotos para implementação de 

novas fontes de matéria prima para a produção do biodiesel [80]. 

Com as fontes externas e internas de incentivo a produção de biodiesel, este 

combustível renovável, que já faz parte da matriz energética brasileira e mundial, 

ganha destaque e visibilidade. 

Os investidores vislumbram com esta agroindústria uma possibilidade de 

aumentar os seus ganhos. Este aumento de ganhos acontecerá por meio de 
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incentivos à produção com aplicações diretas na mesma ou na compra dos créditos 

de carbono comercializados na Bolsa de Valores como já destacado acima. 

 

2.6. Legislação e implantação das cooperativas 
 
 

 Para que principalmente o pequeno produtor possa ser incentivado a aprender 

o manejo, o cultivo, a industrialização e comercialização dos produtos que se 

disponibilizar a produzir, foram criadas as cooperativas. 

 As cooperativas são associações de produtores de bens comuns, que visam 

este aprendizado conjunto e uma melhor e mais profissional inserção no mercado de 

trabalho [83]. 

 As cooperativas passaram a ser reguladas por meio da lei nº 5764 de 1971 

que instituiu o regime jurídico das cooperativas, sendo reconhecidas como sociedade 

de natureza civil, com forma jurídica própria não sujeitas a falência [82]. 

 As principais características das cooperativas para prestar serviços aos seus 

associados e que as diferenciam das demais sociedades segundo as sociedades 

cooperativas são: 

a) “Adesão voluntária com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 

técnica de prestação de serviços; 

b) variabilidade do capital social, representado por cotas-partes; 

c) limitação das cotas parte com estabelecimento de proporcionalidade; 

d) as cotas são inacessíveis a terceiros, estranhos a sociedade; 

e) retorno das sobras liquida do exercício, proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da assembléia geral; 

f) quórum para funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado no 

número de participantes e não no capital;  

g) indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica educacional e 

social; 

h) neutralidade política e discriminação religiosa, racial e social; 
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i) prestação de assistência aos associados, e quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa; 

j) área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços; 

l) o número mínimo de integrantes das cooperativas segundo a lei que a constitui é 

de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida á admissão de pessoas 

jurídicas que tenham os mesmos objetivos econômicos das pessoas físicas, ou ainda 

aquelas sem fins lucrativos; 

m) juros máximos a serem cobrados dos associados serão de 12% ao ano, atribuído 

ao capital integralizado; 

n) permitir o livre ingresso na cooperativa de todos os que desejarem participar 

desde que haja o comprometimento dos mesmos a prática de atos lícitos”. 

Segundo o artigo 5º inciso XVIII da constituição federal brasileira, as 

sociedades cooperativas não precisam de permissão estatal para ser constituída e 

nem sofrerão interferência do mesmo.  

A cooperativa também promove atos cooperativos que são aqueles praticados 

por seus associados e a cooperativa com objetivo da consecução de atos sociais, 

podendo ser destacados como exemplo: 

1) a entrega de produtos dos associados à cooperativa para comercialização, bem 

como os repasses efetuados pela cooperativa a eles; 

2) as operações de beneficiamento, armazenamento e industrialização de produto 

dos associados na cooperativa; 

3) o fornecimento de bens e mercadorias a associados, desde que vinculados à 

atividade econômica do associado”. 

A lei 5764 de 1971, também prevê atos não cooperativos com terceiros, não 

associados à cooperativa, desde que sejam para completar os lotes produtivos, para 

cumprir contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais. 

Assim como o fornecimento de bens ou serviços a não associados para atingir aos 

objetivos sociais, a que se propuser à cooperativa.  
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Para promover a inclusão social proposta pela formação das cooperativas 

pela mesma lei da sua criação, as mesmas serão isentas do pagamento de COFINS 

e PIS, como forma de incentivar esta produção a um custo mais atrativo e 

conseqüente preço de venda mais competitivo no mercado [83]. 

 

2.7.  Metodologia         
 
  

 A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa para produção do 

biodiesel de microalgas é conhecida na literatura segundo o manual de 

Administração e avaliação sócio ambiental elaborado pelo governo de São Paulo 

[84] como “análise, elaboração e avaliação de projetos”.  

 Neste campo a avaliação de um mesmo projeto pode ser feita por diferentes 

óticas dependendo dos agentes econômicos interessados. 

 Quando os agentes econômicos são privados a ótica de análise é a privada, 

diferente da análise feita pela ótica social. A grande diferença existente entre as 

duas é a tomada de preços, que quando feita pela ótica privada são levados em 

consideração os preços de mercado que oscilam entre a oferta e a demanda dos 

produtos que estão sendo avaliados, e quando feita pela ótica social os preços 

levados em conta são os chamados “preços sombras”, ou seja, aqueles que seriam 

praticados se o mercado funcionasse em Concorrência Perfeita [19]. 

 Neste trabalho foram utilizados os preços de mercado, o preço médio do litro 

do biodiesel alcançado nos leilões de biodiesel, e os preços de mercado dos 

subprodutos gerados assim como os preços de mercado dos bens intermediários 

para a construção do barracão e compra do material para a implantação da 

cooperativa. Partiu-se da premissa que as matrizes algais seriam cedidas pelo 

instituto agronômico do Paraná IAPAR, com a cooperação do governo do Estado do 

Paraná, assim como a colaboração de técnicos especializados nesta produção, do 

mesmo instituto, que analisariam a qualidade do produto final. A água a ser utilizada 

nos tanques será coletada no mar pelos participantes da cooperativa ou das chuvas, 

e posteriormente salinizadas.  
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 A análise de viabilidade econômica requer a estimativa de capitais fixos, dos 

custos variáveis, dos custos operacionais e dos preços de venda.  

A partir do levantamento destes dados foram calculados o período de retorno 

do investimento (pay-back), a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido 

(VPL) do investimento realizado. 

Finalizando foi feita uma análise dos cenários econômicos apresentados por 

meio dos dados coletados e simulados à implementação de um tanque para a 

produção de biomassa para produção do biodiesel e derivados de microalgas, 

comparando a produtividade e o preço final de venda ao mercado consumidor com 

os impostos devidos e com os mesmos sendo subsidiados pelo governo do Estado 

do Paraná.  

 

2.7.1. Metodologia de pesquisa: Referencial conceitual  
 
 

 As pesquisas científicas visam encontrar respostas a fatos ou a solução para 

problemas nos diversos campos em que a ciência atua. 

 Segundo Marconi [85] a pesquisa pode ser definida como procedimentos que 

orientam a investigação de um ou vários problemas específicos ou não, onde podem 

ser usados vários caminhos, que são baseados no método científico escolhido para 

a solução ou análise da melhor possibilidade de solução ao problema ou aos 

problemas levantados. 

 Segundo Drohomeretski [86], pode-se entender método científico como um 

conjunto de atividades que possibilita alcançar de forma racional o conhecimento e o 

resultado pré definido no trabalho de pesquisa. 

 A pesquisa pode ser de natureza quantitativa e qualitativa. Segundo Berto [87] 

a quantitativa é a mais tradicional onde é abordado de forma empírica o contexto a 

ser estudado com base em hipóteses fortes e objetivas. A pesquisa qualitativa por 

outro lado, segundo Bryman (1989) apud Berto e Nakano, demonstra com maior 

ênfase a percepção do indivíduo ao ambiente que o mesmo está inserido. Ainda 

como demonstrado por Triviños [88] a pesquisa qualitativa pressupõe a observação 
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dos múltiplos aspectos de uma realidade e a interação observada entre os indivíduos 

com o mesmo objetivo. 

