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Resumo:
O presente trabalho tem a finalidade de analisar a viabilidade econômico-financeira em uma destilaria
autônoma localizada no noroeste do Paraná para o investimento em uma planta de capturação de CO2
em dornas de fermentação. A comercialização deste produto tem foco no mercado de refrigerantes,
uma vez observada à potencialidade do Brasil na produção deste produto que utiliza como insumo o
CO2 em grau alimentício para a carbonatação na bebida. A obtenção de resultados na tomada de
decisão se deu através de indicadores financeiros, dentre eles Taxa Mínima de Atratividade (TMA),
Valor Presente Líquido (VPL), Taxa de Retorno (TIR), Índice de Beneficio Custo Descontado (IBCD)
e o Pay-Back Descontado (PBD). Os valores se mostraram satisfatórios, pois o VPL foi de R$
5.819.160, 04 superior a R$ 0,00, a TIR ficou em 21,14% maior que a TMA de 8%, o IBCD obteve
1,83 superior a 1 e o PBD resultou em 5 anos, 7 meses e 2,1 dias para empatar com o investimento,
tempo este bem menor que o estipulado de 12 anos para análise. Dessa forma, conclui-se que o projeto
se torna viável atingindo retornos significativos, além de proporcionar uma otimização do subproduto
gerado na empresa e auxiliar em um processo sustentável de fonte de créditos de carbono no mercado.
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CO2 of industrialization produced in fermentation reactors, through
the reaction conversion of sugar in ethanol: evaluation of investment
and economic and financial viability
Abstract:
This study aims to analyze the economic and financial viability in an autonomous distillery located in
northwestern Paraná for investment in plant capture CO2 in the fermentation reactors. The marketing
of this product is focused in the soft drinks market since seen the potential of Brazil in the production
of this product is used as raw material in food grade CO2 for carbonation in the drink. The
achievement of results in decision-making was through financial indicators, including Minimum Rate
Attractiveness (TMA), Net Present Value (VPL), Rate of Return (TIR), Discounted Cost Benefit Index
(IBCD ) and the Discounted Pay Back (PBD). Values were satisfactory, because the VPL was R$
5.819.160, 04 exceeding R $ 00.00, the TIR was 21.14% higher than in the TMA of 8%, the IBCD
obtained 1,84 exceeding 1 and PBD resulted in 5 years, 7 months and 2,1 days to break even on the
investment, this time much smaller than the stipulated 12 years for analysis. Thus, it is concluded that

the project becomes viable reaching significant returns, and provides an optimization of a byproduct
generated in the company and assists in a sustainable process source of carbon credits in the market.
Key-words: CO2, Distillery, Economic and Financial Viability Investments.

