
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALECYR DOS REIS CARRARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO SEBO BOVINO:  

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO VERTICAL DE UMA USINA 

PROCESSADORA DE SEBO BOVINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA/RJ 

2018 

 



2 

 

 

 

 

 

ALECYR DOS REIS CARRARO 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO SEBO BOVINO:  

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO VERTICAL DE UMA USINA 

PROCESSADORA DE SEBO BOVINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Versão final da dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Administração do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito para a obtenção 

do grau de Mestre no Curso de Mestrado 

Profissional em Administração. 
 

 

Orientadora: Profª. Drª. Aldara da Silva César 

Coorientador: Prof. Dr. Marco Antônio Conejero 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA 

2018 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ALECYR DOS REIS CARRARO 

 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO SEBO BOVINO:  

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO VERTICAL DE UMA USINA 

PROCESSADORA DE SEBO BOVINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito para a obtenção 

do grau de Mestre em Administração. 

 

 

Volta Redonda, 4 de outubro de 2018 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.ª D. Aldara da Silva César (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

Prof. Dr. Marco Antônio Conejero (Coorientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

Prof.ª D. Sc. Roberta Fernanda da Paz de Souza Paiva 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

Prof.ª D. Sc. Eliene Cristina Barros Ribeiro  

Universidade Federal do Maranhão 

 

 

VOLTA REDONDA 

2018 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, Edmundo, pelo exemplo de vida que me deixou. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O motor diesel pode ser alimentado com 

óleos vegetais e poderá ajudar 

consideravelmente o desenvolvimento da 

agricultura nos países onde ele funcionar.  

Isto parece um sonho de futuro, mas eu posso 

predizer com inteira convicção que esse modo 

de emprego do motor Diesel pode, num dado 

tempo, adquirir uma grande importância”. 

 

Rudolph Diesel (1911) 
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO SEBO BOVINO: ANÁLISE DA 

VIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO VERTICAL DE UMA USINA PROCESSADORA 

DE SEBO BOVINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

RESUMO 

 

Objetivo do trabalho:  

O uso do sebo bovino como suprimento da cadeia de produção do biodiesel proporciona a 

expansão da produção e uma forma ambientalmente correta de descarte. Duas plantas 

operantes de biodiesel e duas de sebo no Estado do Rio de Janeiro cria um quadro favorável à 

produção de biodiesel a partir do sebo bovino.  

O objetivo deste estudo é verificar a viabilidade econômica da integração vertical de uma 

indústria processadora de sebo bovino no Estado do Rio de Janeiro para produção de 

biodiesel.  

Especificamente, pretende-se: (1) descrever o Sistema Agroindustrial da carne bovina e do 

biodiesel no Brasil; (2) analisar o potencial econômico de aproveitamento do sebo bovino de 

forma a fomentar o setor de biodiesel; e (3) verificar a viabilidade econômica da produção de 

biodiesel a partir de diferentes cenários de fornecimento e uso de sebo bovino e óleo de soja 

degomado, com ou sem o Selo Combustível Social. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema:  

Após o estudo bibliográfico e a revisão de literatura, utilizou-se a pesquisa de campo para 

verificar o potencial da utilização do sebo bovino na produção de biodiesel, por meio de 

visitas técnicas às usinas para observar e acompanhar os processos produtivos e uma 

entrevista semiestruturada com os agentes privados relacionados ao processamento do sebo 

bovino e a produção do biodiesel. Informações complementares foram coletadas através do e-

mail e via telefone.  

Para análise estruturou-se uma planilha em Excel com as variáveis de custos e receitas, 

dispostas em uma estimativa de Fluxo de Caixa, para cada elo da cadeia produtiva (sebo 

bovino e biodiesel), em diferentes cenários para o mix de produção.  

A análise foi estruturada em três etapas: (1) verificação da viabilidade do processamento do 

sebo bovino; (2) verificação da viabilidade de produção de biodiesel, considerando diferentes 

cenários de utilização de sebo ou óleo de soja degomado (100% sebo, 50% sebo / 50% óleo 

soja degomado, e 75% sebo /25% óleo de soja degomado); e (3) verificação da viabilidade da 

integração vertical na produção do biodiesel a partir do sebo bovino. 

 

Resultados:  

Analisando o potencial econômico de aproveitamento do sebo de forma a fomentar o setor de 

biodiesel, constatou-se que: (1) o sebo apresenta baixo custo de comercialização; (2) o Estado 

do Rio de Janeiro tem potencial para produção do sebo bovino; e (3) a integração vertical de 

uma indústria processadora de sebo bovino no estado para produção de biodiesel é viável.  

 

Implicações práticas:  

O impacto estimado, com um efetivo de bovinos em quantidade crescente e a produção de 

sebo bovino consequentemente crescente, é uma produção nacional de biodiesel a partir do 

sebo bovino, em 2018, que supere a marca de 13,64% em 2017. Além disto, a produção do 

biodiesel a partir do sebo propicia uma forma ambientalmente correta de descarte 
apresentando vantagens energéticas, ambientais e econômicas.  
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Originalidade e contribuições:  

O procedimento proposto é único e traz a comprovação da viabilidade econômica do uso do 

sebo bovino na produção do biodiesel, destacando que o uso desta matéria-prima é mais 

viável que o uso do óleo de soja degomado. 

Esse procedimento tem o potencial de contribuir com a sustentabilidade e proteção ambiental 

e considerações econômicas no reaproveitamento de subprodutos considerados poluentes. 

Além disto, espera‐se que o procedimento apresente aos gestores das usinas de biodiesel, o 

potencial do sebo bovino para a produção do biodiesel no Estado do Rio de Janeiro.  

Essas contribuições tem aderência com a linha de atuação científico‐tecnológica: 

Agronegócio e Energia, com o grupo de pesquisa GASA (Grupo de Análise de Sistemas 

Agroindustriais) e com projeto de pesquisa relacionada às áreas de estratégia, gestão e 

competitividade de cadeias produtivas. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  

O procedimento proposto é o principal produto técnico/tecnológico derivado do estudo. 

Enquadra‐se como Processo/Tecnologia não patenteável pertencente ao EIXO 4 – Serviços 

Técnicos. O procedimento apresenta aplicabilidade após constatação de que a integração do 

processamento do sebo bovino e uso na produção do biodiesel no Estado do Rio e Janeiro é 

viável e traz retorno garantido ao investimento.  

O procedimento também traz inovação uma vez que as duas usinas de biodiesel do estado, 

possuem tecnologia para produção do biodiesel a partir do sebo e utilizam outras matérias-

primas e uma das usinas processadoras de sebo vende a produção para usina de biodiesel de 

outro estado.  

E, por fim, o procedimento apresenta baixa complexidade, pois o uso da tecnologia possibilita 

dispensa o envolvimento de muitos atores para o seu desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: PNPB, matriz energética, biodiesel, sebo bovino, integração vertical, 

viabilidade econômica. 
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BIODIESEL PRODUCTION FROM BOVINE TALLOW: ANALYSIS OF VIABILITY 

OF VERTICAL INTEGRATION OF A BEEF TALLOW PROCESSING PLANT IN 

THE STATE OF RIO DE JANEIRO. 

 

ABSTRACT 

 

Objective of the study: 

The use of bovine tallow as a supply of the biodiesel production chain provides the expansion 

of production and an environmentally correct form of disposal. Two biodiesel operative plants 

and two tallow plants in the State of Rio de Janeiro create a favorable scenario for the 

production of biodiesel from bovine tallow. 

The objective of this study is to verify the economic viability of the vertical integration of a 

beef tallow processing industry in the State of Rio de Janeiro for biodiesel production. 

Specifically, it is intended: (1) to describe the Agroindustrial System of beef and biodiesel in 

Brazil; (2) to analyze the economic potential of using bovine tallow in order to promote the 

biodiesel sector; and (3) to verify the economic viability of biodiesel production from 

different scenarios of supply and use of beef tallow and degummed soybean oil, with or 

without the Social Fuel Seal. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 

After the bibliographic study and the literature review, the field research was used to verify 

the potential of the use of beef tallow in the production of biodiesel, through technical visits 

to the plants to observe and follow the productive processes and a semi-structured interview 

with the private agents related to the processing of bovine tallow and the production of 

biodiesel. Additional information was collected through e-mail and telephone. 

For analysis, an Excel spreadsheet with the cost and revenue variables, arranged in an 

Estimate of Cash Flow, for each link in the production chain (beef tallow and biodiesel), in 

different scenarios for the production mix was structured. 

The analysis was structured in three stages: (1) verification of the viability of the processing 

of the bovine tallow; (100% sebum, 50% tallow / 50% degummed soybean oil, and 75% 

tallow / 25% degummed soybean oil), considering different scenarios for the use of 

dehydrated soybean oil or soybean oil ; and (3) verifying the feasibility of vertical integration 

in the production of biodiesel from beef tallow. 
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Results: 

Analyzing the economic potential of sebum use in order to promote the biodiesel sector, it 

was verified that: (1) sebum presents low marketing costs; (2) the State of Rio de Janeiro has 

potential for production of bovine tallow; and (3) the vertical integration of a beef tallow 

processing industry in the state for biodiesel production is viable. 

 

Practical implications: 

The estimated impact, with a growing number of cattle and consequently growing bovine 

tallow production, is a national production of biodiesel from bovine tallow in 2018, which 

surpasses the mark of 13.64% in 2017. Furthermore , biodiesel production from sebum 

provides an environmentally sound form of disposal with energy, environmental and 

economic advantages. 

 

Originality and contributions: 

The proposed procedure is unique and provides evidence of the economic viability of the use 

of bovine tallow in the production of biodiesel, noting that the use of this raw material is more 

viable than the use of degummed soybean oil. 

This procedure has the potential to contribute to sustainability and environmental protection 

and economic considerations in the reuse of by-products considered pollutants. In addition, it 

is expected that the procedure will present to the managers of biodiesel plants the potential of 

bovine tallow for the production of biodiesel in the State of Rio de Janeiro. 

These contributions have adherence to the line of scientific-technological activity: 

Agribusiness and Energy, with the research group GASA (Group of Analysis of 

Agroindustrial Systems) and with research project related to the areas of strategy, 

management and competitiveness of productive chains. 

 

Technical / Technological Production: 

The proposed procedure is the main technical / technological product derived from the study. 

It is classified as Non-patentable Process / Technology belonging to EIXO 4 - Technical 

Services. The procedure presents applicability after realizing that the integration of bovine 

tallow processing and use in biodiesel production in the State of Rio and Janeiro is viable and 

brings a guaranteed return on investment. 
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The procedure also brings innovation since the two biodiesel plants in the state, have 

technology to produce biodiesel from sebum and use other raw materials and one of the tallow 

processing plants sells the production to another state's biodiesel plant. 

And, finally, the procedure presents low complexity, because the use of technology makes it 

possible to dispense the involvement of many actors for its development. 

 

Keywords: PNPB, energy matrix, biodiesel, beef tallow, vertical integration, economic 

viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A substituição das fontes de energia de origem fóssil por fontes menos poluentes e 

renováveis encontra-se entre as principais questões de políticas públicas na agenda 

internacional (BARCELLOS; PEREIRA, 2014). Dessa forma, a procura por combustíveis 

alternativos aumentou nos últimos anos (AWUDU; ZHANG, 2012).  