 A diferença perceptível entre as duas abordagens é o nível de proximidade 

que o pesquisador tem entre o que está demonstrado na teoria e a coleta de dados 

característica da pesquisa qualitativa, onde o mesmo faz comparações dos dados 

obtidos, colocando-se como um membro interno do ambiente estudado, procurando 

entender o processo evolutivo dos fatos analisados [27]. 

 Nas análises feitas neste trabalho se partiu do método dedutivo que segundo 

Gil [89], “compreende a análise que parte do geral e, a seguir desce para o 

particular. O raciocínio dedutivo parte de princípios considerados como verdadeiros e 

indiscutíveis para chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em 

virtude unicamente de sua lógica”. 

 Este trabalho utilizou a metodologia de pesquisa descritiva - quantitativa e 

exploratória. A pesquisa descritiva segundo Richardson [90] se propõe a investigar 

as características de um fenômeno como tal, de outra forma a pesquisa exploratória 

segundo Gil [89] visa proporcionar maior familiaridade ao problema com o objetivo de 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses, e a pesquisa quantitativa analisa de forma 

empírica os dados de um cenário. 

  

3. Discussão e análise de resultados 
 

3.1. Biodiesel de microalgas   
 

 Vastos estudos estão sendo feitos para se tentar obter viabilidade econômica 

no biodiesel de microalgas em larga escala utilizando-se piscinas abertas (raceway) 

e produção em fotobiorreatores [91]. Muitas pesquisas publicadas apresentam 

resultados diferentes, para o custo de produção e venda do biodiesel de microalgas 

[91]. 

 Segundo Benemann [91] o custo estimado para o barril de óleo e microalgas 

pode variar de $39 - $69, onde estes cálculos foram feitos com base no cultivo de 

400 hectares em tanques abertos, usando a liberação de CO2 puro a partir da 
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liberação de uma termoelétrica onde a previsão de produtividade é de 30-60g m2 dia-

1 de biomassa de microalga com um rendimento aproximado de 50% de lipídeos. 

 Pesquisas realizadas pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos por 

meio do “Aquatic Species Program” chegaram à conclusão de que o bio-óleo de 

microalgas só era economicamente viável quando o preço do barril de petróleo fosse 

superior a U$ 60,00[92].  

 Outros estudos afirmam que ainda o biodiesel de microalgas é 

financeiramente inviável e que o valor estimado é de U$ 7/gal, enquanto que o valor 

de biodiesel de girassol é de U$ 3,16/gal [93].  

 Segundo Chisti [20] o custo para se produzir um kg de biomassa de 

microalgas é de U$ 2,95 em fotobiorreatores e U$ 3,80 para produção em piscinas 

abertas. Estas estimativas pressupõem que o CO2 está disponível sem custo e que 

as matrizes algais receberam água e luz solar. Quando a produção de biomassa 

aumenta para aproximadamente 10.000 ton. por ano o custo do kg reduz-se a cerca 

de U$ 0,47 para produção em fotobiorreatores e U$ 0,67 para produção em piscinas 

abertas por causa da economia de escala. 

 Ainda segundo o mesmo autor que partiu do princípio que a biomassa de 

microalgas contém 30% de óleo por peso, o litro de óleo teria um custo de 

aproximadamente U$ 1,40 para produção em fotobiorreatores e U$ 1,81 para 

piscinas abertas, com o custo final do bio-óleo de U$ 2,80/L. 

 Quando estes custos de produção do biodiesel de microalgas foram 

comparados aos custos de biodiesel produzido pelo óleo de Palma, que é o óleo 

mais barato, que é vendido a um preço médio de U$ 465/ton. ou cerca de U$ 0,52/L. 

se percebe que o custo do bio-óleo ainda é bem superior [20]. 

 

3.2. Definição do sistema de produção  
 

 Algumas das espécies de microalgas que se apresentam promissoras para a 

produção do biodiesel foram apresentadas na seção 2.4. A literatura a respeito da 

produção de biodiesel de microalgas, no que se refere ao volume de óleo produzido 

e percentual de lipídeos gerado é bastante controversa. 
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  Optou-se neste trabalho, pela realização do estudo da viabilidade econômica 

e seleção de um modelo que vem sendo desenvolvido no Brasil, denominado de 

BBA (Bombeamento por Borbulhamento de Ar), que está ilustrado na Figura 13. 

Neste sistema, segundo Claudia Teixeira [47], tem-se obtido produtividade 2,7 vezes 

superior aos sistemas convencionais de cultivo, ou seja, as piscinas abertas, para 

fins comerciais.  

 Ainda segundo a pesquisadora, o sistema tem como características: 

a) O meio de cultura é vigorosamente agitado de modo rotacional, diferente do que 

acontece no sistema tradicional, acontecendo isto em vários pontos da cultura. 

Assim a distribuição de luz é muito melhor do que em outras formas de cultura. 

b) Aumento em até 2,7 vezes da produção de biomassa de microalgas. 

Para o cultivo da microalga Dunaliella em piscinas, ainda em escala piloto, se 

obtém uma produtividade de aproximadamente 51 ton./ha ano uma produtividade de 

biomassa da ordem de 14 g/m2 ao dia [47]. Considerando-se um fator de conversão 

de biomassa em óleo de 57% para esta espécie, densidade média de 0,91l [62] e no 

sistema de prensagem onde se retira 75% do óleo, o rendimento será de 7,98 g de 

óleo por m2 ao dia, gerando um volume de óleo de 0,66 L por dia a cada 100 m2 de 

área cultivada em tanques com 0,2 m a 0,3 m de profundidade.  

 

Figura 13: Sistema de borbulhamento BBA [47]. 
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3.3. Processo produtivo em Paranaguá 
 

O processo produtivo do biodiesel de microalgas projetado para este trabalho 

foi dividido em duas áreas, sendo estas a área de produção situada na área 

disponibilizada pelo cooperado e a área de processamento, responsável por receber 

a biomassa produzida por todos os cooperados e transformá-la no produto final. Este 

processo que fundamenta o estudo da viabilidade econômica é apresentado na 

Figura 14. 

Neste fluxo de processo, tem-se na área de produção da microalga: 

a) Cultivo da microalga realizado em tanques individuais por cooperado. 

b) Após o ciclo de produção ter se completado, o cooperado realiza a separação da 

biomassa da água, por meio de uma filtragem da água por peneiras. 

c) Realiza-se a pré-secagem da biomassa separada na área de produção, em uma 

bancada. Esta pré-secagem é realizada no ambiente. 