1 Introdução
A rentabilidade do negócio depende da forma como se aplica os recursos e extrai os
resultados de forma segura, confiável, com qualidade e principalmente com custos adequados.
As maneiras que essas operações se comportam variam de acordo com a flexibilidade que as
empresas possuem em se adaptar a mudanças, agindo de acordo com a estabilidade e desvios
dos ambientes de interferência. Dentre esses, menciona-se: governo, economia, cultura,
concorrência e os recursos tais quais: matéria prima, capital, tecnologia e humanos.
Quando se fala em otimização de todas as atividades existentes dentro de uma organização,
pode-se citar o cenário sucroalcooleiro. Este setor, a partir da matéria prima cana de açúcar e
seu processo de produção de etanol e açúcar geram vários subprodutos reaproveitáveis e de
lucratividade. Pontua-se: bagaço (geração de energia elétrica, térmica, álcool de segunda
geração entre outras), vinhaça (fertirrigação nas lavouras e produção de biogás), torta de filtro
(aplicada na lavoura), levedura (secagem para nutrição animal), óleo fúsel (indústrias
químicas e de cosméticos) e o gás carbônico (CO2). Este último é formado nas reações
químicas, pela ação de microorganismos (leveduras) sobre os açúcares, contidos no caldo de
cana, produzindo etanol e gás carbônico.
De acordo com a Agência Efe (2011 apud KNOWTEC, 2013, p. 5) o Brasil é o segundo
maior produtor de etanol no mundo, atrás dos Estados Unidos. Na América Latina, Brasil,
Argentina e Colômbia são os únicos países a constarem entre os principais produtores de
etanol e de biodiesel no mundo. A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2013
apud BRASIL, 2005) contabiliza um processamento total de 649,3 milhões de toneladas e um
volume de 27,7 bilhões de litros de etanol produzido até o final de dezembro. O montante se
divide em 11,7 bilhões ao etanol anidro e 15,9 bilhões em etanol hidratado.
Apesar dos dados apresentados para o ramo serem bons, observa-se uma vasta crise no ano de
2013. Assim a União de Produtores de Bioenergia (2014) relata que a falta de competitividade
foi o problema, não a dificuldade em produzir. As intervenções na Petrobrás que subsidiou o
preço da gasolina e o manteve artificialmente baixo, impediram que o etanol conquistasse
mercado.
Identifica-se e justifica-se com esse conjunto de informações, ao pensar em otimização de
processos versus lucratividade versus gerenciamento de riscos, uma nova oportunidade de
negócio. Sendo o Brasil o segundo maior produtor de etanol, considera-se o país também
como o segundo maior em liberar o CO2 proveniente do processo fermentativo. Percebe-se
que seria uma forma de ter ganhos significativos em meio a crises dos principais produtos do
setor, além de “fatiar” um outro nicho de mercado.
Santos e Zotes, 2012 apud Santos, 2012 abordam a literatura financeira como uníssona em
assegurar que o propósito de todo investimento é agregar valor ao detentor do capital. Com
isso, essa avaliação só se torna atrativa se os números se mostrarem rentáveis através de
indicadores concretos. Portanto, objetiva-se com o estudo diagnosticar a viabilidade
econômica da construção de uma planta de recuperação de CO2 em uma destilaria autônoma.
A empresa em questão está localizada no noroeste do Estado do Paraná e faz parte de um
grupo cuja representação no Brasil em 2013 foi de aproximadamente 2,5% em relação à
moagem e 1,5% em etanol. Dentro do grupo, em que está inserida, possui uma
representatividade de 21,5% do etanol produzido.

O estudo analisará o produto obtido nessa unidade fabril, com visão nos clientes para os
efervescentes não alcoólicos já que sua demanda é de 100% no processo. Godinho et al.
(2008) aponta o país como o terceiro maior produtorde refrigerantes. Chama-se a atenção para
o mercado cervejeiro, pois apesar da autossuficiência, pode-se necessitar da compra devido ao
limite gerado/consumido. Os indicadores a serem analisados para a tomada de decisão serão
realizados através de números que consideram o valor do dinheiro no tempo, ou seja, a Taxa
Mínima de Atratividade (TMA) juntamente ao Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa de
Retorno (TIR), índice de Beneficio Custo Descontado (IBCD) e o Pay-Back Descontado
(PBD).
2 Revisão da literatura
O setor sucroenergético passou por grandes mudanças nos últimos anos, no Brasil registra-se
440 unidades de Usinas em operação no ano 2010, número este que caiu para 388 em 2013,
ocasionados devidos às reestruturações com fusões, aquisições e redução de investimentos em
novas unidades e encerramentos de outras. A produção da safra 2014/15 será igual ou
levemente inferior a de 2013/2014, não só pela redução da sacarose total, mas também pelo
excedente de açúcar no mercado mundial. Assim o direcionamento do mix do ATR (Açúcar
Total Recuperado) será voltado para o etanol (BRASIL, 2014).
O Grupo Exal (2008) relata que diariamente as usinas, lançam uma grande quantidade de
dióxido de carbono para a atmosfera. No entanto, isso faz com que pelos ares também sejam
desperdiçados uma possibilidade de faturamento, além de contribuir com o meio ambiente,
pois o CO2 em excesso colabora com a mudança do planeta.
Os créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são emitidos quando
ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE), como: dióxido de carbono,
óxido nitroso, metano, enxofre, hidrofluorcarbonetos, perfluorcabonetos, hexafluoreto de
enxofre (MAIA e BOZZO, 2007). Uma tonelada de CO2 equivale a um crédito de carbono. A
ideia do mercado é que cada tonelada emitida por um país desenvolvido na atmosfera pode ser
negociada no mercado mundial (PORTAL BRASIL, 2012). O protocolo de Kyoto, em 1997,
estabeleceu metas de redução dessas emissões para os países mais industrializados. E para
alcançar essas metas este protocolo permite comprar os créditos de carbono de outras nações,
como o Brasil, que também é signatário, de acordo com o SEBRAE (2012) apud Silva,
(2012).
Silva (2012, p. 13) aponta que em 2009 os créditos eram negociados na faixa de US$20,00 e
desde então sofreram uma redução em seu valor de venda chegando a serem leiloados por
US$ 3,30, pela Caixa Econômica Federal em 2012. No processo de fermentação, as
quantidades são apreciáveis de CO2, podendo chegar a 80% de recuperação (ALEXANDRE,
2011). O CO2 de alta pureza (99%) emitido pelas usinas de produção de etanol tornou-se uma
opção atrativa para a indústria de CO2.
Nrigri et al. (2011) cita que a produção de etanol libera aproximadamente 380 litros CNTP de
gás carbônico para cada litro de etanol. Silva (2012, p. 30), através da equação de Clapeyron
retrata que este equivale a 679, 8 Kg de CO2.
O processo de beneficiamento do CO2, ocorrido após essas reações nos fermentadores
também é descrito por Silva (2012):
a) Captação do CO2: Por diferença de pressão, o gás se desloca para um reservatório,
denominado de balão, o qual passa por um lavador de espuma. Este processo auxilia na
minimização de contaminantes.