O biodiesel – uma alternativa aos combustíveis fósseis atuais (GIMBUN et al., 2013; 

YASIN et al., 2013; MONISHA et al., 2013) – emerge como um contribuinte para a redução 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE) (ABBOUD et al., 2017), pois reduz 

significativamente as emissões tóxicas (ZHANG et al., 2017) e pode ser usado no motor 

diesel sem qualquer modificação do motor indicando que ele tem propriedades físicas e 

químicas comparáveis com o diesel convencional. Os gases de escape do biodiesel durante a 

combustão têm menos monóxido de carbono, hidrocarbonetos, partículas e dióxido de enxofre 

em comparação com os do petrodiesel (NAUTIYAL et al., 2014).  

A aceitação mundial dos biocombustíveis como uma fonte alternativa para a energia 

dos transportes tem sido fortemente debatida, tanto a nível global como local (STATTMAN; 

MOL, 2014). Sendo assim, a substituição do diesel pelo biodiesel tem se mostrado 

interessante (KRAUSE, 2008), principalmente devido às suas características ambientalmente 

sustentáveis e ao potencial de promover o desenvolvimento rural nos países em 

desenvolvimento (CÉSAR et al., 2015). 

Os maiores produtores e consumidores de biodiesel no mundo são: os países da 

União Europeia (UE), Estados Unidos, Argentina e Brasil. Existem 19 países da UE que 

possuem metas de misturas obrigatórias, sendo que 14 destes têm isenções tributárias para o 

produtor (FERNANDES et al., 2015).  

O Brasil tem vantagens competitivas significativas na produção global de biodiesel, 

pela disponibilidade de áreas agrícolas que podem ser usadas para atividades de agroenergia 

(CÉSAR et al., 2014). A possibilidade de ampliar as fontes de matéria-prima para a produção 

de biodiesel beneficia a competitividade brasileira. Ao mesmo tempo, diante das vastas 

variedades de matérias-primas disponíveis neste país, é um desafio descobrir qual cultura 

seria mais apropriada para esta cadeia (CÉSAR et al., 2015). 

No país, a cadeia de produção de biodiesel está sendo promovida pelo Plano 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), criado em 2004. A regulamentação do 

biodiesel baseia-se na Lei nº 11.097/2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na 
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matriz energética brasileira (BRASIL, 2005). O governo brasileiro contempla no PNPB uma 

estratégia de desenvolvimento rural, baseada na inserção da agricultura familiar na cadeia de 

produção de biodiesel (HALL et al., 2009; CÉSAR et al., 2014). Nesse sentido, o PNPB foi 

projetado para apoiar o desenvolvimento de uma produção sustentável de produção e uso de 

biodiesel (WATANABE et al.; 2012). As principais diretrizes do PNPB são implementar um 

programa sustentável, promovendo a inclusão social, garantir preços, qualidade e oferta 

competitivos e produzir biodiesel a partir de diferentes plantas oleaginosas em diversas 

regiões (GARCEZ; VIANNA, 2009).  

O biodiesel tem origem na produção agrícola e pode ser definido como um 

combustível renovável e biodegradável (LIMA JÚNIOR, 2008; BORUGADDA; GOUD, 

2012; MONISHA et al., 2013; FERNANDES et al., 2015) produzido a partir de matérias-

primas divididas em quatro grupos: óleos vegetais (comestíveis e não comestíveis), gorduras 

animais, óleos alimentares usados e algas (BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014), geralmente 

produzidos comercialmente por transesterificação com metanol para uso em motores a diesel 

(YASAR et al., 2011). Os óleos vegetais e os óleos obtidos de fontes animais são as principais 

matérias-primas (JAYASINGHE; HAWBOLDT, 2012).  

Em 2017, o Brasil produziu 4,302 milhões de m
3
 de biodiesel (B100), com um 

faturamento de R$ 9,85 bilhões, sendo 2.747.951 m
3
 (70%) a partir do óleo de soja 

degomado, 657.883 m
3
 (17%) de gordura animal e 490.050 m

3 
(12%) de outras matérias-

primas (ANP, 2018a).  

O sebo bovino é uma matéria-prima potencial para a produção de biodiesel 

(CORRÊA et al. 2011; LIU et al., 2011), e apresenta transesterificação eficiente e fácil 

separação de fases (ARAÚJO et al., 2010). O sebo bovino é formado basicamente por ácidos 

graxos de cadeia saturada, possuindo assim estruturas químicas semelhantes às dos óleos 

vegetais. As diferenças estão nos tipos e distribuições dos ácidos graxos combinados com o 

glicerol (TAPANES et al., 2013). Adicionalmente, o sebo bovino se caracteriza por ser uma 

gordura animal obtida pela transformação de carcaças de animais e de resíduos da indústria 

alimentar (PIASZYK, 2012).  

No Brasil, a geração de sebo bovino é altamente centralizada em instalações de 

abate/ processamento e possui preços historicamente baixos, o que por sua vez pode 

apresentar vantagens energéticas, ambientais e econômicas (TEIXEIRA et al., 2009; ONER; 

ALTUN, 2009).  

O uso do sebo animal como suprimento da cadeia de produção do biodiesel 

permitiria a expansão da produção sem a concorrência com a produção de alimentos e como 
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alternativa para a melhor destinação do subproduto (LEVY, 2011). A destinação adequada de 

um produto que, em geral, é descartado inadequadamente impactando a biota, é uma grande 

vantagem ambiental, neste caso, com a possibilidade de transformar o potencial dejeto em 

fonte de energia limpa (DIB, 2010). A utilização do sebo bovino na produção de biodiesel 

proporciona, não só, a expansão da produção do biodiesel, como também, propicia uma forma 

ambientalmente correta de descarte (BARCELLOS; PEREIRA, 2014).  

Apesar dos benefícios do biodiesel, sua produção não é competitiva em termos de 

custos e, portanto, requer intervenção governamental para identificar configurações 

promissoras para a matéria-prima, tecnologia e capacidade de produção (MONCADA et al., 

2017). É necessário um modelo para ajudar a assegurar a viabilidade econômica da indústria 

de biodiesel, que possa ser usado por produtores, processadores e distribuidores para projetar 

e gerenciar um sistema integrado e pelo governo para informar as políticas necessárias para 

estimular o crescimento da indústria e, talvez, subsidiá-lo (AN et al., 2011). A implementação 

de um modelo facilitaria e apoiaria a tomada de decisões, identificando a melhor solução 

disponível para o mercado do biodiesel (PAPAPOSTOLOU et al., 2011). 

Em 2018, estão autorizadas 51 plantas de biodiesel para produção no Brasil, 

correspondendo a uma capacidade total autorizada de 20.931 m
3
/dia (6,279 milhões m

3
/ano) 

(ANP, 2018b). A localização geográfica das plantas produtivas poderá gerar um fluxo de 

matérias-primas das outras regiões e desenvolvimento de entornos produtivos ligados a 

culturas do biodiesel (MIKI, 2009). 

Estima-se que a demanda por biodiesel no Brasil, em 2018, esteja em torno de 5,03 

milhões de m
3
, sendo a Região Sudeste responsável por 40% desse consumo, com uma 

demanda de 2,01 milhões de m
3 

(BRASIL, 2017a). 

O Estado do Rio de Janeiro possui duas plantas operantes de biodiesel. A primeira 

usina de biodiesel do Estado do Rio de Janeiro, opera desde 2008 quando a empresa obteve a 

licença para comercialização do combustível junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis. A primeira venda ocorreu no 14º Leilão da ANP, quando vendeu 

4 mil m
3 

do produto. A usina já requereu junto à ANP a autorização para produzir até 60 mil 

m
3
 anuais, sendo necessário apenas que a empresa invista em tanques para o armazenamento 

do combustível e da matéria-prima (ANP, 2009).  

No mês de janeiro de 2017, a ANP autorizou a operação da segunda planta produtora 

de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade autorizada de produção de 135.000 

m
3
/ano de biodiesel (BRASIL, 2017b), utilizando o óleo vegetal recuperado (OVR), gordura 

animal e óleo de soja degomado como matérias-primas (ANP, 2017a). 
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A presença de duas usinas que processam o sebo bovino no Estado do Rio de 

Janeiro, com utilização do produto para fabricar produtos de limpeza em geral e ração animal, 

criou um quadro favorável à produção de biodiesel a partir do sebo bovino.  

Neste contexto chegou-se as seguintes questões-problema: 

 Qual é o potencial de uso do sebo bovino para produção de biodiesel no Brasil e no 

Estado do Rio de Janeiro? 

 É viável economicamente produzir biodiesel a partir do sebo bovino no estado Rio de 

Janeiro? 

 Comparativamente ao óleo de soja degomado, principal matéria-prima utilizada na 

produção de biodiesel no Brasil, o que seria mais viável economicamente? 

1.1 Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo principal verificar a viabilidade econômica da 

integração vertical de uma indústria processadora de sebo bovino no Estado do Rio de Janeiro 

para produção de biodiesel. Especificamente, pretende-se: 

 Descrever o SAG da carne bovina e do biodiesel no Brasil; 

 Analisar o potencial econômico de aproveitamento do sebo bovino (Sub-SAG da 

Carne) de forma a fomentar o setor de biodiesel considerando a realidade do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 Verificar a viabilidade econômica da produção de biodiesel a partir de diferentes 

cenários de fornecimento e uso de sebo bovino e óleo de soja degomado, com a 

existência ou não do Selo Combustível Social. 

1.2 Estrutura do Trabalho  

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos a contar esse que apresenta 

uma contextualização e os objetivos da pesquisa. No segundo capítulo foi realizada uma 

revisão de literatura sobre os conceitos básicos no SAG do biodiesel, custo de transação, 

integração vertical e análise de viabilidade. O terceiro capítulo apresenta a metodologia 

adotada no trabalho, detalhando assim os procedimentos metodológicos, as técnicas utilizadas 

para a coleta de dados e a análise dos dados. O quarto capítulo faz uma revisão do potencial 
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do sebo bovino para a produção do biodiesel no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, em que 

são descritos o SAG da carne bovina e o SAG do biodiesel. O quinto capítulo apresenta os 

resultados encontrados sobre a viabilidade do processamento do sebo bovino, da produção do 

biodiesel a partir do sebo bovino e/ou do mix de matérias-primas (sebo bovino / óleo de soja 

degomado) considerando a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, o sexto capítulo 

aborda as considerações finais deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceito de Sistema Agroindustrial (SAG) 

O conceito de agronegócio foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de 

Harvard, John Davis e Ray Goldberg, com a expressão agribusiness (ou agronegócio), nos 

EUA (BATALHA, 2007). Os autores propuseram a definição do conceito de agronegócio 

como: ―a soma de todas as operações envolvidas no fabrico e distribuição de suprimentos 

agrícolas, operações de produção no campo e armazenamento, processamento e distribuição 

de commodities agrícolas" (ZYLBERSZTAJN, 2017, p. 115). 

O agronegócio coloca a agricultura como um todo, é uma atividade abrangente, um 

conceito capaz de examinar e abordar as questões, desafios e obstáculos enfrentados pelo 

desenvolvimento agrícola, engloba todos os envolvidos na geração e no fluxo dos produtos 

até o consumidor final, abrangendo todas as empresas que operam dentro e fora da fazenda, 

trazendo produtos do campo para os consumidores. O agronegócio incorpora muitos aspectos 

da economia, incluindo empresas que agregam valor aos produtos agrícolas e aquelas que 

facilitam a comercialização. Com produtos de curta duração, o marketing desempenha um 

importante papel na movimentação dos insumos, produtos e subprodutos para os diferentes 

setores e consumidores (JAMANDRE, 2013; RAZAK et al., 2015). ―O agronegócio é 

composto de cadeias produtivas, e possuem entre seus componentes, os sistemas produtivos 

que operam em diferentes ecossistemas‖ (CASTRO, 2001, p. 3). 