 Com relação ao processamento: 

a) Secagem em estufa da biomassa entregue pelos cooperados. Esta operação será 

realizada quando a biomassa entregue atingir um volume de aproximadamente     

200 L, sendo esta função do número de cooperados. A utilização otimizada da estufa 

permitirá redução no consumo de energia elétrica, postergação de investimentos 

com manutenção e principalmente mão de obra. 

b) Prensagem da biomassa seca para a extração do óleo de microalga, onde 

segundo Perez [75] se obtêm 75% de extração de óleo. Armazenagem da biomassa 

restante. 

c) Armazenagem do óleo extraído nos tanques. O óleo passará pelo processo de 

transesterificação somente quando se atingir um volume de óleo próximo a 500 L, 

capacidade de processamento da unidade de transesterificação. A exemplo da 

secagem em estufa, este procedimento otimizará mão de obra, investimentos com 

manutenção e consumo de energia elétrica. 

d) Transesterificação do óleo de microalga. 

e) Armazenagem do biodiesel e da biomassa da alga, glicerina e metanol (em 

excesso) resultantes do processo de transesterificação. 
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Figura 14: Fluxo do processo de produção do biodiesel de microalgas. 
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3.4. Sistemas de produção para a Dunaiella  
 

 A biomassa obtida pelas microalgas representa segundo Derner [94] uma 

grande biodiversidade e variedade bioquímica e também são bastante utilizadas na 

França, Estados Unidos, China e Tailândia, como fonte de aplicação a produtos 

como massas, pães, iogurtes e bebidas. As principais espécies utilizadas para estas 

finalidades são: Chlorella Beyerinck,(Chlorophyceae) e Arthrospira Stizenberger 

(Cyanophyceae) para a adição em alimentos naturais (“health food”), Dunaliella 

salina Teodoresco, (Chlorophyceae) para a obtenção de betacaroteno e 

“Haematococcus pluvialis Flotow (Chlorophyceae) para a obtenção de astaxantina” 

[94]. 

 Os estudos e pesquisas a respeito desta biomassa proporcionaram ainda 

segundo o mesmo autor, um aumento do cultivo em escala, contribuindo para o 

aumento do potencial comercial das microalgas, ou seja, fazendo com que o valor de 

mercado aumentasse pela demanda nascente.  

 A aplicação comercial das microalgas pode ser em distintas áreas como 

nutrição, saúde humana e animal, tratamento das águas residuais, produção de 

energia e compostos que geram interesse nas indústrias químicas, farmacêuticas 

entre outras [94]. 

 A espécie Dunaliella salina Teodoresco é rica em betacaroteno [95] e também 

utilizada comercialmente como corante e pró vitamina A. Tendo ainda um alto valor 

comercial onde o custo da biomassa com o óleo pode variar entre U$ 300,00 e 

3.000,00 por quilograma de acordo com a qualidade e a demanda de mercado [96]. 

 A produção dos lipídios produzidos por esta microalga segundo Teixeira [47] 

varia de 64 a 71% com aumento da salinidade, e seu aproveitamento para 

fabricação de óleo é de 57%.  

 O sistema de cultivo em piscinas abertas na Índia, segundo Teixeira [47], de 

uma área total de 1000 m2 com 0,2 a 0,3 m de profundidade é de aproximadamente 

2,9 ton. por ano em um sistema de agitação por pás giratórias, sendo este sistema o 

de custos mais baixos. 
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 Ainda segundo a mesma autora, o cultivo feito na Alemanha em 

fotobiorreatores em escala comercial é de 140 ton./ ano para um volume de água de 

700 m3 com os custos mais elevados, mas com um maior volume de produção [47]. 

  

3.5.  Condições de contorno utilizadas para a simulação 
 

 Partiu-se do princípio que os cooperados envolvidos, terão tanques individuais 

para produção da biomassa em suas áreas residenciais, ou áreas doadas pela 

Prefeitura ou Governo de Estado. A biomassa será processada em uma unidade 

central, cujos custos de sua implantação serão rateados entre o número total de 

cooperados. Ainda se levou em consideração o cenário promovido pelos órgãos 

governamentais citados, onde os mesmos investiriam na implantação de todo o 

processo produtivo e os cooperados entrariam com a mão de obra necessária para a 

produção do biodiesel de microalgas, assim como a coleta da água salina ou salobra 

para o cultivo das algas.   

  A produção será comercializada pela cooperativa, visando à inclusão social 

proposta no início deste trabalho, com o apoio técnico, para o controle de qualidade, 

do IAPAR, instituição que recebe um incentivo do governo estadual.  

 O financiamento adotado refere-se ao ofertado pelo PRONAF, o qual subsidia 

cada cooperado em até R$ 12.000,00, a taxa anual de 1,44% e carência de 12 

meses e até 12 anos para o pagamento do financiamento [80]. 

 

a) Com relação à espécie de microalga 

 

Utilizou-se a microalga da espécie Dunaliella Tertiolecta em função de sua 

produtividade ser elevada, 57% de lipídios, e já existirem estudos avançados no 

Brasil com relação ao seu processo de produção [47]. 

Os percentuais de óleo contido na biomassa e os percentuais de extração do óleo 

pelo processo de prensagem utilizados neste estudo são os relatados na bibliografia 

e já discutidos anteriormente no tópico 3.2. e 3.3. Na simulação, inseriu-se o valor 

em litros de óleo extraído igual a 0,66 em função de ser este o rendimento de óleo 
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em uma área de 100 m2 para a espécie selecionada, baseado no trabalho de 

Teixeira [47]. Este valor pode ser alterado em função da espécie da microalga bem 

como da área desejada, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Parte da planilha para a simulação onde se insere os valores desejados de produção de 
óleo em função da espécie de microalga selecionada. 

kg litros
Massa de óleo desejada = 0,601 0,660
% de óleo na microalga = 0,570
% de óleo da extração = 0,750
Massa de óleo da microalga = 0,801 0,880
Massa de óleo retirada na prenssagem = 0,601 0,660
Biomassa = 1,400

Resultados Desejados no Processo

 

 

b) Com relação ao processo de conversão do óleo em biodiesel 

 

Adotou-se o processo de transesterificação com metanol e como catalisador o 

KOH (hidróxido de potássio), nas proporções em relação a 1 litro de óleo de 15% de 

metanol e 15% de metanol em excesso para favorecer a reação e 1% de KOH, por 

ser considerado o mais simples e barato e por atender as exigências da Agencia 

Nacional de Petróleo [97]. A simulação destes parâmetros pode ser vista na Tabela 

4, da mesma forma a quantidade de biodiesel produzida. 

 

Tabela 4: Valores referentes ao consumo de reagentes no processo de transesterificação e de 
produção de biodiesel e co-produtos. Os valores apresentados na planilha são alterados 

automaticamente em função da entrada do volume de óleo desejado, inseridos como mostrado na 
Tabela 3. 

kg litros
Massa de óleo  = 0,598 0,657
Massa de Metanol = 0,100 0,127
Massa de Metanol em excesso  = 0,100 0,127
Massa de KOH = 0,010

kg litros
Massa de Biodiesel resultante = 0,628 0,690
Massa de Glicerina resultante = 0,060 0,048
Massa de Farelo Resultante = 0,802
Massa de Metanol recuperado = 0,110 0,140

Consumo na Transesterificação

Resultados do Processo de Transesterificação
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c) Características dos tanques em função da produtividade projetada 

 

Os tanques foram projetados para se utilizar o sistema de cultivo da microalga 

proposto por Claudia Teixeira [47]. Todo o projeto é fundamentado sobre as 

necessidades de produção projetadas anteriormente, em função da espécie 

selecionada e área de tanques desejada, como pode ser visto na Tabela 5. A área 

de 100 m2 para os tanques foi adotada, pois se trata de uma área normalmente 

disponível em terrenos dos possíveis cooperados. A projeção de biomassa tonelada 

por ano em 10 000 m2 (1 ha) é de 51 toneladas.    