b) Lavagem com água: é realizada em contra corrente, em forma de “chuveiro”, para a
eliminação de compostos solúveis, tais como: etanol, alcoóis superiores (propanol e
butanol) e dióxido de enxofre.
c) Lavagem com permanganato de potássio (KMnO4): alguns ésteres não são removidos na
lavagem com água. Dessa forma a lavagem com o produto se faz necessário para alcancar
uma pureza de grau alimentício.
d) Secagem: consiste na obsorção da umidade da corrente de alimentação do CO2.
Emprega-se agentes secantes como exemplo: sílica gel, alumina ativa (AL2O3) e peneira
molecular. Esta etapa é importante para aumentar a pressão do fluxo de alimentação e
calor.
e) Desodorização: utilizam-se filtros de carvão ativado para adsorção de compostos
insolúveis, como: ésteres, diacetil e álcoois.
f) Condensação: Nesta etapa removem-se, através de purgas alguns gases incondensáveis,
tais quais: oxigênio, nitrogênio, gás hidrogênio, helio e argônio.
Celestino (2010) ressalta dentre as matérias primas dos refrigerantes o anidrido carbônico
(CO2), carbonatados na ordem de 3,1 a 3,5 volumes de CO2. Kramer (2010, p. 28) aponta que
a quantidade de CO2 gerada na fermentação do processo cervejeiro é em torno de 2 Kg/hl e a
consumida é de 1,8 à 2 Kg/hl. Já a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(2005, p. 34) aponta o consumo na ordem de 3 à 4 Kg/hl, ou seja, valor inferior ao gerado
pelo processo da cerveja. Lopes (2012, p. 75) diz, com base em consultas realizadas em 11
empresas consumidoras do produto, que os preços do quilograma variam de um limite inferior
de R$ 0,75 a um limite superior de R$ 5,00, já com o frete incluso. O autor para ser mais
conservador adota R$ 0,60/kg.
A principal dificuldade na avaliação de projetos está na compreensão da tradicional relação
risco versus retorno, inerentes aos investimentos de capital, pois todos estão sujeitos às
incertezas quanto às projeções futuras (DAMODARAN, 1997). Os indicadores de análise
definidos por Baptista (2002, p. 35), o qual realizou um trabalho no mesmo Grupo, objeto de
estudo, para avaliar a decisão de um novo projeto de co-geração se dá:
 Taxa mínima de atratividade (TMA): entende-se como àquela remuneração média que
está sendo paga na economia para cada unidade monetária, nela aplicada, acrescendo-se
um ganho adicional que deve acompanhar a capacidade e o risco empresarial;
 Taxa Interna de Retorno (TIR): representa a eficiência marginal do capital e
corresponde, em última análise, à taxa de lucratividade esperada dos projetos de
investimento.
 Valor Presente Líquido (VPL): estima o valor de hoje do fluxo de caixa, usando para
isso uma TMA do capital. O VPL é compreendido como a quantia equivalente, na data
zero, de um fluxo financeiro, descontando-se à taxa de juros determinada pelo mercado.
Deve-se trazer os valores (custos e receitas) de cada período de tempo para o valor de hoje
e somar-se ao investimento inicial do projeto
 Pay Back Descontado: mede o tempo necessário para que o somatório das parcelas
anuais seja igual ao investimento inicial.
Sanches (2013, p.12), além de todos os indicadores acima também define o Índice Benefício
Custo Descontado (IBCD) como uma ferramenta no processo decisório. Define-se como a
relação entre os fluxos de caixas incrementais (compreende valor líquido da receita) e o fluxo