A análise de cadeia produtiva pode ser feita a partir de dois enfoques: o conceito 

americano Commodity Systems Approach (CSA) e o conceito francês de Cadeia (Filière) 

agroalimentar. Estas duas vertentes se complementam, no sentido do melhor entendimento a 

respeito das relações entre os agentes. O CSA enfatiza a coordenação dentro da cadeia e o 

Filière aborda as relações tecnológicas (SOUZA; AVELHAN, 2009).  

No Brasil, o conceito de cadeia de produção foi utilizado pela primeira vez pela 

Embrapa no processo de planejamento estratégico, nos anos 1990. O conceito de 

agribusiness, do trabalho de Davis e Goldberg (1957), foi utilizado com as seguintes 

denominações: complexo agroindustrial, negócio agrícola e agronegócio (BOIKO, 2012). O 

Quadro 1 sintetiza as similaridades e diferenças a respeito da estrutura das cadeias produtivas.  
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Quadro 1 – Similaridades e diferenças entre CSA e Filière 

AUTOR LOCAL CORRENTE PONTOS EM COMUM DIFERENÇAS 

Davis e 

Goldberg 

(1957) 

Goldberg 

(1968) 

EUA 

Commodity 

System Approach 

(CSA) 

- Focalizam o processo produtivo e 

possuem caráter descrito. 

- Compartilham da base analítica 

sistêmica e enfatizam a variável 

tecnológica. 

- A interdependência entre as 

estratégias no plano da empresa e 

no plano do sistema, implicando na 

possibilidade do desenvolvimento 

de mecanismos sistêmicos de 

coordenação. 

- A integração vertical é importante 

para explicar o mecanismo de 

coordenação sistêmica. 

Utiliza uma matéria-

prima específica como 

ponto de partida para a 

construção do espaço da 

cadeia agroindustrial.  

Morvan 

(1985) 
França 

Cadeia 

Agroalimentar 

(Filière)  

Adota o produto final 

como ponto de partida 

de seus estudos. 

Fonte: Elaborado com informações de Neves (2006) e César (2012) 

Um sistema agroindustrial é o conjunto de participantes envolvidos na produção, 

processamento e marketing de um produto específico, incluindo suprimento, operações e 

consumo, além das instituições que afetam e coordenam o fluxo do produto, tais como 

Governo, associações e mercados (BEGIATO et al., 2009). 

Os elementos fundamentais para a uma análise descritiva do SAG são: agentes, 

relações entre eles, setores, organizações de apoio e ambiente (ZYLBERSZTAJN, 2000; 

NEVES, 2008). O setor de insumos agrícolas envolve a pesquisa da indústria de insumos e 

produção agropastoril, o setor de produção enfoca a transformação industrial, estocagem e 

transporte e o setor de manufatura e processamentos disponibiliza o estudo das forças de 

mercado, um incentivo ao consumo (PADILHA et al., 2012).  

Num SAG, o elo final – o consumidor – é o mais importante, pois é responsável pelo 

direcionamento de toda a dinâmica evolutiva do processo de produção de alimentos 

(BEGIATO et al., 2009). As transações são representadas por T1, T2, T3, T4, T5, que 

interligam os diferentes segmentos na Figura 1.  

Figura 1– Modelo de SAG (Sistema Agroindustrial) 

Ambiente institucional: aparato legal, tradições, costumes

INSUMOS T-1
PRO, AGRO, 

PECUÁRIA T-2 INDÚSTRIA T-3 ATACADO T-4 VAREJO T-5 CONSUMIDOR

Pressões 

Ambientais

Biotecnologia

Consolidação

Complexidade 

Gerencial
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Ambientais

Agricultura de 

Precisão

Heterogeneidade

Consolidação / 

Custos

Competitividade

Logística

Contratos

Consolidação

Qualidade / 

Consumidor

Tecnologia

Gestão

Hábitos

Renda

Globalização

Preocupação 

com a saúde / 

forma

Ambiente Organizacional: organizações públicas e privadas, pesquisa, financeiras, cooperativas

  

Fonte: Zylbersztajn (2005b) 
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O ambiente institucional e o ambiente organizacional são elementos de apoio, 

responsáveis pelo fluxo financeiro e de informações do sistema, que são essenciais para que 

este sistema funcione perfeitamente (MALAFAIA et al., 2011). O ambiente institucional 

define as ―regras do jogo‖, estabelecendo limites às interações humanas, por meio de regras 

formais e/ou informais e o ambiente organizacional é o processo de ação coletiva 

(CALEMAN et al., 2008; MORAES, 2013).  

O ambiente institucional é composto pelas regrais formais e informais 

(ZYLBERSZTAJN; MACHADO FILHO, 2003), que afetam o desempenho das organizações. 

A dinâmica da SAG é afetada pelo ambiente institucional, considerando as formalidades 

(constituições, leis, propriedades, direitos) e restrições informais (sanções, tabus, costumes, 

tradições e códigos de conduta). A mudança dessas regras pode induzir diferentes arranjos 

entre os agentes. As instituições têm como objetivo reduzir a insegurança e criar um ambiente 

favorável para o processo de tomada de decisão, evoluindo internamente no contexto do 

ambiente local com o qual o indivíduo interage com frequência (WATANABE e 

ZYLBERSZTAJN, 2011). O Estado é o principal provedor das regras econômicas e da 

garantia de que serão cumpridas, assume uma postura autônoma e capaz de moldar as 

preferências de maximização das transações, de forma que o Estado é da mesma forma 

afetado pelas organizações (PITELLI, 2004). ―Tal autonomia acaba por ditar e condicionar as 

decisões, tendo em vista o conjunto restrito de alternativas políticas, afetando assim as regras 

das interações políticas, econômicas e contratuais‖ (MACHADO et al., 2010, p. 6). Dessa 

forma, o ambiente institucional é visto na perspectiva dos fatores que influenciam o formato, 

as práticas e o desempenho das organizações (WANG et al., 2012). 

As organizações são as estruturas que dão suporte ao funcionamento do SAG, 

fazendo o mesmo funcionar, podendo se constituir de grupos políticos, sociais, educacionais e 

econômicos (ROSINA et al., 2007; SORIO, 2009).  

O campo organizacional representa o conjunto de organizações que estão 

relacionadas entre si em uma mesma área institucional reconhecida, em uma perspectiva que 

envolve interesses dos diversos atores: fornecedores, clientes, agências reguladoras do setor, 

competidores, dentre outros, também denominados stakeholders (RIBEIRO, 2017).  

O ambiente organizacional do SAG é constituído por entidades tais como: agências 

de fiscalização ambiental, agências de créditos, universidades, centros de pesquisa e agências 

credenciadoras, para dar suporte/apoio aos SAGs, tais como universidades, órgãos de 

pesquisa, de normalização e de fiscalização, associações, cooperativas, sindicatos e as 

próprias empresas. Estas estruturas atuam de forma coordenada, em grupo e coletiva, 
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discutindo seus interesses no âmbito do ambiente institucional (SANTOS, 2008; BOIKO, 

2012). O ambiente organizacional afeta as condições de produção e de transação e, portanto, 

afeta a escolha dos arranjos institucionais (WATANABE; ZYLBERSZTAJN, 2011). 

Os SAGs são processos interligados que propiciam a oferta dos produtos da 

agricultura aos seus consumidores, dentro dos limites das propriedades rurais, mas o seu 

conceito é muito amplo e por isso a necessidade da ampliação da visão de dentro da porteira 

para antes e depois da porteira da fazenda. Nesse sentido, é composto por muitas cadeias 

produtivas ou subsistemas (CASTRO; LIMA, 2003).  

Dentro de um SAG pode existir diferentes formas de organização, são os chamados 

subsistemas (SOUZA; AVELHAN, 2009). A Figura 2 traz uma representação para o SAG e 

seus subsistemas.  

Figura 2 – Representação do SAG e seus subsistemas 
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Fonte: Castro e Lima (2003) 
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A variabilidade da renda do produtor primário, a globalização dos SAGs, a elevada 

taxa de mudança tecnológica e o poder de mercado são características dos SAGs, aspectos 

muito específicos e distintos dos demais sistemas produtivos. As instituições definirão a 

dinâmica nos SAGs, pois o ambiente institucional afeta o comportamento dos agentes que 

impacta os custos de transação. A adaptabilidade do sistema como resultante do ambiente 

organizacional que dá suporte para os tomadores de decisões também pode afetar o 

agronegócio. Para um determinado produto, a organização dos modos de governança difere 

entre países, mesmo quando padrões tecnológicos comuns são utilizados (ZYLBERSZTAJN, 

1995). 

Os SAGs podem ser vistos como estruturas verticais de produção e distribuição 

focalizadas em um determinado produto, abrangendo todas as transformações associadas 

desde a fabricação de insumos, a produção nas fazendas, a transformação, a distribuição e a 

comercialização, até o consumidor final (ZYLBERSZTAJN, 1995; DONATO et al., 2009).  

A competitividade de um SAG depende de uma estrutura coordenada de agentes 

econômicos, agentes sociais e de um ambiente institucional favorável e estável (BATALHA; 

SCARPELLI, 2005).   

A produção agroindustrial é guiada pela verticalidade, orientação pela demanda, 

coordenação dentro da cadeia, competição entre sistemas e alavancagem. Na verticalidade, as 

características de um elo da cadeia influenciam fortemente os outros elos. A orientação pela 

demanda gera informações que determinam os fluxos de produtos e serviços por toda a cadeia 

produtiva. As relações verticais dentro das cadeias de suprimento e comercialização incluindo 

as formas alternativas de coordenação são fundamentais para a dinâmica de funcionamento 

das cadeias. A análise da alavancagem busca identificar pontos chave na sequência produção-

consumo, cujas ações podem melhorar a eficiência (BATALHA; SCARPELLI, 2005). 

Em cada cadeia que compõe o SAG encontram-se indústrias estreitamente 

relacionadas por compras e vendas correntes, constituindo os principais mercados e/ou 

fornecedores das demais atividades participantes (HAGUENAUER et al., 2001). 

Segundo Batalha e Scarpelli (2005), um SAG pode ser visualizado em três 

subsistemas distintos: o subsistema rural, o subsistema industrial e o subsistema comercial 

(Figura 3).  
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Figura 3 – O SAG, seus subsistemas e fluxos de suprimentos. 

Subsistema rural Subsistema industrial Subsistema comercial

Empresas rurais
Empresas de 1ª 

transformação

Empresas de 2ª 

transformação

Empresas 

atacadistas e 

varejistas

  

Fonte: Batalha e Scarpelli (2005) 

O subsistema rural compreende todos os empreendimentos que desenvolvem 

atividades agropecuárias. O Subsistema industrial é composto pelos empreendimentos 

industriais de transformação da matéria-prima agropecuária. Esse subsistema pode ser 

dividido em empresas de primeira e segunda transformação. As empresas de primeira 

transformação são responsáveis pelos primeiros processos de transformação da matéria-prima, 

tais como trituração e moagem, no caso vegetal, ou fracionamento, no caso de animais. Os 

produtos dessa primeira transformação podem ser fornecidos diretamente a comercialização 

ou como matéria-prima para as indústrias de segunda transformação. No subsistema de 

comercialização dos produtos agroindustriais estão as atividades atacadistas e varejistas 

(BATALHA; SCARPELLI, 2005). 