 

Tabela 5: Parte da planilha de simulação, onde devem ser inseridas as características de 
produtividade da microalga selecionada, a área desejada para os tanques de cultivo e a largura dos 

tanques. 

Biomassa em toneladas gerada por ha (10000m2) por ano = 51,000
Biomassa em kg gerada por dia em 1 m2 = 0,014
Quantidade de Biomassa desejada = 1,400
Área de cultivo a ser utilizada em m2 = 100,000
Área para os tanques em m2 = 100,000
Número total de tanques sugeridos a serem construídos = 1,000

Profundidade  = 0,400 m
Largura = 10,000 m
Comprimento  = 10,000 m
Área do fundo  = 100,000 m2

Área das paredes lateriais = 16,000 m2

Volume contruído = 40,000 m3

Área a ser rebocada = 32,000 m2

Volume do piso = 7,000 m3

Pressão a ser suportada = 4000,000 Kgf/m2

Característica de contrução em função da biomassa necessária
Rendimento em biomassa em função da espécie

Obras de Infra Estrutura do Tanque

 

 

É importante observar que em função de arredondamentos de cálculos a área 

calculada para os tanques poderá ser ligeiramente superior a inicialmente prevista 

em 100 m2. 
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d) Especificação do material utilizado na construção dos tanques 

 

Foram utilizados os valores estabelecidos nos projetos de construção civil 

para a realização da simulação, e respectiva obtenção da quantidade de material 

necessária para a construção do tanque, em função da produtividade da espécie de 

microalga selecionada. A Tabela 6 mostra a parte da planilha de simulação que 

executa os respectivos cálculos quanto ao consumo de materiais para a fabricação 

dos tanques.  

A planilha apresentada na Tabela 6 demonstra os resultados dos cálculos obtidos 

para a construção de um tanque. 

 

Tabela 6:Função das características desejadas inseridas como mostra a Tabela 5, são apresentados 
os resultados referente ao consumo de material para a fabricação dos tanques. 

Sacos de Cimento para assentamento dos tijolos = 0,349 sacos 50 kg
Sacos de Cal para assentamento dos tijolos = 2,475 sacos 20 kg
Quantidade de tijolos (milheiro) (22 X 11 X 6 (cm) = 0,640 milheiro
Areia para assentamento dos tijolos = 0,139 m3

Pedra Brita = 2,310 m3

Vedação = 45,024 kg
Areia = 2,940 m3

Cimento = 22,512 sacos 50 kg

Cimento = 1,536 sacos 50 kg
Areia = 0,692 m3

Cal = 21,760 sacos 20 kg

Cimento = 24,397 sacos 50 kg
Areia = 3,771 m3

Cal = 24,235 sacos 20 kg
Pedra Brita = 2,310 m3

Vedação = 45,024 kg
Tijolos = 0,640 milheiro

Alvenaria do Tanque

Piso do Tanque

Reboco + Chapisco do Tanque

Resumo do Investimentoda Infra Estrutura do Tanque
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e) Custos com a construção dos tanques 

 

 Foram utilizados os valores comerciais unitários praticados, sem a aplicação 

de descontos que podem atingir valores de 15% para pagamento a vista e em 

grande quantidade. A Tabela 7 mostra a parte da planilha que realiza os cálculos 

dos custos com a construção dos tanques. Para este levantamento não foi possível 

aplicar o conceito de “preço sombra”, normalmente utilizado em projetos sociais. 

 

Tabela 7: Parte da planilha de simulação que realiza os cálculos dos custos com a construção dos 
tanques. Nesta parte da planilha deverão ser atualizados os valores comerciais dos materiais e mão 

de obra. 

Unitário Total
Cimento = R$ 20,00 R$ 487,95
Areia = R$ 70,00 R$ 263,98
Cal = R$ 6,00 R$ 145,41
Pedra Brita = R$ 50,00 R$ 115,50
Vedação = R$ 2,50 R$ 112,56
Tijolos = R$ 300,00 R$ 192,00
Mão de obra = R$ 15,00 R$ 1.740,00
Valor total por tanque =
Valor total com construção para a produção desejada =

Investimento por Tanque com Infra Estrutura

R$ 3.057,40
R$ 3.057,40  

 

f) Custos Fixos para funcionamento dos tanques 

 Os itens especificados nesta simulação representam o mínimo necessário 

para se obter a produtividade desejada para a espécie de microalga selecionada, em 

função dos trabalhos realizados por Claudia Teixeira [47]. Os valores indicados são 

aqueles praticados comercialmente, como pode ser visto na Tabela 8. Para este 

levantamento não foi possível aplicar o conceito de “preço sombra”, normalmente 

utilizado em projetos sociais. 
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Tabela 8: Parte da planilha de simulação que realiza os cálculos dos investimentos necessários para 
o funcionamento dos tanques no cultivo da microalga. 

Especificação Valor Quantidade Total
Borbulhador (1/4 CV) = R$ 300,00 1,00 R$ 300,00
Estufas = R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
Encanamento para drenagem dos tanques = R$ 3,00 2,00 R$ 6,00
Tubos PVC 1polegada = R$ 3,50 85,00 R$ 297,50
Tubos de PVC 1/2 polegada = R$ 1,25 144,00 R$ 180,00
Conexões diversas = R$ 0,50 80,00 R$ 40,00
Cola para PVC 100 g = R$ 2,00 10,00 R$ 20,00
Telas para separação das microalgas = R$ 3,00 2,00 R$ 6,00
Bombas portáteis para retirar a água dos tanques (1/4 Cv) = R$ 320,00 1,00 R$ 320,00

R$ 1.569,50
R$ 1.569,50TOTAL GERAL =

Investimentos com a Infra Estrutura para Operação dos Tanques

Valor Total por tanque =

 

g) Custos com a construção do barracão para processamento da biomassa 

 Optou-se pela centralização do processamento da biomassa em uma única 

planta. O custo da construção desta planta será rateado entre todos os cooperados, 

caso não haja subsídio. Estes custos são os praticados pelo comércio de construção 

civil como pode ser visto na Tabela 9. Assim, o número de cooperados passa a 

influenciar sobre os resultados da simulação no caso de não haver o subsídio. Para 

este levantamento não foi possível aplicar o conceito de “preço sombra”, 

normalmente utilizado em projetos sociais. 