de caixa do investimento inicial. Assim com a aplicação de todas essas ferramentas, esperase, para o projeto ser aceito, que os indicadores atendam as relações:
TIR > =TMA
VPL> = R$ 00,00
Pay back Descontado< = padrão da empresa
IBCD < = 1
3 Metodologia
A metodologia científica visa delimitar o tipo e a estrutura do projeto. Esta fornece meios para
o entendimento de como o conteúdo será fundamentado e organizado. Partindo de caminhos
adequados para um sequenciamento lógico no qual se cumpre o objetivo do estudo. Prodanov
(2013, p. 12) apresenta a definição etimológica do termo, em que a palavra Metodologia vem
do grego “meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo.
3.1 Definição da pesquisa
Para a realização do trabalho foi realizado uma pesquisa descritiva. Isso se faz necessário pelo
fato desta abordagem, retratada por Prodanov (2013, p. 52), fazer o pesquisador descrever as
situações sem interferência, ou seja, o pesquisador apenas observa, registra, analisa e ordena
os dados sem alterá-los. Não se pode deixar de mencionar que este trabalho também possui
objetivos de caráter exploratório. Gil (2008, p. 27) diz que pesquisas exploratórias devem ser
realizadas, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado.
Quanto à natureza da pesquisa a mesma se classifica em aplicada, já que seus dados foram
conduzidos a práticas reais no ambiente, fornecendo dados concretos através de indicadores
que nortearam a tomada de decisão.
Frisa-se que a abordagem foi mista, pois necessitou de aspectos quantitativos e qualitativos,
nos quais, Prodanov (2013, p. 20) destaca o primeiro como tudo que se traduz em números,
ou seja, quantificáveis. E o segundo os que não podem ser traduzidos. As tomadas de decisão
de aceite ou não da viabilidade econômico-financeira, foi analisada sob esta ótica.
Tecnicamente, os procedimentos foram bibliográficos, Gil (2008, p. 50) diz que “[...] a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”. Enquanto a documental é elaborada a partir de
materiais que não receberam tratamento analítico. O método pode ser indutivo ou dedutivo,
no caso exposto o que coube foi o primeiro, pois diversas situações levou a um único
resultado. O ambiente analisado foi à pesquisa de campo. Esse critério permite conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma
resposta. Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente na
coleta de dados (PRODANOV, 2013, p. 60).
3.2 Método de coleta de dados
A coleta de dados foi via documental, proporcionada por dados reais da planta industrial e
fornecidos tanto pela empresa estudada bem como a executora do projeto, a qual fornece o
total do custo no ativo. Essas informações produziram números para se decidir o quanto
destinar à capturação de CO2 na fermentação. E assim, foi possível a produção de outros
documentos gerados através de indicadores financeiros para a finalização do estudo. Essa
ferramenta, de acordo com Prodanov (2013, p. 97), define onde e como foi realizada a
pesquisa.
3.3 Análise e interpretação dos dados
A análise e interpretação dos dados se fazem muito importante uma vez que nortearam a
conclusão da pesquisa. Beuren et a.l (2010, p. 139), afirma que “[...] todos os estudos que
envolvem dados quantitativos, independentemente das questões, hipóteses ou pressupostos
elaborados para a pesquisa requerem análises descritivas”.