2.2 Conceitos de Redes, Canais de Distribuição e Cadeias de Suprimentos 

Em um SAG percebe-se existir interações entre os diversos elos que o compõem, 

estabelecendo relações de complementaridades e de interdependência entre os atores 

envolvidos (PEDROZO et al., 2004). As relações entre os agentes e as relações contratuais 

entre os membros de determinado SAG sofrem mudanças, visto que os agentes participantes 

dos SAGs estarão mantendo uma relação de cooperação e conflito. Essas relações se 

assemelham a uma rede, onde cada agente terá contato com um ou mais agentes (SOUZA; 

AVELHAN, 2009). 
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As organizações estão se unindo a outras organizações que partilham recursos 

semelhantes, que compartilham a necessidades de cada um na preservação dos recursos, que 

estão preparados para prestar apoio ou ajuda. Assim, a expectativa é que a ligação e as 

relações de ligação devem ser úteis para aceder mobilização de recursos necessários para 

ações expressivas (LIN, 2005). Num ambiente em que a concorrência é muito acirrada, a rede 

pode ser uma forma organizacional onde sobrevivem as melhores empresas (BATALHA, 

2007). Uma rede (network) pode ser definida como um grupo de ―atores‖ dentro de uma 

indústria ou entre indústrias relacionadas, que tem o potencial de trabalharem juntos visando 

adicionar valor para os consumidores finais (NEVES et al., 2004). 

A estrutura organizacional em rede é um arcabouço que serve de base para o 

funcionamento simultâneo, coordenado, equilibrado e integrado de mais de uma organização. 

Estas inter-relações abrangem aspectos técnicos e comportamentais, baseados nos 

componentes e condicionantes que influenciam seu próprio desenho. A empresa mantém 

internamente as atividades principais e terceiriza outras funções, como vendas, controladoria, 

marketing e logística (OLIVARES, 2002). Fatores como a tecnologia, o estrangulamento dos 

recursos, as regras de concorrência, regulamentação e a força dos direitos de propriedade 

modificam a extensão e a estrutura das redes de indústria para indústria (MALERBA, 2005). 

A rede como ferramenta de coordenação em uma SAG pode se referir aos laços das ações da 

gestão interna das organizações ou considerar um conjunto de relações externas, as redes 

interfirmas ou interempresas (BATALHA, 2007).  

Uma rede de empresa é composta por dois referenciais de apoio: os canais de 

distribuição e a cadeia de suprimentos. Se a cadeia de suprimentos for considerada como toda 

a cadeia, desde os insumos até os clientes finais, existe uma sobreposição com os canais de 

distribuição (NEVES, 2006).  

A distribuição é uma atividade relacionada às operações logísticas de uma empresa, 

que engloba a movimentação de produtos acabados ao cliente (BATALHA, 2007). O 

conjunto de organizações interdependentes, envolvidas no processo de tornarem produtos ou 

serviços disponíveis para o uso ou consumo é denominado canal de distribuição. O 

desenvolvimento de um canal de distribuição faz emergir uma série de fluxos que fornecem 

os elos que ligam os membros do canal e demais agências uns aos outros na distribuição de 

bens e serviços. A posse física, a propriedade e a promoção são fluxos a jusante; o pedido e o 

pagamento são fluxos a montante; a negociação, o financiamento, os riscos e as informações 

ocorrem em ambas às direções (LOPES et al., 2010). A seleção de variáveis para determinar 
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os canais de distribuição apropriados é baseada em características de produto em relação a 

exigências do mercado e do cliente (PAYNE; PETERS, 2004).  

A título de ilustração, a Figura 4 apresenta um modelo teórico de rede para uma 

empresa. 

Figura 4 – Modelo teórico de rede de uma empresa 
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Fonte: Neves (2006) 

As atividades de suprimento estão relacionadas com a obtenção de um sortimento 

desejado de materiais onde e quando necessários, englobando as operações de entrada de 

materiais e produtos dos fornecedores para a empresa (BATALHA, 2007). Uma cadeia de 

suprimentos é o fluxo de bens e informações verificado desde a exploração da matéria-prima 

(DELIPINAR e KOCAOGLU, 2016). Esse fluxo acontece em ambas às direções entre as 

organizações envolvidas, com as atividades integradas num processo-chave ao invés do 

desenvolvimento de atividades individuais (HERRMANN et al., 2013). Entender os 

diferentes requisitos, com clientes claramente identificados, a fim de alinhar a cadeia de 

suprimentos é fundamental para uma estratégia adequada de gerenciamento do produto na 

cadeia de Suprimentos (PAYNE; PETERS, 2004).  

A cadeia de suprimentos é composta por diferentes entidades, que estão inseridas na 

aquisição, produção, distribuição (LEJEUNE e YAKOVA, 2005). Uma cadeia de suprimentos 
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é um complexo conjunto de elos e nós, interligados por fluxos de informação, fluxos de 

materiais e fluxos de caixa (PERSON, 2011), em que matérias-primas são convertidas em 

produtos intermediários e produtos finais, aos quais se agrega valor até serem distribuídos 

(BATALHA, 2007). As cadeias de suprimentos devem ser vistas sob uma perspectiva 

holística que compartilha as preocupações sobre os riscos e mantém constante vigilância para 

antecipar circunstâncias imprevistas (FERRELL; FERREL, 2016). 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) aproxima-se muito da abordagem de 

CSA e Filiére, sua noção básica é fundamentada na crença de que a eficiência pode ser 

melhorada por meio de informações compartilhadas e do planejamento conjunto, entre os seus 

agentes (VIEIRA, 2002). 

Uma cadeia de suprimentos é a rede de organizações que estão envolvidas, através de 

ligações a montante (fornecimento) e a jusante (distribuição), nos diferentes processos e 

atividades na forma de produtos e serviços (MENTZER et al., 2001).  

O conceito de cadeia de suprimentos, inserido na cadeia agroindustrial em um 

ambiente de constantes mudanças, representa uma estratégia de planejamento, gerenciamento 

e monitoramento de informações no gerenciamento do fluxo de materiais. Uma relação em 

que as empresas compartilham informações e trabalham em conjunto visando à 

complementaridade produtiva, objetivando o desenvolvimento conjunto de estratégias. Os 

fatores de mudança e o ambiente de negociações da cadeia de suprimentos impactam as 

estratégias adotadas por seus participantes, que acabam por influenciar as relações 

intersetoriais (FERREIRA; PADULA, 2002; BIZOTTO 2007). 

A cadeia de suprimentos foca na ordem sequencial de transações e as redes estão 

voltadas a propriedades específicas dessas transações, assim, cadeia de suprimentos e redes 

mantém algum tipo de conexão. ―A articulação destas operações é influenciada pela 

tecnologia e é definida pelas estratégias dos agentes. As relações entre agentes envolvem 

interdependências e complementaridades determinadas pelas relações hierárquicas existentes‖ 

(NEVES et al., 2004, p. 3). Gerenciar a cadeia de suprimentos é uma função de integração da 

responsabilidade de fazer a ligação entre processos de negócios principais dentro de uma 

organização e entre outras empresas da cadeia de suprimentos (BOYSON, 2014). 

De acordo com Mentzer et al. (2001) uma cadeia de suprimentos pode apresentar três 

graus de complexidade: uma cadeia de suprimento direta; uma cadeia de suprimentos extensa; 

e uma cadeia de suprimento final. A Figura 5 apresenta os três tipos de cadeia de suprimentos. 
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Figura 5 – Tipos de Cadeia de Suprimentos 
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Figura B – Cadeia de suprimentos extensa
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Figura C - Cadeia de suprimento final

 
 

Fonte: Mentzer et al. (2001) 

2.3 Economia dos Custos de Transação e Integração Vertical 

A transação é ―um fenômeno econômico que depende de arranjos institucionais que 

incluem o Estado, as instituições de apoio aos direitos de propriedade e as instituições para 

estabelecer e fazer cumprir o direito dos contratos‖ (THIELMANN, 2013, p. 2). Pode-se 

considerar como transações, sujeitas à mensuração de custos, a todas as mudanças nos direitos 

de propriedade de recursos produtivos tangíveis ou intangíveis (ZYLBERSZTAJN, 2010).  

A estrutura institucional de produção está diretamente relacionada à forma como os 

direitos de propriedade são alocados. As duas principais definições dos direitos de 

propriedade são a capacidade de um agente usar a propriedade e o direito que o Estado 

concede a uma pessoa. O primeiro é definido como direito de propriedade econômica (direitos 

econômicos), ou seja, é a capacidade individual, em termos esperados, de consumir o bem (ou 

os serviços do ativo). O segundo, refere-se a direitos de propriedade legais, que é definido 

como os direitos reconhecidos e executados, em parte, pelo governo. Estas duas categorias 

não são tipos de direitos mutuamente exclusivos, porque os direitos econômicos são o fim 

(isto é, o que as pessoas finalmente procuram), enquanto os direitos legais são os meios para 

alcançar o fim (ITO; ZYLBERSZTAJN, 2016).  

―A transação ou transferência de bens e serviços tem custos relacionados à tarefa de 

planejar, coletar informações, adaptar, negociar e monitorar contratos‖ (FERREIRA et al, 
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2013, p. 197), esses custos chamados de custos de transação são definidos por diferentes 

autores (Quadro 2). 

 Quadro 2 – Conceitos de Custo de Transação 

Autores Conceitos de Custo de Transação 

COASE (1937, 1992) 
Os custos de transação são os custos de coletar informações de 

negociação e os custos do estabelecimento de contratos.    

DAHLMAN (1979) 

Os custos de transação são caracterizados pela procura e a informação 

de custos, a negociação e a decisão de custos, o policiamento e o 

cumprimento dos custos. 

CHEUNG (1983) 

Os custos de transação são os custos da elaboração e negociação dos 

contratos, mensuração e fiscalização dos direitos de propriedade, 

monitoramento do desempenho e organização das atividades. 

WILLIAMSON (1985) 

Os custos de transação são os custos para conduzir um sistema. Esses 

custos são caracterizados em dois tipos: ex-ante e ex-post. Os custos ex-

ante são os custos de esboçar, negociar e salvaguardar o acordo. Os 

custos ex-post são os custos dos ajustamentos e das adaptações que 

resultam o rompimento contratual devido a falhas, a erros ou ao 

interesse próprio de uma das partes. 

NORTH (1994) 
Os custos de transação são todas as operações de um sistema 

econômico. 

NEVES (1999) 

Os custos de transação são os custos de efetuar uma troca entre duas 

empresas no mercado ou a transferência de recursos entre estágios 

integrados verticalmente numa mesma empresa. 

ITO; ZYLBERSZTAJN (2016) 

Os custos de transação são custos associados à transferência, captura e 

proteção de direitos de propriedade. Os custos de transação podem 

surgir de diferentes termos contratuais, e a escolha desses termos 

contratuais se baseia em compensações entre custos e benefícios da 

execução da medição. 

Fonte: Elaborado com dados dos autores citados 

O ponto de partida para a existência de custos de transação é o reconhecimento de 

que os agentes econômicos são oportunistas e possuem racionalidade limitada (FARINA et 

al., 1997). O ato de transacionar economicamente possui um custo que não pode ser 

negligenciado, toda vez que os agentes recorrem ao mercado, tendo como unidade econômica 

básica a transação, onde são negociados direitos de propriedade (WILLIAMSON, 1999; 

BENEDETTI et al., 2006; THIELMANN, 2013). 

A transação como unidade básica de análise é definida como o evento onde um bem 

ou serviço é transferido, envolvendo interações e compromissos intertemporais entre os 

agentes (SARTO; ALMEIDA, 2015).  

Os principais aspectos sobre a Economia dos Custos de Transação são resumidos no 

Quadro 3.  
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Quadro 3 – Aspectos da Economia dos Custos de Transação 

Economia dos Custos de Transação 

Origem Importância das Instituições. 

Unidade de análise Transações. 

Características 

É mecanismo complexo de troca de direitos de propriedade. 

Tem múltiplas dimensões. 

É delimitada por um conjunto de normas formais e informais. 

Dimensões 

Incerteza  
São as mudanças que surgem da complexidade do ambiente econômico, 

impossibilitando avaliações totalmente precisas. 