 
Tabela 9: Custos para a construção do barracão onde será beneficiada a biomassa de microalga. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Terreno = R$ 0,00 500,00 R$ 0,00
Contrução Pré-Fabricada = R$ 80,00 150,00 R$ 12.000,00
Prensa = R$ 600,00 1,00 R$ 600,00
Mobiliario = R$ 4.000,00 4000,00 R$ 4.000,00
Pisos na area de manobra = R$ 15.000,00 1,00 R$ 15.000,00
Tanques de estocagem do Biodiesel = R$ 1.700,00 10,00 R$ 17.000,00
Tanques de estocagem do Metanol = R$ 1.700,00 10,00 R$ 17.000,00
Unidade para Transesterificação de Biodisel = R$ 140.000,00 1,00 R$ 140.000,00
Estufa para secagem da biomassa = R$ 6.700,00 1,00 R$ 6.700,00
Instalação Elétrica = R$ 15,00 150,00 R$ 2.250,00
Instalação água = R$ 5,00 150,00 R$ 750,00

R$ 215.300,00

Investimentos com Unidade de Processamento da Biomassa 

TOTAL GERAL =

 

h) Custos de produção e processamento 

 

 Os custos com energia elétrica e água do barracão são rateados entre os 

cooperados. Assim estes custos serão apresentados juntamente com as simulações 

que demonstram a viabilidade econômica do investimento estudado. 
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3.6.  Simulações de viabilidade econômica 
 

 Serão apresentadas seis simulações de viabilidade econômica para o 

investimento. Foram consideradas duas situações gerais sendo que em uma levou-

se em conta o subsídio dos investimentos com a construção da área de 

processamento, e o outro, sem este subsídio. Para cada uma destas situações 

realizou-se três simulações, sendo estas: 

a) Para o mínimo de cooperados que retorna uma TIR positiva (sem subsídio), 

ou seja, 14, como pode ser visto da Tabela 10 à Tabela 19; 

 b) Para o mínimo de cooperados financiáveis pelo PRONAF, ou seja, 20, como 

apresentado na Tabela 20 à Tabela 29; 

b) Para uma situação aleatória de 300 cooperados que pode ser vista da Tabela 

30 à Tabela 39. 

O consumo de energia elétrica nos tanques de cada cooperado foi calculado 

considerando-se a potência elétrica do borbulhador (~184 W) funcionando 9 horas 

por dia durante 30 dias por mês. O consumo de energia elétrica do barracão refere-

se à iluminação e tomadas de uso geral, unidade de transesterificação (8 kWh) e 

estufa (2 kWh). A utilização da estufa e da unidade de transesterificação, foram 

otimizadas como discutido no item 3.3. O sistema de prensagem a ser aplicado é 

manual. Estimou-se um consumo geral com água no barracão em função de limpeza 

e sanitário. Os custos com metanol e KOH para a transesterificação referem-se aos 

valores praticados comercialmente, e representam o consumo para um tanque de 

cultivo. Os valores do kWh de energia elétrica e do m3 de água são os valores 

cobradas pela COPEL e pela CAB (águas de Paranaguá). Foi prevista uma despesa 

com manutenção dos tanques de cultivo, bem como do barracão. O valor do lucro 

para cada cooperado foi estimado em R$ 73,00 inserido na planilha como mão de 

obra por tanque, pois, vislumbra-se em viabilizar o projeto como um complemento de 

renda familiar e não como forma de sustento da família. 

  Os valores referentes à venda da glicerina, farelo da microalga e biodiesel 

são aqueles praticados pelo mercado consumidor. Deve-se ressaltar que o farelo 

resultante da prensagem da microalga apresenta em média 25% de óleo. Este 

produto pode atingir valores comercias muito mais elevados que o simulado.  
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3.6.1. Simulação com 14 cooperados 

3.6.1.1. Sem subsídio 

Nesta primeira simulação com 14 cooperados (sem subsídios), Tabelas 10 – 

14 foi obtida uma TIR de 10,93% (Tabela 14) quando a estimativa inicial do projeto 

foi de 10%. Portanto esta é a primeira situação de TIR positiva do projeto. 

O investimento inicial para a situação de 14 cooperados foi de R$ 19.542,78 

(Tabela 11) com um fluxo de caixa de R$ 35.993,40 (Tabela 13). 

Esta simulação apresenta também o retorno do investimento (Pay-back) no 

primeiro ano do projeto (Tabela 14). 

 

Tabela 10: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = 0,39 50,00 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = 0,39 72,64 28,18
Agua para os Tanques (m3) = 0,00 30,00 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = 5,37 10,00 53,70
Mão de Obra = 73,00 1,00 73,00
Metanol = 1,60 6,95 11,12
KOH = 0,02 18,29 0,37
Alga = 0,00 0,00 0,00
Manutenção = 20,00 1,00 20,00

R$ 129,73
R$ 129,73TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento

 
 
 
 
Tabela 11: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e função do 

número de cooperados. 

Número de cooperados = 14,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 19.542,78

Resumo dos Investimentos
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Tabela 12: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75
Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 1.512,27)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 256,89
M.P ÁGUA R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 46,03
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos
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Tabela 13: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 1.628,57
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 1.557,82
IMPOSTO DE RENDA R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 186,94
Resultado depois do IR R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 1.370,88

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 1.628,57

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 2.999,45

Investimento inicial: R$ 19.542,78
Depreciação 12 anos: R$ 135,71

Custos Fixos

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 19.542,78
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45

Fluxo de Caixa
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Tabela 14: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 19.542,78)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 35.993,40

10,00%

VPL => R$ 894,54

TIR => 10,93%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno

 

 

3.6.1.2. Com subsídio 

 
 

Nesta primeira simulação com 14 cooperados com subsídio, Tabelas 16 

– 19 pode-se observar uma TIR positiva de 71,92% (Tabela 19) quando a 

estimativa inicial do projeto foi de 10%. O VPL desta simulação é positivo no 

valor de R$ 16.273,11 (Tabela 19). 

O investimento inicial para a situação de 14 cooperados foi de               

R$ 4.164,21 (Tabela 16), com um fluxo de caixa de R$ 35.993.40 (Tabela 18). 

Esta simulação apresenta também o retorno do investimento (Pay-back) 

no primeiro ano do projeto (Tabela 19). 

 
Tabela 15: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = 0,39 50,00 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = 0,39 72,64 28,18
Agua para os Tanques (m3) = 0,00 30,00 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = 5,37 10,00 53,70
Mão de Obra = 73,00 1,00 73,00
Metanol = 1,60 6,95 11,12
KOH = 0,02 18,29 0,37
Alga = 0,00 0,00 0,00
Manutenção = 20,00 1,00 20,00

R$ 129,73
R$ 129,73TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento
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Tabela 16: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 
função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 14,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 19.542,78

Resumo dos Investimentos
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Tabela 17: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75
Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 129,73) (R$ 124,17) (R$ 124,17) (R$ 1.512,27)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 256,89
M.P ÁGUA R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 46,03
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos
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Tabela 18: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 
 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 135,71 -R$ 1.628,57
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 126,11 R$ 131,67 R$ 131,67 R$ 1.557,82
IMPOSTO DE RENDA R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 15,13 R$ 15,80 R$ 15,80 R$ 186,94
Resultado depois do IR R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 110,98 R$ 115,87 R$ 115,87 R$ 1.370,88

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 135,71 R$ 1.628,57

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 246,69 R$ 251,59 R$ 251,59 R$ 2.999,45

Investimento inicial: R$ 19.542,78
Depreciação 12 anos: R$ 135,71

Custos Fixos

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 4.164,21
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45 R$ 2.999,45

Fluxo de Caixa
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Tabela 19: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 4.164,21)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 35.993,40

10,00%

VPL => R$ 16.273,11

TIR => 71,92%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno

 

 

3.6.2. Simulação com 20 cooperados 

3.6.2.1. Sem subsídio 

Nesta situação de 20 cooperados (sem subsídios), Tabelas 20 – 24 

pode-se observar uma TIR positiva de 16,82% (Tabela 24) onde a estimativa 

inicial do projeto foi de 10%. O VPL foi positivo no valor de R$ 5.314,78 (Tabela 

24). 