4 Estudo de caso
O projeto da planta com todos os equipamentos e acessórios necessários foi realizado pela
empresa EXAL 2013, a qual menciona um custo no ativo entre R$ 6.000.000,00 e R$
7.000.000,00. Assume-se para efeito de cálculos o segundo valor, visto riscos que podem
ocorrer ao longo da execução. Ressalta-se que 30,06% do valor se atribuem a parte de
instalações gerais (elétrica, instrumentação, caldeiraria e civil), transporte e montagem.
O sistema consiste em uma capacidade de produção de 1000 kg/h de produção, como o
rendimento se dá em 90%, a captação nas dornas de fermentação será em 1111,11 Kg/h. A
empresa possui operação sazonal, devido à entressafra, cujo período é destinado às
manutenções. Todas as bases de cálculos estão na Tabela 01, na qual se pode observar uma
receita total de R$ 4.001.991,84 composta pela comercialização do CO2 no mercado e também
como fonte geradora de créditos de carbono. Para receita, adotaram-se pesquisas da literatura,
onde R$ 0,75 é o limite inferior do trabalho de Lopes (2012, p. 75) e os créditos de carbono é
dado por Silva (2012, p. 13). O valor do dólar foi conforme cotação do dia pesquisado.
Tabela 01: Dados de Base para Cálculos

Atividades

Valores

Unidades

Dias de Safra Efetivos

220

dias

Produção de etanol empresa

500

m3

Fator

680

Kg de CO2/m3 de etanol

Capacidade empresa

339.900

Kg/dia

Capacidade empresa

74.778.000

Kg/Safra

Produção Estimada Planta CO2

1.000

Kg/h

Produção Diária

24.000

Kg/dia

Produção Safra

5.280.000

Kg/Safra

Comercialização CO2

R$ 0,75

R$/kg

Dólar

R$ 2,41

R$

Crédito de Carbono

R$ 3,30

$/ton

R$ 3.960.000,00

R$/Safra

R$ 41.991,84

R$/Safra

Total Receita Venda CO2
Total Receita Crédito Carbono

Total Receita
R$ 4.001.991,84
R$/Safra
Fonte: Elaborada pela autora a partir de: EXAL (2013), Silva (2012) e Lopes (2012)

Os equipamentos necessários se encontram na Tabela 02.
Tabela 02: Equipamentos e Acessórios
Equipamentos

Custo

Filtro de carvão com pressão de 100 - 300 mca
Torre de recuperação de álcool e remoção de espuma com água limpa e sem cloro
Torre de lavagem de CO2 com permanganato de potássio - KmnO4 - Aço inoxidável
juntamente a acessórios
Torre de lavagem (conjugada com água)
Booster/Blower
Compressor de CO2 - 2 un - mehhrer mod. Tzm 70
Secador de CO2
Equipamentos de liquefação com torre de destilação

R$ 3.410.000,00

Painel de controle elétrico
Analisadores de O2 em CO2
Balança Eletrônica
Isolamento térmico e pintura
Desenhos de obras civis
Tanque de armazenagem de CO2 (Opcional)

R$ 1.200.000,00

Bomba de transferência de CO2 liquido (Opcional)

R$ 33.000,00

Estação de enchimento de cilindros (Opcional)

R$ 103.000,00

Supervisão e Montagem por oito semanas - Posta em Marcha (Start up) e treinamento
por 14 dias (Opcional)