Especificidade 

dos ativos 

São as características singulares de determinados equipamentos físicos, 

estoques, serviços e instalações, ou ainda, o conjunto de meios à 

disposição do administrador para que a operação alcance os fins que a 

entidade tem em vista, ou seja, refere-se a quanto o investimento no 

ativo é específico para a atividade e qual é o custo da utilização 

alternativa em outra situação, uma vez que estes ativos não podem ser 

reempregáveis em outra transação sem perda de valor. 

Frequência 

É a medida da recorrência com que a transação se efetiva, ou seja, 

refere-se à quantidade de vezes que ocorre a utilização das estruturas ou 

acontece a comercialização dos produtos entre os agentes. A frequência 

das transações é importante variável exógena determinante do modo de 

governança eficiente. 

Pressupostos 

Comportamentais 

Oportunismo  

É um conceito que resulta da ação dos agentes na busca do seu auto 

interesse. A informação que um agente possa ter sobre a realidade não 

acessível a outro agente, pode permitir que o primeiro desfrute de 

algum benefício do tipo monopolístico. 

Racionalidade 

limitada 

É a incapacidade do comportamento humano de analisar todos os 

aspectos existentes em uma transação. 

Hipótese testável 
Maior nível de especificidade de ativos implica em uma maior integração vertical ou 

contratos de longo prazo. 

Processo principal Paradigma da coordenação vertical. 

Organização  

Estrutura de governança resulta da perspectiva de alinhamento com os atributos de 

transação e pressupostos comportamentais.  

Minimização de custos de transação.  

Decisão é tomada ex-ante, considerando os riscos ex-post. 

Condicionantes 

Ambiente institucional (formal e informal).  

Pressupostos comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo).  

Dimensões das transações (especificidade de ativos, frequência e incerteza nas 

transações). 

Fonte: Elaborado com dados de Zylbersztajn (1995); Farina et al (1997); Augusto e Souza (2010); Zylbersztajn 

(2010); Lima (2011); Padilha et al. (2012); Thielmann (2013); Zanella et al. (2015)  

―Esses aspectos fornecem a base de sustentação para o surgimento dos custos de 

transação e, consequentemente, a estrutura de governança apropriada para a realização de uma 

transação específica‖ (THIELMANN, 2013, p. 3). Estratégias competitivas dependem de 

estruturas de governança apropriadas para que possam ser bem-sucedidas. Por esse motivo, a 

capacidade de coordenação vertical torna-se elemento constituinte da competitividade 

(AUGUSTO; SOUZA, 2012).  

Para definir e viabilizar estratégias competitivas e aproveitar oportunidades de lucro, 

a coordenação deve permitir a empresa receber, processar, difundir e utilizar informações 

estratégicas. Recursos e capacidades estratégicos criam valor e devem ser protegidos, o que 
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pode ocorrer através da integração vertical como opção de governança (FARINA, 1999; 

GUTH, 2012). Conforme a necessidade de controle aumenta, a organização faz uma opção 

por arranjos hierarquizados em que as atividades são coordenadas internamente, com controle 

total sobre o processo (AUGUSTO et al., 2013). O arranjo vertical é o relacionamento, entre 

os elos do SAG, diferente do regido pelas normas de mercado convencional (LIMA, 2011).  

Lima (2011) destaca três grandes motivações para a formação de arranjos verticais, 

influenciados pelo ambiente econômico, conforme dispostos no Quadro 4. 

 Quadro 4 – Motivações para formação de arranjos verticais 

Motivos 
Determinantes do 

custo 
Elementos que caracterizam os determinantes do custo 

Motivos 

Tecnológicos 

Economia de Escala 

Indícios sobre o tamanho da empresa. 

Investimento em capacidade de produção. 

Participação de mercado. 

Economia de Escopo 

Informações sobre instalação e matérias-primas utilizadas para mais 

de um produto. 

Existência de subprodutos gerados durante o processo de produção. 

Linha de produtos da empresa. 

Benefícios obtidos durante a aquisição da matéria-prima. 

Decisões de terceirizações de atividades, principalmente 

relacionadas ao processo de produção.  

Motivos de 

Apropriação 

Correção de distorções alocativas 

Estratégia de concorrência 

Motivos 

Transacionais 

Economia informacional 

Economia de Custo de transação 

Fonte: Elaborado com informações de Rocha (2002); Lima (2011); Campomar (2012). 

Motivos tecnológicos – a tecnologia repercutirá de acordo com o ambiente 

econômico em que as empresas estiverem inseridas. ―A interdependência tecnológica faz com 

que a integração de uma firma em uma etapa anterior, posterior ou paralela de sua cadeia de 

produção possibilite o menor custo do insumo para se obter o mesmo volume de produção 

anterior à integração‖ (ROCHA, 2002, p. 19).  

 A economia de escala ―está relacionada ao nível de produção e ao nível de utilização 

dos insumos‖. Ocorre quando o custo total de um serviço ou produto produzido por uma 

empresa é menor do que o somatório do custo total, do serviço ou produto, produzido por 

duas empresas. Há redução dos custos médios à medida que a produção de um bem 

aumenta (CAMPOMAR, 2012, p. 51).  

 A economia de escopo está relacionada à possibilidade de uma empresa produzir um 

ou mais produtos, que estejam inter-relacionados, a partir da utilização de determinados 

fatores de produção em comum (insumos, estrutura logística, Marketing, capacidade 

gerencial, etc.). É caracterizada pela produção conjunta de dois produtos em uma única 
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empresa ser mais eficiente do que a produção por duas empresas diferentes, cada uma 

produzindo um único produto. ―A economia de escopo possibilita um aumento no 

portfólio de produtos, representando uma facilidade no processo de inovação, tanto na 

perspectiva de produtos, quanto em métodos e na estrutura organizacional‖ 

(CAMPOMAR, 2012, p. 58). 

Motivos de Apropriação – segundo   Lima (2011),  são a busca por maior renda em 

duas situações distintas:  

 A correção de distorções alocativas ocorre como uma espécie de mecanismo de 

proteção quando um insumo ou etapa da cadeia produtiva é orientado por um monopólio, 

ou oligopólio, provocando um controle na alocação dos insumos e produtos e em seus 

preços finais. 

 A estratégia de concorrência ocorre para promover uma elevação de barreiras à 

entrada de produtos novos. 

Motivos transacionais – a forma de obter custos menores que o custo de comprar e 

vender diretamente no mercado, divididos em dois ramos (LIMA, 2011): 

 As economias informacionais ―estão relacionadas a possibilidade de informações 

obtidas a partir de determinadas operações do cliente poderem ser reutilizadas, reduzindo 

os custos em proporcionar novos serviços‖ (CAMPOMAR, 2012, p.56).  Ao assegurar a 

continuidade do relacionamento, a integração vertical facilita a descoberta ou a 

transferência da informação com eficiência. E se houver assimetria da informação, a 

aquisição de informação privada pode propiciar maior lucro à empresa integrada 

(ROCHA, 2002; LIMA, 2011).   

 A Economia de Custo de Transação centraliza sua atenção, na provável incapacidade 

de mensurar os custos celebrados por contratos e as dificuldades de seu gerenciamento 

(ROCHA, 2002). 

As relações entre os agentes do SAG modificam-se no tempo. A forma como são 

estabelecidas e coordenadas, tornam o SAG mais ou menos competitivo. Os relacionamentos 

entre os agentes dos SAGs envolvem custos de transação e as estruturas de coordenação 

adotadas pelos agentes podem minimizar estes custos (ZYLBERSZTAJN, 2005a; MACEDO, 

2009). Os custos de transação podem aumentar com mudanças no ambiente institucional que 

levam ao redesenho das estratégias das organizações e ao desenvolvimento de arranjos 

contratuais estritos e estáveis. Os arranjos verticais, uma forma organizacional que governa as 



44 

 

transações, são mecanismos de coordenação que reduzem significativamente os custos de 

transação (MONDELLI; ZYLBERSZTAJN, 2008; LIMA, 2011). 

O Quadro 5 sintetiza a temática da Integração Vertical. 

Quadro 5 – Integração Vertical 

Definição  

A integração vertical é o grau de posse de uma organização ou rede da qual faz parte. 

Esta pode ir desde o primeiro ao último elo da cadeia sobre a qual atua a empresa, 

sempre agregando o máximo de valor à sua matéria-prima (SLACK et al, 1997), 

podendo ser caracterizado como a combinação de processos tecnologicamente 

distintos (produção, processamento, distribuição ou vendas) dentro das fronteiras de 

uma mesma empresa, envolvendo a propriedade total dos ativos (WILLIAMSON, 

1985). 

Razões para a 

integração vertical 

Razões 

Externas 

Integração por razões monopolística. 

Falha de mercado elevando os custos de transação, devido a informações 

imperfeitas, externalidades, poder de monopólio e bens públicos e 

privados. 

Razões 

Internas 

 

Interdependência tecnológica em operações tecnicamente encadeadas. 

Mecanismo de aproximação com o cliente. 

Proteção em atividades específicas. 

Intenção de crescer em tamanho. 

Segurança quanto ao fornecimento. 

Determinantes para o 

processo de integração 

vertical 

Economia tecnológica. 

Imperfeição nos mercados. 

Economia nos Custos de Transação. 

A integração vertical é 

uma estratégia lógica a 

ser adotada quando 

O ambiente é altamente incerto.  

É extremamente difícil monitorar o desempenho dos outros elos da cadeia.  

A decisão de compra é complexa e altamente envolvente.  

Existem poucos terceiros disponíveis no mercado que possam atuar satisfatoriamente. 

Graus de integração 

vertical 

A integração total - empresa controla toda sua cadeia de suprimentos. 

A integração parcial - a empresa produz apenas uma parte de suas necessidades e 

controla o resto. 

A quase-integração - obter as vantagens da integração, sem incorrer em seus custos 

com a criação de alianças interorganizacionais. 

Fonte: Elaborado com informações de Santos (2008) 

A integração vertical utilizada na área de Administração Estratégica é a 

verticalização de operações e alinhamento estratégico entre agentes de cadeias produtivas, 

sendo considerada para obtenção de poder de monopólio ou como estratégia de minimização 

de custos de transação gerando então maior eficiência ao compartilhar tecnologias, 

habilidades/competências e infraestrutura (MARQUES et al., 2015).  

Entre os fatores que podem ser determinantes no processo de decisão para a 

integração vertical são: as economias tecnológicas, as economias de transação e as 

imperfeições de mercado. As economias tecnológicas provêm do fato da integração vertical 

levar a que menos fatores de produção intermédios sejam necessários para a produção de um 

mesmo produto reduzindo assim os custos de produção da empresa. As economias 

tecnológicas podem assumir especial relevância quando a atividade a integrar é complementar 

a cadeia produtiva da empresa. As economias de transação e as imperfeições de mercado são 
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potenciadores de custos de transação (BARROS, 2012), pois quanto maior for a frequência e s 

incerteza nas transações e a especificidade dos ativos envolvidos nas operações produtivas, 

maiores serão os custos de transação (SOUZA, 2007). 

A integração vertical pode ser motivada por reações a mercados monopolizados de 

fatores de produção, redução do risco devido à quebra de relações contratuais, redução de 

custos de transação, evasão de impostos, entre outros. Além de ser uma estratégia lógica a ser 

adotada, geralmente considera decisões baseadas em custos, análise de viabilidade e margens 

de retorno, considerando fatores de ordem técnica e econômica (LIMA et al.; 2009).  