 Também nesta simulação com 20 cooperados, pode-se observar que o 

investimento inicial foi de R$ 14.929,21 (Tabela 20) com um fluxo de caixa de 

R$ 35.652,90 (Tabela 23). 

 
Tabela 20: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = 0,39 50,00 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = 0,39 76,38 29,63
Agua para os Tanques (m3) = 0,00 30,00 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = 5,37 10,00 53,70
Mão de Obra = 73,00 1,00 73,00
Metanol = 1,60 6,95 11,12
KOH = 0,02 18,29 0,37
Alga = 0,00 0,00 0,00
Manutenção = 20,00 1,00 20,00

R$ 128,05
R$ 128,05TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento
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Tabela 21: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 
função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 20,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10

Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 14.929,21

Resumo dos Investimentos
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Tabela 22: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75
Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 1.492,09)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 250,52
M.P ÁGUA R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 32,22
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos
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Tabela 23: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 1.244,10
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 1.962,47
IMPOSTO DE RENDA R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 235,50
Resultado depois do IR R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 1.726,97

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 1.244,10

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 2.971,08

Investimento inicial: R$ 14.929,21
Depreciação 12 anos: R$ 103,68

Custos Fixos

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 14.929,21
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08

Fluxo de Caixa
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Tabela 24: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 14.929,21)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 35.652,90

10,00%

VPL => R$ 5.314,78

TIR => 16,82%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno

 

  

 3.6.2.2. Com subsídio 

 

 Para a simulação com 20 cooperados com subsídios, Tabelas 25 – 29, 

encontrou-se uma TIR positiva de 71,24% (Tabela 29), onde a taxa inicial 

estimada para o projeto foi de 10%. O VPL obteve um resultado positivo no 

valor de R$ 16.079,78 (Tabela 29). 

 O investimento inicial desta simulação foi de R$ 4.164,21 (Tabela 25) 

com um fluxo de caixa de R$ 35.652,90 (Tabela 28) e um retorno do 

investimento (Pay-back) também no primeiro ano do projeto (Tabela 29). 

 
Tabela 25: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = R$ 0,39 50,00 R$ 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = R$ 0,39 76,38 R$ 29,63
Agua para os Tanques (m3) = R$ 0,00 30,00 R$ 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = R$ 5,37 10,00 R$ 53,70
Mão de Obra = R$ 73,00 1,00 R$ 73,00
Metanol = R$ 1,60 6,95 R$ 11,12
KOH = R$ 0,02 18,29 R$ 0,37
Alga = R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Manutenção = R$ 20,00 1,00 R$ 20,00

R$ 128,05
R$ 128,05TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento
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Tabela 26: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 
função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 20,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 14.929,21

Resumo dos Investimentos
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Tabela 27: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 
Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75
Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 128,05) (R$ 122,49) (R$ 122,49) (R$ 1.492,09)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 20,88 R$ 250,52
M.P ÁGUA R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 2,69 R$ 32,22
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis
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Tabela 28: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 103,68 -R$ 1.244,10
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 159,83 R$ 165,39 R$ 165,39 R$ 1.962,47
IMPOSTO DE RENDA R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 19,18 R$ 19,85 R$ 19,85 R$ 235,50
Resultado depois do IR R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 140,65 R$ 145,55 R$ 145,55 R$ 1.726,97

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 103,68 R$ 1.244,10

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 244,33 R$ 249,22 R$ 249,22 R$ 2.971,08

Investimento inicial: R$ 14.929,21
Depreciação 12 anos: R$ 103,68

Custos Fixos

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 4.164,21
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08 R$ 2.971,08

Fluxo de Caixa
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Tabela 29: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 4.164,21)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 35.652,90

10,00%

VPL => R$ 16.079,78

TIR => 71,24%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno
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3.6.3. Simulação com 300 cooperados 
 

3.6.3.1. Sem subsídio 

 
 Nesta simulação com 300 cooperados sem subsídios, Tabelas 30 – 34, 

pode-se observar uma TIR positiva de 59,34% (Tabela 34) onde a estimativa 

inicial foi de 10 %. Para esta situação o VPL também é positivo no valor de R$ 

14.930,58 (Tabela 34). 

 O investimento inicial para esta situação foi de R$ 4881,88 (Tabela 30) 

com um fluxo de caixa de R$ 34.892,91 (Tabela 33). 
 
 

Tabela 30: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = R$ 0,39 50,00 R$ 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = R$ 0,39 363,75 R$ 141,10
Agua para os Tanques (m3) = R$ 0,00 30,00 R$ 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = R$ 5,37 10,00 R$ 53,70
Mão de Obra = R$ 73,00 1,00 R$ 73,00
Metanol = R$ 1,60 6,95 R$ 11,12
KOH = R$ 0,02 18,29 R$ 0,37
Alga = R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Manutenção = R$ 20,00 1,00 R$ 20,00

R$ 124,53
R$ 124,53TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento

 
Tabela 31: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 

função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 300,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 4.881,88

Resumo dos Investimentos
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Tabela 32: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75

Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 1.449,88)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 238,38
M.P ÁGUA R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 2,15
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos
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Tabela 33: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 406,82
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 2.841,95
IMPOSTO DE RENDA R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 341,03
Resultado depois do IR R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 2.500,92

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 406,82

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 2.907,74

Investimento inicial: R$ 4.881,88
Depreciação 12 anos: R$ 33,90

Custos Fixos

 

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 4.881,88
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74

Fluxo de Caixa

 



 

 

74

74

Tabela 34: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 4.881,88)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 34.892,91

10,00%

VPL => R$ 14.930,58

TIR => 59,34%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno

 

 

3.6.3.2. Com subsídio 

 

Nesta simulação com 300 cooperados, com subsídios, Tabelas 35 – 40, 

pode-se observar uma TIR positiva de 69,70% (Tabela 40) onde a estimativa 

inicial foi de 10%. Nesta mesma simulação o VPL também foi positivo no valor 

de R$ 15.648,25 (Tabela 40). 

 O investimento inicial para esta simulação foi de R$ 4.164,21 (Tabela 

35) com um fluxo de caixa de R$ 34.892,91 (Tabela 39), com retorno para o 

investimento (Pay-back) no primeiro ano de investimento (Tabela 40). 
 
 

Tabela 35: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = R$ 0,39 50,00 R$ 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = R$ 0,39 363,75 R$ 141,10
Agua para os Tanques (m3) = R$ 0,00 30,00 R$ 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = R$ 5,37 10,00 R$ 53,70
Mão de Obra = R$ 73,00 1,00 R$ 73,00
Metanol = R$ 1,60 6,95 R$ 11,12
KOH = R$ 0,02 18,29 R$ 0,37
Alga = R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Manutenção = R$ 20,00 1,00 R$ 20,00

R$ 124,53
R$ 124,53TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento
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Tabela 36: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 

função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 300,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 4.881,88

Resumo dos Investimentos
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Tabela 37: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 481,28 R$ 5.775,34
Glicerina R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 37,67
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 1,75
Valor do Farelo R$ 20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 7.184,49
(-) impostos indiretos (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 207,15) (R$ 2.485,83)
PIS R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 451,19
COFINS R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 169,55 R$ 2.034,65
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 391,55 R$ 4.698,66

Custos Variáveis (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 1.449,88)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 238,38
M.P ÁGUA R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 2,15
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos
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Tabela 38: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 406,82
R$ 0,00

Resultado antes IR R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 233,12 R$ 238,68 R$ 238,68 R$ 2.841,95
IMPOSTO DE RENDA R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 27,97 R$ 28,64 R$ 28,64 R$ 341,03
Resultado depois do IR R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 205,15 R$ 210,04 R$ 210,04 R$ 2.500,92

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 406,82

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 239,05 R$ 243,94 R$ 243,94 R$ 2.907,74

Investimento inicial: R$ 4.881,88
Depreciação 12 anos: R$ 33,90

Custos Fixos

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 4.164,21
Fluxos de Caixa Líquidos = R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74 R$ 2.907,74

Fluxo de Caixa
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Tabela 39: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e 
TIR. 