R$ 150.000,00

Total Geral
Fonte: EXAL 2013 - E- 0001/13 BR

R$ 4.896.000,00

A necessidade de funcionários para nova planta seriam um supervisor geral e dois
colaboradores em cada turno, há três horários de jornada de trabalho na empresa estudada. A
Tabela 02 retrata as despesas fixas com funcionários. Não se pode deixar de mencionar que
no período das 22h00min até às 05h00min do dia posterior há adicional noturno, ou seja, 20%
sobre as horas trabalhadas. O chamado turno A (07h00min até 15h30min) recebe normal, o
turno B (15h30min até 23h30min) recebe 1,5 horas de adicional e o turno C (23h30min até
07h00min) um total de 5,5 horas. O valor da hora para os colaboradores da operação foi
estipulado em R$ 4,55/h com base de cálculo em 220 horas mês. Para a supervisão estima-se
valor de R$ 6.000,00 ao mês.
Tabela 02: Funcionários - Despesas Fixas Anuais
Salário

R$ 148.636,56

Férias

R$ 12.386,38

1/3 de Férias

R$ 4.128,79

13º Salário

R$ 12.386,38

INSS - 11%

R$ 19.529,19

FGTS - 8%

R$ 14.203,05

Totais Funcionários
R$ 211.270,35
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de informações da empresa

A água utilizada em toda planta se dá em 21,2 m3/h, a qual não será contabilizada no projeto
pelo fato da empresa utilizar outorga de água para captação industrial. A energia elétrica foi
calculada com base de consumo da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Foram
calculados o consumo em horário de ponta (três horas por dia) e normal para uma operação de
220 dias efetivos. O valor total da despesa para a atividade na safra foi de R$ 432.432,00.
Tabela 03: Energia elétrica - Despesas Fixas
KWh utilizado na planta
280
Custo horário ponta (R$/h)

R$ 0,45

Horário normal (R$/h)

R$ 0,27

Total de horas (220 dias efetivos)
Total KWh

5.280
1.478.400

Total horário ponta-12,5% das horas

R$ 83.160,00

Total horário Normal-87,5% das horas

R$ 349.272,00

Total Geral

R$ 432.432,00

Fonte: Elaborada pelo autor à partir de informações da empresa

O fluxo de caixa livre teve como base os fatores apresentados na Tabela 04:
Tabela 04: Base de cálculo para Fluxo de Caixa
Parâmetros

Unidades

80

%

7,5

% a.a

Condições
Financiável
Taxa Variável de financiamento

6

meses

Carência

42

meses

Amortização

20

%

Valor residual do projeto sobre custo total do ativo

12

anos

Análise da viabilidade

6

% a.a

Custo de oportunidade sob capital próprio

15
% a.a
Depreciação sob custo total do ativo
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de: Empresa estudada (2014) e BNDS

(2014)

As condições de capital financiável, taxa de financiamento, carência e amortização foram
estimadas, segundo informações disponíveis ao público pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2014). Pontua-se que a Taxa variável foi
composta de Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Intermediação
Financeira + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada. Somando-se todas as taxas
adotou-se 7,5 % a.a.
A carência se dá da assinatura do contrato até o pagamento da primeira parcela e a
amortização inicia-se após a vigência da carência até encerramento do contrato do
financiamento. A vida econômica do projeto é o tempo de duração considerado para análise.
Enquanto o valor residual se trata do valor do projeto em seu último dia de análise. Este ainda
possui 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, representa a diferença entre
o custo de compra e o valor recebido na venda. O custo de oportunidade de estar utilizando o
dinheiro aplicado em outras fontes está estimado em 6% a.a, visto que os rendimentos da
poupança nos últimos 365 dias têm como média 0,50% ao mês (FINANCEONE, 2014). Com
todos esses dados é possível verificar na Tabela 05, através do método de Sistema de
Amortização Constante (SAC), o comportamento desse sistema ao longo dos 42 meses. Isso
significa que o saldo devedor será reembolsado em valores iguais de amortização, as
prestações são decrescentes e os juros vão diminuindo a cada prestação.
Tabela 05: Sistema de Amortização Constante
N º de Parcelas

Amortização (R$)

Juros (R$)

Prestação (R$)