A integração vertical é uma estratégia lógica a ser adotada quando verifica-se a 

existência de falhas de mercado, que tornam o mercado demasiado arriscado e pouco 

confiável, ficando demasiado custoso ou impossível para as empresas celebrar contratos que 

cubram esses riscos. Essas falhas são por exemplo a existência de um número reduzido de 

compradores e vendedores no mercado. No conjunto de determinantes que pode afetar a 

decisão de integração vertical estão: a intensidade tecnológica, os ativos humanos específicos, 

a dimensão da empresa, a intensidade competitiva, a concentração geográfica da indústria, a 

facilidade de obtenção de capitais e por último a localização da empresa (BARROS, 2012). 

Dentre as opções de integração estão: a integração total, a integração parcial e a 

quase-integração.  

 A integração total é caracterizada pelo controle de toda a cadeia de suprimentos de 

uma empresa, ou seja, é a integração de todas as atividades, em que o produto obtido 

numa fase do processo produtivo é um fator de produção numa posterior fase do 

processo produtivo (BARROS, 2012). 

 A integração parcial é caracterizada por uma integração reduzida, pela qual a firma 

continua adquirindo parte de suas necessidades junto a outras empresas no mercado 

(MARQUES et al., 2015).  

 A quase-integração ocorre quando se estabelece uma relação entre empresas que de 

alguma forma se relacionam sem incorrer em todos os custos e riscos (MARQUES et 

al., 2015), uma empresa é fornecedora de um fator de produção necessário à produção 

da outra em uma fase avançada. ―A quase-integração pode ocorrer através de contratos 

de longo prazo, joint-ventures , alianças estratégicas, licenças de tecnologia, 

franchising , entre outros‖ (BARROS, 2012, p. 6). 

As integrações agroindustriais constituem o conjunto de atividades que compõem 

todo o agronegócio de um ou mais produtos, pois reflete o foco das organizações em 

aumentar o escopo de atividades da empresa, dentro de um mesmo segmento industrial, tanto 
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no início da cadeia (input), quanto no final (output), podendo se estender para as fases 

subsequentes à produção, chegando às etapas da comercialização (MARQUES et al., 2015). A 

integração de atividades a montante e/ou a jusante é feita de forma a minimizar os custos de 

transação, assim a integração facilita a coordenação entre a empresa e os agentes econômicos 

e diminui a incerteza associada à transação (BARROS, 2012).   

2.4 Análise de Viabilidade Econômica  

Um projeto estruturado em uma análise de viabilidade passa a ser uma simulação da 

decisão de investir (LIMA JR, 2008). É importante analisar o projeto de um novo 

investimento, pois permite a identificação de possíveis riscos e gargalos inerentes ao processo 

produtivo antes do efetivo desembolso de capital (SILVA, 2013). Um dos desafios para o 

setor é o alto nível de incerteza nos valores da oferta, as demandas e preços de mercado e as 

tecnologias de processamento (KIM et al., 2011).  

A redução de custos tornou-se objetivo preeminente para as empresas. Uma vez que 

as empresas gastam uma parcela significativa de suas receitas anuais na aquisição de uma 

série de bens e serviços, a aquisição organizacional foi identificada como uma área que possui 

potencial para a remoção de custos de adição de valor (BHARADWAJA; MATSUNO, 2006).  

A receita obtida deve ser comparada com a estrutura de custos necessária para 

viabilizar o negócio. O custo, os preços e a disponibilidade de matérias-primas devem ser 

investigados, além da força de trabalho e da tecnologia industrial necessária e despesas de 

transporte, vendas, empréstimos e impostos (LIMA JR, 2008). 

O custo do biodiesel varia de acordo com a área geográfica, os preços do álcool, a 

variabilidade sazonal na produção agrícola (DEMIRBAS, 2011), as matérias-primas 

utilizadas, as taxas de imposto diferentes entre as regiões e a diversidade de escalas de 

produção (PADULA et al., 2012). O sebo é uma matéria-prima para a produção de biodiesel 

que, devido à sua geração altamente centralizada em instalações de abate/processamento e 

preços historicamente baixos, pode ter vantagens energéticas, ambientais e econômicas 

exploradas (TEIXEIRA et al., 2010). 

O Quadro 6 resume alguns fatores críticos a serem considerados nos estudos de 

viabilidade e seus impactos nas receitas ou custos (OZAKI et al., 2017). 
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Quadro 6 – Fatores críticos para estudos de viabilidade  

Fontes de Receita Estrutura de Custos 

Preço 

Demanda 

Preço 

Fornecimento 

Transporte de matérias-primas e produtos gerados 

Tecnologia de processos industriais 

Disponibilidade de mão de obra 

Fontes de financiamento 

Tributação (ICMS* / PIS/COFINS**) 

Incentivos fiscais e outros benefícios do governo 

Fonte: Adaptado de Ozaki et al. (2017) 

É fundamental que o produtor conheça bem o sistema de produção praticado, o custo 

da unidade produzida, o subproduto gerado e o retorno do investimento, considerando-se as 

condições de mercado, pois a análise norteia as decisões a serem tomadas no planejamento da 

atividade e orienta nas decisões relativas aos investimentos. Os produtos gerados possuem um 

valor de mercado na apuração do custo de produção. Quando o produto de uma etapa for 

utilizado como insumo em outra, ele deve ser pago a preço de mercado, imputando o custo de 

transporte e impostos que incidem na fase de comercialização do produto (GUIDUCCI et al., 

2012). 

De acordo com Andrade Filho (2006), o custo de produção do biodiesel é composto 

por: custo da matéria-prima; custo de operação e manutenção; e custo de capital. 

O custo de matéria-prima é o principal componente de uma planta industrial do 

biodiesel. O custo de capital representa o custo de oportunidade para a produção do biodiesel 

versus a melhor aplicação possível para o mesmo capital. O custo de operação e manutenção 

contemplam as despesas com pessoal, produtos químicos, energia, manutenção, serviços 

gerais, entre outros (ANDRADE FILHO, 2006).  

A disponibilidade de matéria-prima será, no futuro, o fator determinante para o 

desenvolvimento da indústria de biodiesel (WU et al., 2010). Para a obtenção do sebo, a 

matéria-prima é oriunda da coleta realizada em frigoríficos e abatedouros, por veículos 

adequados. A maior influência no preço do sebo é o preço da soja. Na época da safra de soja, 

diminui o consumo de sebo bovino, reduzindo consequentemente o seu preço (FREITAS, 

2016). 

De acordo com Guiducci et al. (2012), as despesas relativas as operações realizadas 

nos sistemas de produção constituem os seguintes tipos de dispêndios:  

i. Custeio 

 Mão de obra, incluindo encargos sociais e assistência técnica; 

 Materiais consumidos para processamento e limpeza; 
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 Insumos a preços pagos pelo produtor, ou seja, incluídos frete e impostos; 

 Despesas diversas, tais como transporte interno, reparo e manutenção de 

equipamentos, máquinas, instalações, combustível, material de escritório, 

lubrificantes, energia elétrica, etc. 

 Aluguéis e serviços.  

ii. Depreciação (benfeitorias, máquinas e equipamentos) 

iii. Custo de oportunidade – é o fundamento do cálculo do custo, pois na decisão de 

investimento em determinada atividade, poderia optar por uma atividade alternativa ou 

mesmo aplicar o dinheiro a juros no banco. 

Para determinar a viabilidade de um determinado sistema produtivo, é preciso 

analisar os custos e os benefícios (as receitas), identificando quais são os objetivos principais 

antes da decisão final, que é efetivar o investimento. Para analisar a viabilidade de um projeto 

faz-se necessário empregar parâmetros que justifiquem o investimento (LIMA JR, 2008). 

A análise da viabilidade de investimentos é uma forma de antecipar, por meio de 

estimativas, os resultados oferecidos pelos projetos. A análise da viabilidade envolve 

métodos, cálculos e interpretações de resultados financeiros para compreender e acompanhar 

o desempenho da empresa. Utilizar várias técnicas para analisar financeiramente a viabilidade 

dos investimentos, por meio da comparação dos resultados, pode auxiliar a análise, pois 

mostra de formas diferentes o retorno do projeto facilitando a tomada de decisão. Para tanto, 

utiliza-se ferramentas que auxiliam na mensuração dos níveis de eficiência e eficácia da 

organização dentro de um processo para que se possam atingir metas específicas. Apesar dos 

inúmeros métodos disponíveis, o Valor Presente Líquido (VPL ou NPV - Net Present Value), 

a Taxa Interna de Retorno (TIR ou IRR - Internal Rate of Return) e o Payback são mais 

utilizados para avaliar investimentos, calculados a partir do fluxo de caixa (BIEZMA; SAN 

CRISTOBAL, 2006; MEGLIORINI; VALLIM, 2009; HOJI, 2010; GITMAN, 2010).  

Segundo Matarazzo (2003), o principal objetivo do fluxo de caixa é o de avaliar 

alternativas de investimentos. Martins (2011) afirma que o fluxo de caixa é a ferramenta que 

melhor revela a efetiva capacidade de geração de riqueza de um empreendimento.   

O fluxo de caixa é uma ferramenta que acompanha todas as entradas e saídas do 

caixa, em um dado período de tempo. Portanto é uma das principais ferramentas para obter 

informações se um projeto é rentável e viável (SAMANEZ, 2010; ASSAF NETO; LIMA, 

2011). O fluxo de caixa geralmente inclui três componentes básicos: um investimento inicial, 

as entradas de caixa operacionais e o fluxo terminal. ―Todos os projetos – sejam de expansão, 

substituição ou renovação – contém os dois primeiros‖ (GITMAN, 2010, p. 330).  
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O fluxo de caixa é entendido como a diferença entre a quantidade de dinheiro que 

entra e sai do caixa (PEREIRA et al., 2016), ao longo do horizonte do planejamento do 

projeto, permitindo conhecer a viabilidade econômica do projeto ao longo de sua vida útil. O 

fluxo de caixa futuros é estimado dentro do horizonte de projeção. A estimativa é feita com 

base no conceito de incremento das operações (apenas valores associados às operações do 

projeto são modelados e analisados). É incremental apenas o valor relevante para a avaliação 

que se origina em consequência da decisão de investimento (ASSAF NETO; LIMA, 2011). 

Conforme Zdanowicz (2004, p.145), ―o fluxo de caixa é o conjunto de ingressos e 

desembolsos financeiros projetados pelo gestor para um determinado período‖. 

Fazer a análise de viabilidade econômica significa estimar e analisar as perspectivas 

de desempenho financeiro do produto/serviço resultante do projeto, para tanto, elabora-se um 

comparativo entre custos e receitas totais, buscando verificar se os projetos produzirão taxas 

de retorno adequadas (SANTOS et al., 2014).  

2.4.1  Taxa Mínima de Atratividade – TMA 

A TMA é a taxa mínima de retorno que cada projeto deve proporcionar para 

remunerar o capital nele investido, ou seja, indica que o investidor está obtendo retornos 

financeiros e corresponde a melhor remuneração que poderia ser obtida com o emprego do 

capital em um investimento alternativo, em um determinado espaço de tempo. A TMA deve 

corresponder ao custo de capital do projeto (MEGLIORINI; VALLIM, 2009; ASSAF NETO; 

LIMA, 2011) ―como o retorno exigido pelos financiadores de capital para a firma, e, portanto, 

a TMA que a firma deveria considerar em seus projetos de investimento‖ (GITMAN, 2010, p. 

432). 

A TMA é uma taxa que pode ser definida de acordo com a política de cada empresa. 