Investimento Inicial = (R$ 4.164,21)
Soma dos FLCX Líquidos = R$ 34.892,91

10,00%

VPL => R$ 15.648,25

TIR => 69,70%

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

TIR - Taxa Interna de Retorno

 

 

3.6.4. Sem a venda dos subprodutos e com subsídio para 300 cooperados 

 

 Nesta simulação para 300 cooperados com subsídios, mas sem a venda 

dos subprodutos (glicerina e biomassa algal) o VPL é negativo e a TIR é menor 

que zero demonstrando a inviabilidade do projeto. 

 

Tabela 40: Parte da planilha que simula os custos com produção e processamento. 

Especificação Valor Unitário Quantidade Total
Energia Elétrica tanques (kWh) = R$ 0,39 50,00 R$ 19,40
Energia Eletrica Unidade de Processamento (kWh) = R$ 0,39 363,75 R$ 141,10
Agua para os Tanques (m3) = R$ 0,00 30,00 R$ 0,00
Agua Unidade de Processamento (m3) = R$ 5,37 10,00 R$ 53,70
Mão de Obra = R$ 73,00 1,00 R$ 73,00
Metanol = R$ 1,60 6,95 R$ 11,12
KOH = R$ 0,02 18,29 R$ 0,37
Alga = R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Manutenção = R$ 20,00 1,00 R$ 20,00

R$ 124,53
R$ 124,53TOTAL =

Valor Total por tanque =

Custos Variáveis com Produção e Processamento

 
 
 

Tabela 41: Parte da planilha de simulação que apresenta dos custos fixos por cooperado e 
função do número de cooperados. 

Número de cooperados = 300,00
Desconto para a compra de materiais de construção (%) = 0,10
Valor Total por tanque = R$ 4.164,21
Valor Total com Investimentos na Unidade de Processamento = R$ 4.881,88

Resumo dos Investimentos
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Tabela 42: Parte da planilha de simulação que apresenta a receita de vendas, custos variáveis em função dos produtos a serem vendidos. 

Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
 Farelo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Glicerina R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Biodiesel R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
Valor do Biodiesel R$ 2,35
Valor da Glicerina R$ 0,00
Valor do Farelo R$ 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Receita de vendas R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 114,29 R$ 1.371,49
(-) impostos indiretos (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 39,54) (R$ 474,54)
PIS R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 7,18 R$ 86,13
COFINS R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 32,37 R$ 388,41
ICMS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Líquida R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 74,75 R$ 896,95

Custos Variáveis (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 124,53) (R$ 118,97) (R$ 118,97) (R$ 1.449,88)
M.O.D R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 876,00
M.P - ALGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MP - METANOL R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 11,12 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 88,96
MP - ENERGIA R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 19,87 R$ 238,38
M.P ÁGUA R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 2,15
MP KOH R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 4,39
MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00

Receita de Vendas

Custos Variáveis

Produtos a serem Vendidos

 

 

 

 



 

 

80 

80

Tabela 43: Parte da planilha de simulação que apresenta os custos fixos e o fluxo de caixa líquido. 
 

( - ) DEPRECIACAO -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 33,90 -R$ 406,82
R$ 0,00

Resultado antes IR -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 959,75
IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Resultado depois do IR -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 83,69 -R$ 78,13 -R$ 78,13 -R$ 959,75

R$ 0,00
( + ) DEPRECIACAO R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 33,90 R$ 406,82

R$ 0,00
( = ) GERACAO DE CX OP -R$ 49,78 -R$ 44,22 -R$ 44,22 -R$ 49,78 -R$ 44,22 -R$ 44,22 -R$ 49,78 -R$ 44,22 -R$ 44,22 -R$ 49,78 -R$ 44,22 -R$ 44,22 -R$ 552,93

Investimento inicial: R$ 4.881,88
Depreciação 12 anos: R$ 33,90

Custos Fixos

 

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 ano 11 ano 12

Investimento Inicial = -R$ 4.881,88
Fluxos de Caixa Líquidos = -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93 -R$ 552,93

Fluxo de Caixa

 

 

 

 

 



Tabela 44: Parte da planilha de simulação que apresenta os resultados de Pay-Back, VPL e TIR. 

Investimento Inicial = (4.881,88)            
Soma dos FLCX Líquidos = (6.635,12)            

10,00%

VPL => (R$ 8.649,35)

TIR => TIR < 0

Pay-Back

VPL - Valor Presente Líquido =

Investimento inviável
TIR - Taxa Interna de Retorno

 

  

3. 6.5. Análise de sensibilidade 
 

 Os planejadores de investimento procuram trazer para os seus 

investidores a garantia de retorno no menor tempo possível e para tanto, a 

necessidade de uma constante avaliação das inúmeras possibilidades de 

produção, compras, trocas de tecnologia, aumento da mão de obra entre outras, 

geradas por um projeto, leva os investidores a se acercarem ou tentarem se 

acercar da menor possibilidade de erro para o projeto em questão. 

 Para a avaliação da rentabilidade do investimento foi adotada a condição 

de que os próprios cooperados realizarão o trabalho de produção e 

processamento sendo que esta planta opera com 100% da produção, quando se 

atingir os níveis de produção de biomassa e óleo necessários para se ativar a 

estufa e a unidade de transesterificação, sendo este procedimento uma função 

do número de cooperados. A manutenção da unidade produtora será feita com 

um set up de máquinas previsto de um sábado a cada três meses de 

funcionamento. 

 A análise econômica de um projeto tem duas situações distintas a ser 

compreendido [28]: 

a) O investimento inicial para se montar o empreendimento que terá o seu custo 

diluído no decorrer dos anos previstos pelo projeto, e retornará para o investidor 

com lucratividade, quando alcançada neste mesmo período.  
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b) A análise é composto pelo fluxo de caixa, onde o seu resultado influencia 

positiva ou negativamente os resultados. 

 Esta análise tem como objetivo três questões:  

a) Tomar melhores decisões;  

b) decidir quais dados estimados devem ser melhorados antes de se tomar uma 

decisão;  

c) concentrar-se nos elementos críticos aquela situação [98]. 

 A análise de sensibilidade segundo Silva [98], elabora situações que 

procuram determinar qual o efeito da variação de uma variável no valor total e 

qual a influência desta variável sobre outras no valor total do projeto.  

 Assim sendo a análise de sensibilidade é um instrumento bastante útil para 

as tomadas de decisão que se fizerem necessárias no que estejam relacionadas 

ao investimento analisado, e ainda quais as variáveis de maior sensibilidade a 

mudança de volume de produção, por exemplo, quanto o aumento de produção 

influencia no custo total daquele item, e assim sucessivamente.  