1

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

2

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

3

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

4

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

5

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

6

35.000,00

35.000,00

5.600.000,00

0

Saldo Devedor (R$)
5.600.000,00

7

133.333,33

35.000,00

168.333,33

5.466.666,67

8

133.333,33

34.166,67

167.500,00

5.333.333,33

9

133.333,33

33.333,33

166.666,67

5.200.000,00

10

133.333,33

32.500,00

165.833,33

5.066.666,67

11

133.333,33

31.666,67

165.000,00

4.933.333,33

12

133.333,33

30.833,33

164.166,67

4.800.000,00

13

133.333,33

30.000,00

163.333,33

4.666.666,67

14

133.333,33

29.166,67

162.500,00

4.533.333,33

15

133.333,33

28.333,33

161.666,67

4.400.000,00

16

133.333,33

27.500,00

160.833,33

4.266.666,67

17

133.333,33

26.666,67

160.000,00

4.133.333,33

18

133.333,33

25.833,33

159.166,67

4.000.000,00

19

133.333,33

25.000,00

158.333,33

3.866.666,67

20

133.333,33

24.166,67

157.500,00

3.733.333,33

21

133.333,33

23.333,33

156.666,67

3.600.000,00

22

133.333,33

22.500,00

155.833,33

3.466.666,67

23

133.333,33

21.666,67

155.000,00

3.333.333,33

24

133.333,33

20.833,33

154.166,67

3.200.000,00

25

133.333,33

20.000,00

153.333,33

3.066.666,67

26

133.333,33

19.166,67

152.500,00

2.933.333,33

27

133.333,33

18.333,33

151.666,67

2.800.000,00

28

133.333,33

17.500,00

150.833,33

2.666.666,67

29

133.333,33

16.666,67

150.000,00

2.533.333,33

30

133.333,33

15.833,33

149.166,67

2.400.000,00

31

133.333,33

15.000,00

148.333,33

2.266.666,67

32

133.333,33

14.166,67

147.500,00

2.133.333,33

33

133.333,33

13.333,33

146.666,67

2.000.000,00

34

133.333,33

12.500,00

145.833,33

1.866.666,67

35

133.333,33

11.666,67

145.000,00

1.733.333,33

36

133.333,33

10.833,33

144.166,67

1.600.000,00

37

133.333,33

10.000,00

143.333,33

1.466.666,67

38

133.333,33

9.166,67

142.500,00

1.333.333,33

39

133.333,33

8.333,33

141.666,67

1.200.000,00

40

133.333,33

7.500,00

140.833,33

1.066.666,67

41

133.333,33

6.666,67

140.000,00

933.333,33

42

133.333,33

5.833,33

139.166,67

800.000,00

43

133.333,33

5.000,00

138.333,33

666.666,67

44

133.333,33

4.166,67

137.500,00

533.333,33

45

133.333,33

3.333,33

136.666,67

400.000,00

46

133.333,33

2.500,00

135.833,33

266.666,67

47

133.333,33

1.666,67

135.000,00

133.333,33

48

133.333,33

833,33

134.166,67

0,00

962.500,00

6.562.500,00

Total
5.600.000,00
Fonte: Elaborada pelo autor

Os dados mensurados possibilitou à construção do fluxo de caixa livre, demonstrado na
Tabela 06, para a análise do estudo. Este remeteu a receita total subtraindo todas as despesas,
custos e depreciação antes do Imposto de Renda e após subtraindo os custos de oportunidade
e adicionando a depreciação. Os fluxos de caixa livre foram elaborados até o ano 5, pois do 6º
até o 12º ano o valor de R$ 1.730.171,06 se repete, uma vez que o pagamento de juros já

finaliza no ano 4. O valor de 34% de imposto de renda tributável remete a 25% mais 9% de
contribuição social, de acordo Brasil (1996) apud Lopes (2012 p. 78)
Tabela 06: Fluxo de caixa Livre
Fluxo de Caixa

Ano 1 (R$)

Lucro antes dos impostos

Ano 3 (R$)

Ano 4 (R$)

Ano 5 (R$)