A definição da TMA normalmente é feita com base na taxa de juros praticada pelo mercado, a 

remuneração da caderneta de poupança (TR – Taxa Referencial), por exemplo. No Brasil, a 

taxa mais utilizada é a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). A SELIC é a 

taxa básica da economia que remunera os títulos públicos federais.  A TMA mais apropriada 

para decisões de investimento é a taxa do custo de capital (GITMAN, 2010; BRITES; 

SALANEK FILHO, 2013).  
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2.4.2   Valor Presente Líquido – VPL 

O VPL mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo projeto ao longo de 

sua vida útil (SAMANEZ, 2010). Dessa forma, o VPL consiste no retorno mínimo que um 

projeto precisa proporcionar para manter inalterado o estado financeiro da empresa, 

considerando explicitamente o valor do dinheiro no tempo (SALLES, 2004; HOJI, 2010; 

GITMAN, 2010).  

O VPL é considerado uma técnica sofisticada de orçamento de capital por considerar 

os fluxos de caixas estimáveis e o custo de oportunidade (GITMAN, 2010; BREALEY et al., 

2013) 

O VPL é obtido subtraindo-se o investimento inicial do valor presente de suas 

entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa (VPL = Valor 

presente das entradas de caixa – Investimento inicial). ―Quando o VPL é usado tanto as 

entradas como as saídas de caixa são medidas em valores monetários atuais‖ (GITMAN, 

2010, p.369). 

De acordo com Gitman (2010) pode-se obter três resultados para o VPL:  

 VPL > 0 – indica que o projeto é atrativo e financeiramente viável;  

 VPL = zero – indica que é indiferente investir no projeto ou optar por aplicar 

o dinheiro; e  

 VPL < 0 – significa que o projeto não é atrativo e é inviável financeiramente. 

2.4.3   Taxa Interna de Retorno – TIR  

A TIR é um índice que indica a rentabilidade de um investimento por uma unidade de 

tempo. Consiste na taxa de desconto que faz com que o VPL de um investimento seja igual a 

$ 0, indicando quanto um investimento é capaz de render em determinado tempo 

(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010; GITMAN, 2010; ASSAF NETO; LIMA, 2011).  

A TIR permite encontrar a taxa de juros que iguala receitas e despesas na data de 

referência (PILÃO; HUMMEL, 2004), ou seja, é a taxa de desconto que iguala o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros ao investimento inicial de um determinado projeto 

(FERREIRA et al., 2013). 

O Quadro 7 resume os critérios para tomada de decisão, utilizando os métodos VPL e 

TIR, na concepção de Gitman (2010): 
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 TIR > TMA – o projeto é viável economicamente. 

 TIR = TMA – é indiferente investir no projeto ou aplicar o dinheiro do 

investimento. 

 TIT< TMA – o projeto não é viável economicamente.  

2.4.4   Custo de Oportunidade 

―O custo de oportunidade retrata quanto uma empresa sacrificou de remuneração por 

ter tomado a decisão de aplicar seus recursos em determinado investimento alternativo, de 

risco semelhante‖ (ASSAF NETO; LIMA, 2011, p. 316). Goulart (2002, p. 21) cita um 

pensamento, expresso na língua inglesa: ―If you get something, you generally have to give up 

something‖ que expressa a ideia que ―se você escolhe algo, se você obtém algo, normalmente 

terá que abandonar algo‖. Os custos associados com as oportunidades que serão deixadas de 

lado refere-se justamente ao custo de oportunidade, que frequentemente é chamado de taxa de 

desconto, retorno exigido ou custo de capital (GITMAN, 2010). 

2.4.5   Ponto de equilíbrio (break-even point) 

O ponto de equilíbrio (PE) representa o valor referente ao faturamento mínimo para 

cobrir os custos fixos e variáveis da empresa, ou seja, o volume (em unidades ou R$) de 

vendas necessário que a empresa tem que atingir para que não tenha prejuízo (SOUZA et al., 

2013). Assim, o ponto de equilíbrio calcula os parâmetros que mostram a capacidade mínima 

em que a empresa deve operar, mesmo que a um custo de lucro zero ( PADOVEZE, 2009).  

De acordo com Martins (2008, p. 257), ―o Ponto de Equilíbrio (também denominado 

Ponto de Ruptura – break-even point) nasce da conjugação dos Custos e Despesas Totais com 

as Receitas Totais‖. 

Para obter-se o PE divide-se os Custos Fixos da empresa pelo percentual da Margem 

de Contribuição, em sua forma decimal (Equação 1) (MACHADO; FERNANDES, 2010; 

SOUZA et al., 2013). Os níveis de receita de vendas que estiverem acima do ponto de 

equilíbrio representam o lucro da empresa, assim a receita de vendas abaixo do ponto de 

equilíbrio representa perdas para a empresa (SOUZA et al., 2013). 
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Equação 1 – Ponto de Equilíbrio  

PE =  
Custos fixos (R$) 

(Equação 1)  
Índice da Margem de contribuição 

Onde: 

PE → Ponto de Equilíbrio 

CF → Custos Fixos 

IMC → Índice da Margem de contribuição (%) 

Para o cálculo do PE utiliza-se a margem de contribuição (Equação 2), pois esta 

reflete o quanto cada unidade vendida contribui para a cobertura dos custos e despesas fixas 

da organização (PEINADO; GRAEML, 2007).  De acordo com Vanderbeck; Nagy (2001, p. 

446) a margem de contribuição é ―a diferença entre receitas de vendas e custos variáveis‖. A 

margem de contribuição é representada pela Equação 2. 

Equação 2 – Margem de Contribuição 

MC = R - CV                                                                                                            (Equação 2) 

Onde:  

MC → Margem de contribuição  

R → Receitas de venda 

CV → Custo variável 

Calcula-se o índice da Margem de Contribuição (IMC) utilizando a Equação 3.   

Equação 3 – Índice da Margem de Contribuição 

IMC (%) = 
Receita (R$) 

(Equação 3) 
Margem de contribuição (R$) 

Onde:  

IMC → Índice de Margem de Contribuição  

R → Receitas de venda 

     MC → Margem de Contribuição 

O cálculo do Ponto de Equilíbrio (PE) compara custos produtivos com a receita 

obtida para os diversos volumes de produção/vendas, procurando determinar a quantidade 

para a qual a receita equivale aos custos incorridos  (PEINADO; GRAEML, 2007). 

 

Segundo Santos (2000) e Wernke (2001), para calcular o ponto de equilíbrio quando 

há mais de um produto é necessário o cumprimento das seguintes etapas: 

1ª Soma-se a receita bruta dos produtos. 

2ª Calcula-se: 

 A margem de contribuição de cada produto;  

 A soma dos custos fixos dos produtos;  

 O índice da margem de contribuição (IMC) de cada produto; e  
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 A participação de cada produto no mix, dividindo a receita de cada 

produto pela receita total.  

 Em seguida soma-se o resultado.  

3ª Multiplica-se o IMC de cada produto pela respectiva participação no mix e 

soma-se os resultados para encontrar a margem de contribuição média da 

empresa; 

4ª Divide-se os custos fixos totais da empresa pela margem de contribuição 

média.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa surge no momento em que se toma consciência de um problema e nos 

sentimos impelidos a buscar sua solução, através de processos científicos (ALYRIO, 2009). 

Uma pesquisa é um plano que conduz o pesquisador através do processo de coletar, analisar e 

interpretar observações (YIN, 2001).  

O principal objetivo de uma pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante 

o emprego de procedimentos científicos (GIL, 2002), que pode ser estruturado em um 

delineamento básico (design) da pesquisa, com a finalidade de identificar critérios de como o 

estudo está estruturado e qual o seu objetivo (PRODANOV e FREITAS, 2013).  

O Quadro 7 dispõe os métodos e procedimentos de coleta de dados utilizados nessa 

pesquisa. 

Quadro 7 – Design da pesquisa 

Design Classificação 

M
ét

o
d

o
 

Quanto a natureza Aplicada 

T
ip

o
s 

Quanto aos objetivos 
Exploratória 

Descritiva 

Quanto à abordagem 
Qualitativa 

Quantitativa 

Quanto aos procedimentos  

Documental 

Bibliográfica (Desk Research) 

 Pesquisa de campo 

C
o

le
ta

 d
e 

D
ad

o
s 

Quanto a natureza Dados primários e secundários 

Quanto aos aspectos analíticos 

(construto) 

A integração vertical para a produção do biodiesel a partir do 

sebo bovino. 

Instrumentos 

Entrevista semiestruturada.  

Bases científicas. 

Livros. 

Periódicos. 

Anais de congressos. 

Sites governamentais (IBGE, ANP, ..., MME). 

Fonte: Elaborado com informações de Gil (2002); Gressler (2004); Diniz e Silva (2008); Silveira e Córdova 

(2009); Prodanov e Freitas (2013) 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos referem-se à maneira pela qual se obtém os dados (GIL, 2002). O 

Quadro 8 sintetiza os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. 
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Quadro 8 – Síntese dos procedimentos metodológicos 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

 Métodos Etapas 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

Descrever o SAG da carne bovina 

no Brasil; 

Descrever o SAG do biodiesel no 

Brasil; 

Analisar o potencial de 

aproveitamento do sebo bovino 

(Sub-SAG da Carne) de forma a 

fomentar o setor de biodiesel 

considerando a realidade do 

Brasil e do Estado do Rio de 

Janeiro; 

Verificar a viabilidade econômica 

da produção de biodiesel a partir 

de diferentes cenários de 

fornecimento e uso de sebo 

bovino, óleo de soja degomado, 

com a existência ou não do Selo 

Combustível Social. 

Pesquisa 

bibliográfica 

   

Pesquisa 

Documental 

 

Pesquisa de 

campo 

  

Estudo e análise de teses, dissertações e 

documentos de domínio científico. 

Pesquisa por dados estatísticos em 

publicações de instituições públicas e 

privadas. 

Consulta a registros internos ou outros 

documentos relevantes. 

Elaboração do roteiro semiestruturado da 

entrevista. 

Realização das entrevistas presenciais com 

gestores das usinas processadoras de sebo e 

com gestores das usinas produtoras de 

biodiesel para coleta de dados. 

Realização de entrevistas telefônicas com 

as indústrias fornecedoras de equipamentos 

para o processamento do sebo e produção 

do biodiesel.  

Elaboração da planilha, utilizando a 

ferramenta Excel. 

Cálculo da viabilidade da produção de sebo 

e do biodiesel. 

Simulação do custo de oportunidade e do 

break-even point. 

Apresentação dos resultados.  

Fonte: Elaboração própria 

A pesquisa bibliográfica analisou documentos de domínio científico, tais como 

livros, periódicos, teses, dissertações, artigos técnicos e demais artigos científicos, para 

construção da revisão de literatura.  

A pesquisa documental recorreu a material constituído por tabelas estatísticas 

retiradas dos sites governamentais (ANP, MAPA, IBGE, MME, entre outros) e as cotações 

(do sebo, glicerina, biodiesel, metanol) encontradas em outros sites (Scot Consultoria, 

Methanex) .  

Com a pesquisa de campo buscou-se informações sobre o potencial da utilização do 

sebo bovino na produção de biodiesel. Neste sentido a pesquisa foi realizada por meio de uma 

entrevista semiestruturada (com roteiro disponível no Apêndice A) com os agentes privados 

relacionados ao processamento do sebo bovino, e entrevistas com questões abertas às usinas 

processadoras de biodiesel (Apêndice B), o que contribuiu com as informações utilizadas na 
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elaboração da planilha de viabilidade econômica. As informações sobre os custos dos 

equipamentos para a montagem das usinas para processamento do sebo bovino e produção de 

biodiesel foram coletados em entrevista telefônica junto a uma empresa fornecedora de 

equipamentos para usina de biodiesel. Informações complementares foram coletadas através 

do e-mail. Além disso, realizou-se visitas técnicas às usinas processadoras do sebo e às usinas 

produtoras de biodiesel para observar e acompanhar os processos produtivos. 