 As variáveis de maior influência da decisão do investimento pelo investidor 

é a taxa interna de retorno (TIR) e o montante do investimento. 

 Nas seis situações demonstradas neste trabalho de pesquisa, pode-se 

observar que a TIR, VPL e fluxo de caixa são positivamente influenciadas pelo 

aumento do número de cooperados e sensivelmente afetadas pela situação com 

subsídio ou não, estimada no projeto.  

 O fluxo de caixa para todas as seis simulações também é positivo e 

influenciado pela receita líquida de vendas dos produtos comercializados, 

biodiesel, farelo e glicerina.  

 Assim sendo a simulação com 14 cooperados (sem subsídios) demonstrou 

por meio das planilhas apresentadas, o primeiro resultado positivo, ou seja, TIR 

acima dos 10% estimado no início do projeto.  

O investimento é influenciado pelos subsídios. Assim os resultados obtidos 

referente aos 14 cooperados são de R$ 19.542,78 sem subsídios e R$ 4.164,21 
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com subsídio demonstrando a alta sensibilidade do investimento diante dos 

subsídios governamentais. 

O resumo dos indicadores de sensibilidade financeira pode ser visto na 

Tabela 45. 

 

Tabela 45: Resumo dos indicadores de sensibilidade. 

TIR VPL FC Investimento TIR VPL FC Investimento
14 10,93% R$ 894,54 R$ 35.993,40 R$ 19.542,78 71,92% R$ 16.273,11 R$ 35.993,40 R$ 4.164,21
20 16,82% R$ 5.314,78 R$ 35.652,90 R$ 14.929,21 71,24% R$ 16.079,78 R$ 35.652,90 R$ 4.164,21
300 59,34% R$ 14.930,88 R$ 34.892,91 R$ 4.881,88 69,70% R$ 15.648,25 R$ 34.892,91 R$ 4.164,21

Sem Subsídio Com Subsídio
Cooperados

 

Observando a Tabela 45, percebe-se que as simulações indicaram uma 

TIR acima dos 10% estipulados no início do projeto, demonstrando a viabilidade 

econômica do mesmo.  

 Para o aumento de produtividade sem haver a necessidade de aumento 

dos investimentos, deve-se investir em pesquisas a fim de determinar espécies 

que gerem um maior volume de biomassa nas mesmas áreas de cultivos, bem 

como identificar espécies que apresentem um maior percentual de óleo na 

biomassa.  

 Estes investimentos em pesquisa devem ser fomentados pelos órgãos 

governamentais, bem como deve haver investimentos de empresas privadas para 

tal. Uma possibilidade a ser discutida pelo poder legislativo no Brasil seria a 

obrigatoriedade de investimentos em pesquisas com relação à microalga por 

empresas que se utilizam de recursos naturais não renováveis, como, por 

exemplo, a Petrobras, empresas mineradoras de carvão, grandes siderúrgicas. A 

Petrobras já investe recursos na pesquisa da soja e microalgas para a produção 

de biodiesel.  

Na simulação com 300 cooperados com subsídio, sem a venda dos 

subprodutos, a TIR, VPL e fluxo de caixa apresentam resultado negativo, 

demonstrando que sem a venda dos subprodutos o projeto se torna inviável. 
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3.7. Comparação de custos para produção de biomassa de soja e 
biomassa da microalga escolhida 

 

 Com o objetivo de realizar uma comparação entre os custos para a 

produção de biomassa de soja (grão seco e limpo) e microalga (massa 

desidratada), realizou-se uma normalização dos mesmos a uma área de 100 m2 

em função de o estudo prever a construção de tanques para o cultivo de 

microalgas com esta área. 

 Considerando-se a máxima produtividade de óleo de soja por ha/ano (600 

kg), se comparada à produtividade de óleo da microalga estudada por ha/ano 

(22.586,2 kg), obtém-se uma produtividade 37,6 vezes superior a favor da 

microalga. Em situações onde a produtividade de óleo de soja é mínima por 

ha/ano (200 kg), obtém-se uma produtividade 112,81 vezes superior a favor da 

microalga. 

 O custo para se produzir à biomassa de microalgas em 100 m2 de área é 

de R$ 1.108,74 por ano, onde são levados em conta os custos referentes ao 

consumo de energia elétrica e mão de obra.  

 Segundo Broch [99] para a safra de soja de 2009/2010 os custos da 

produção foram estimados em R$ 1.130,15 ha/ano que em 100 m2 de área 

representa R$ 11,30. 

 Com base nestes resultados, pode-se observar que o custo para a 

produção da biomassa de microalga se comparada à melhor produtividade da 

soja chega a ser 2,57 vezes superior ao custo de produção da biomassa de soja 









= 57,2

60,3730,11
74,1108

x
. Para a situação onde se tem a menor produtividade de soja 

o custo para a produção da biomassa de microalga chega a ser 0,87 









= 87,0

81,11230,11
74,1108

x
, ou seja neste caso, o custo de produção é favorável a 

microalga se comparada à soja .   
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 4. Conclusões 
 

 O estudo da viabilidade econômica e as simulações realizadas para a 

produção do biodiesel a partir da microalga Dunaliella Salina na cidade de 

Paranaguá, baseado no modelo de produção divulgado por Cláudia Teixeira 

[47], mostrou que este investimento é viável em situações com e sem subsídio 

financeiro,quando se comercializa também o farelo de microalgas assim como 

a glicerina. 

 Os resultados obtidos mostraram que as variáveis técnicas que 

influenciam diretamente sobre este estudo são a espécie de microalga 

estudada, o percentual de extração do óleo a partir da biomassa, e o 

percentual de óleo contido na biomassa. A outra variável que influenciou 

diretamente o resultado refere-se ao número de cooperados. 

 O estudo mostrou que a formatação de uma cooperativa é viável, com ou 

sem o subsídio para os investimentos na unidade de processamento, com a 

diferença entre as duas situações se limitando ao tempo de retorno do 

investimento.  

 Os cenários realizados para a produção do biodiesel são favoráveis desde 

que seja considerada a comercialização dos subprodutos do processo, ou 

seja, a glicerina e principalmente o farelo de microalga. 

 O estudo demonstrou que se a cooperativa fosse instalada na cidade de 

Paranaguá cuja renda per capita é de R$ 305,36, os R$ 73,00 obtidos com a 

venda do biodiesel e subprodutos proporcionaria aos seus cooperados a 

possibilidade de um aumento real de 24% sobre esta renda.  

 As duas principais ações do governo, no curto prazo, para estímulo da 

produção de biodiesel de microalgas, são o total subsídio fiscal e financeiro e 

a promoção da comercialização da glicerina e farelo de microalgas, como por 

exemplo, para as indústrias alimentícia e farmacêutica. 
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 5. Sugestões de trabalhos futuros 
 

• Estudo da produção do biodiesel de microalgas por meio de 

fotobiorreatores com condições de serem operados pelo pequeno 

produtor. 

• Simulação de produção de biodiesel de microalga com desoneração 

fiscal total promovida pelo governo federal. 

• Análise da produção de biodiesel de microalga por uma cooperativa 

estadual e nacional com incentivos governamentais. 

• Cultivo de microalgas com percentual mais elevado de óleo para 

produção de biodiesel. 
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