4.001.991,84 4.001.991,84

4.001.991,84

4.001.991,84

4.001.991,84

( - )Seguros

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

( - ) Mão de Obra

-211.270,35

-211.270,35

-211.270,35

-211.270,35

-211.270,35

( - ) Juros do Financimanto

-407.500,00

-305.000,00

-185.000,00

-65.000,00

( - ) Energia Elétrica

-432.432,00

-432.432,00

-432.432,00

-432.432,00

( - ) Depreciação

1.050.000,00 -1.050.000,00 -1.050.000,00 -1.050.000,00 -1.050.000,00

Lucro ajustado antes do IR

1.895.789,49 1.998.289,49

( - ) Impostos sobre a Renda (34%) -644.568,42

Ano 2 (R$)

-679.418,42

-432.432,00

2.118.289,49

2.238.289,49

2.303.289,49

-720.218,42

-761.018,42

-783.118,42

Resultado Líquido

1.251.221,06 1.318.871,06

1.398.071,06

1.477.271,06

1.520.171,06

( +) Depreciação

1.050.000,00 1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

( - ) Custo de Oportunidade

-840.000,00

-840.000,00

-840.000,00

-840.000,00

Fluxo de Caixa Livre

1.461.221,06 1.528.871,06

1.608.071,06

1.687.271,06

1.730.171,06

-840.000,00

Fonte: Elaborada pelo autor

O fluxo de caixa livre permite realizar a análise da viabilidade econômica representado na
Tabela 07 e Tabela 08. Ressalta-se que a Taxa Mínima de Atratividade foi fornecida pela
empresa em estudo, ou seja, a partir desta taxa que se diagnosticará a atração do novo projeto.
Tabela 07: Análise da Viabilidade Econômica e Financeira
Períodos

Fluxos (R$)

TMA

0

-7.000.000,00

8,00%

1

1.461.221,06

1.352.982,46

2

1.528.871,06

2.663.742,97

3

1.608.071,06

3.940.281,63

4

1.687.271,06

5.180.476,23

5

1.730.171,06

6.358.001,58

6

1.730.171,06

7.448.302,83

7

1.730.171,06

8.457.841,03

8

1.730.171,06

9.392.598,61

9

1.730.171,06

10.258.114,90

10

1.730.171,06

11.059.518,87

11

1.730.171,06

11.801.559,58

12

2.562.491,06

12.819.160,04

Fonte: Elaborada pelo autor

VP acumulado (R$)

Tabela 08: Análise dos indicadores do Projeto
Indicadores

Resultados

Análise

Decisão

Pay-back Descontado

5 anos, 7 meses e 2,1 dias

< 12 anos

Aceita Projeto

IBC Descontado

1,83

>1

Aceita Projeto

VPL

R$ 5.819.160,04

> R$ 00,00

Aceita Projeto

TIR
Fonte: Elaborada pelo autor

21,14%

> TMA

Aceita Projeto

5 Conclusão
Com base nos estudos chega-se a conclusão que a construção de uma planta de recuperação
de CO2 para industrialização torna-se um projeto viável em todos os indicadores analisados
com valores significativos de retorno. O Pay Back Descontado é inferior a 6 anos (5 anos, 7
meses e 2,1 dias), IBCD maior que 1 (1,83) , VPL maior que R$ 00,00 (R$ 5.819.160,04) e
TIR (21,14%) superior a TMA (8%). Dessa forma, pode mencionar que a otimização de
processos nas usinas sucroaalcoleiras possui grande potencial para uma nova tecnologia a ser
explorada. Apesar de todo aproveitamento das unidades produtivas em relação a subprodutos,
ainda há o CO2 produzido no processo fermentativo, uma fonte geradora de investimento que
ao longo de todo trabalho se mostrou vantajosa. Além de sua comercialização como produto,
pode ser negociado como créditos de carbono no mercado, já que o beneficiamento do CO 2
auxilia em uma ação sustentável, pois evita que estes sejam lançados na atmosfera. Frisa-se
também que a abertura de um novo produto nas Usinas leva a uma contribuição na receita em
períodos de crise, conforme a observada em 2013, na qual o etanol e açúcar tiveram uma
queda no mercado. Assim as empresas que utilizassem esse processo teriam um fluxo de caixa
a mais em suas contas perante os riscos de seus principais produtos de comercialização.
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