3.2 Escopo do Estudo 

Este estudo pretende verificar a viabilidade econômica da integração vertical da 

usina processadora de sebo bovino para produção do biodiesel considerando a realidade do 

Estado do Rio de Janeiro. O limite geográfico estabelecido foi o Estado do Rio de Janeiro, 

considerando que:  

 O Estado do Rio de Janeiro abriga 16.718.956 habitantes (estimativa do IBGE para 

2017), 8% da população brasileira, a terceira maior população residente do país, com uma 

densidade demográfica de 365,23 hab/km² (IBGE, 2017a). 

 O Estado do Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação em termos de Produto 

Interno Bruto (R$ 623.856 milhões). O Estado respondeu em 2017 por 9,5% do PIB do 

país, com renda per capita de R$ 37.314,00 (CEPERJ, 2018). 

 O Estado do Rio de Janeiro possui um efetivo de bovinos em quantidade crescente, 

segundo o censo agropecuário de 2017 (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Evolução do rebanho bovino no Estado do Rio de Janeiro - 1975-2017 
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Fonte: Elaborado com informações de IBGE (2018a); MAPA (2018) 
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 O Estado do Rio de Janeiro possui dezesseis matadouros de bovinos, registrados no 

Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ, conforme Quadro 9. 

Quadro 9 – Matadouro-Frigorífico de bovinos no Estado do Rio de Janeiro 

SIE/RJ nº Nome do Estabelecimento Cidade 

504 Matadouro e Frigorífico de Campos Ltda. Campos dos Goytacazes 

508 Frigorífico Guarus Ltda. Campos dos Goytacazes 

549 Madiska Matadouro e Distribuidora de Carnes Ltda. Barra do Piraí 

621 Frigorífico Irapuru Ind. E Com. De Carnes S.A. Barra Mansa 

886 Distribuidora de Carnes Boiboi Ltda. Quissamã 

1035 Matadouro Pentagna Ltda. Valença 

1045 Frigorífico Vale do Ouro Ltda. Itaperuna 

1051 Matadouro São Martins de Cantagalo Ltda. Cantagalo 

1082 Vadecar Comércio e Distribuição de Carnes Ltda. Três Rios 

1083 Frigorífico Industrial de Campos S/A - FRICAMPOS Campos dos Goytacazes 

1088 Marchantaria Exata de Pádua Ltda. ME. Sto Antônio de Pádua 

1183 Matadouro Frigorífico Esteves Ltda. ME. Três Rios 

1188 Frigoxô Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Itaperuna 

1200 Dorismar Silva Vidaurre ME Bom Jesus do Itabapoana 

1208 STZ Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. Teresópolis 

1183 Matadouro Frigorífico Esteves Ltda. Três Rios 

560 Ferreira e Landim Distribuidora de Carnes Ltda. Valença 

Fonte: RJ (2017) 

Em 2017, foram abatidas 175.134 cabeças de bovinos no Estado do Rio de Janeiro, 

tendo como unidade de coleta todos os estabelecimentos que efetuam a atividade de abate de 

animais e estão sob inspeção estadual ou municipal. Essa quantidade representa um aumento 

de 24.509 cabeças de bovinos abatidas no mesmo período em 2016 (150.625 cabeças 

abatidas), um aumento de 16% (IBGE, 2018b). 

O abate de 175.134 cabeças de bovinos gerou em torno de 5.321 m
3
 de sebo. A 

destinação adequada para os subprodutos/resíduos do abate, em atendimento às leis e normas 

vigentes, sanitárias e ambientais pode ser realizada por terceiros (PACHECO, 2006). 

 O Estado do Rio de Janeiro tem instaladas duas usinas processadoras de sebo bovino. 

As características das usinas são apresentadas no Quadro 10. 

Quadro 10 – Usinas processadoras de sebo no Estado do Rio de Janeiro  

Itens Usina 1 Usina 2 

Matéria-prima Resíduos do abate bovino 

Custo de aquisição  Zero R$ 350,00/m
3
 

Subproduto da produção  Farinha de carne e ossos utilizados na fabricação de ração animal.  

Destino da produção do 

sebo 

Fabricação de sabão e de material de 

limpeza em geral. 

Venda para usinas de biodiesel de 

outro estado. 

Outras informações Captação de matéria-prima em um raio de 150 km. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O Estado do Rio de Janeiro tem instaladas duas usinas de produção do biodiesel com 

condições tecnológicas para utilização do sebo bovino como matéria-prima. As 

características das usinas são apresentadas no Quadro 11. 

Quadro 11 – Usinas de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro  

 Usina A Usina B 

Capacidade instalada  166,7 m
3
/dia 450 m

3
/dia 

Produção negociada 

(59º Leilão do Biodiesel). 
4.000 m

3
 17.000 m

3
 

Valor total da venda R$ 10.898.585,00 R$ 46.201.300,00 

Matéria-prima utilizada 
Óleo vegetal recuperado (OVR) 

Óleo de Soja degomado 

Óleo vegetal recuperado (OVR) 

 Sebo bovino  

Óleo de Soja degomado 

Subproduto da produção de 

biodiesel (B100) 
Glicerina bruta 

Glicerina bruta  

Ácido graxo 

Processo Transesterificação Transesterificação e esterificação 

Rota tecnológica Metílica Metílica 

Investimento inicial   –       30 milhões de reais 

Outras informações 

Possui tecnologia para a produção de 

biodiesel a partir de diversas matrizes 

oleaginosas (óleo de soja degomado, 

sebo, girassol, mamona, palma, babaçu, 

pinhão-manso...) e tem como política a 

verticalização de toda a cadeia produtiva. 

Tem como política a verticalização 

de toda a cadeia produtiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

E em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Estado do Rio, tem uma usina de 

biodiesel comercial administrada pela Cooperativa Central de Logística e Apoio à Natureza 

(COOPCLEAN). Nesta usina, o biodiesel é produzido a partir do óleo vegetal recuperado 

OVR coletado nas residências, que antes era usado para fabricar sabão e ração animal. O 

OVR transformado em biodiesel é vendido a preço de custo e abastece os barcos dos 

pescadores artesanais de Arraial do Cabo (JB, 2011; BIOTECHNOS, 2012). 

Por fim, o escopo do estudo pode ser sintetizado no Quadro 9. 

Quadro 12 – Escopo do estudo 

Componentes  Estrutura  

Questões de 

estudo 

Qual é o potencial de uso do sebo bovino para produção de biodiesel no Brasil e no Estado 

do Rio de Janeiro? 

É viável economicamente produzir biodiesel a partir do sebo bovino no estado Rio de 

Janeiro?  

Comparativamente ao óleo de soja degomado, principal matéria-prima utilizada na produção 

de biodiesel no Brasil, o que seria mais viável economicamente 

Proposições 
É viável economicamente a integração vertical de uma indústria processadora de sebo 

bovino para produção de biodiesel. 

 
Continua 
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Quadro 12 – Escopo do estudo (Continuação) 

Componentes  Estrutura 

Unidades de 

análise 

Unidade de análise: 

A viabilidade econômica da produção de biodiesel de sebo bovino considerando a realidade 

do Estado do Rio de Janeiro. 

As subunidades: 

 Viabilidade econômica do sebo bovino, com e sem SCS. 

 Viabilidade econômica do mix sebo bovino/ óleo de soja degomado na produção de 

biodiesel, com e sem SCS. 

A lógica do 

estudo 

Etapas do estudo:  

1) Realização da pesquisa bibliográfica e da revisão de literatura em uma construção teórica 

que facilite a elaboração de um roteiro semiestruturado para realização das entrevistas. 

2)  A pesquisa documental procura dados confiáveis para análise da viabilidade.  

3)  Foram realizadas três visitas técnicas com observação direta nas usinas processadoras de 

biodiesel e sebo bovino. 

4) Realização de entrevistas com roteiro semiestruturado para captar informações utilizadas 

na análise de viabilidade.  

5)  Tabulação dos dados em planilhas da ferramenta Excel. 

6)  Realização dos cálculos da viabilidade econômica na utilização do sebo como matéria-

prima na produção do biodiesel, considerando a realidade do Estado do Rio de Janeiro.  

7)  Elaboração da análise dos cenários. 

8)  Apresentação dos cenários construídos para a análise da viabilidade. 

9)  Elaboração das conclusões  

 

Dados a coletar: 

1)  Fórmulas utilizadas no cálculo da viabilidade.  

2)  Quantidade e cotações de matérias-primas e insumos utilizados na produção do sebo e do 

biodiesel. 

3)  Tecnologia utilizada na produção. 

4)  Alíquotas, percentuais e incidência ou não dos impostos na produção e na venda dos 

produtos. 

5)  Juros do financiamento BNDES. 

6)  Taxas utilizadas na projeção do fluxo de caixa (Selic e inflação) 

7)  Custo logístico. 

8)  Custo da mão de obra. 

9)  Custo dos equipamentos e custo das obras de infraestrutura. 

10) Composição dos investimentos iniciais. 

11)  Custos e receitas no processamento do sebo bovino. 

12)  Custos e receitas na produção do biodiesel. 

Critérios para 

interpretação 

dos dados 

Calcular a viabilidade da integração vertical utilizando os métodos VPL e TIR e verificar se 

aceita ou rejeita o projeto. 

Análise dos cenários. 

Simulação do Custo de oportunidade e do break-even point. 

 Fonte: Elaborado pelo autor  

3.3 Coleta de Dados 

A coleta de dados é a etapa que caracteriza uma pesquisa, pois consiste na busca de 

dados dos fenômenos investigados (TOZONI-REIS, 2009), para atender aos objetivos 

propostos. Os procedimentos de coleta utilizados neste estudo foram a pesquisa bibliográfica 

para obter os dados secundários, a pesquisa documental para coleta de dados primários e a 
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realização de entrevistas com agentes da indústria de sebo e do biodiesel no Estado do Rio de 

Janeiro e de observação direta. Também foram realizadas entrevistas complementares, por 

telefone ou via web, com as usinas de biodiesel no Brasil para coletar informações adicionais.  

Os boletins mensais do biodiesel, o Anuário Estatístico 2016, o Anuário Estatístico 

2017, todos divulgados pela ANP, foram utilizados na pesquisa documental (Quadro 13), 

assim como os dados da pecuária, divulgadas pelo IBGE, os boletins mensais dos 

biocombustíveis do MME, e as tabelas divulgadas pelo MAPA.  

Quadro 13 – Fontes da pesquisa documental 

Fonte Endereço eletrônico 

Agencia Nacional de Petróleo e Gás (ANP) www.anp.gov.br 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) www.cepea.esalq.usp.br 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) www.embrapa.br 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) www.ibge.gov.br 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) www.mda.gov.br 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) www.agricultura.gov.br 

Programa de Estudos de Negócios do Sistema Agroindustrial da 

Universidade de São Paulo (PENSA) 
www.pensa.org.br 

Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) www.petrobras.com.br 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) www.pronaf.gov.br 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) www.senar.or.br 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) www.bndes.gov.br 

Fonte: Elaborado própria  

As entrevistas presenciais, e via contato telefônico/web, foram feitas no período de 

Fevereiro a Abril de 2018 com gestores das usinas processadoras de sebo e as usinas 

produtoras do biodiesel participantes do 59º Leilão Público. Antes de entrar em contato 

telefônico ou pela web com as usinas processadoras de sebo e produtoras de biodiesel, 

realizou-se uma pesquisa em sites institucionais para conhecer a atividade das referidas usinas 

e obter informações que facilitasse o diálogo com o entrevistado. 

O Quadro 14 detalha as entrevistas para coleta de informações. 

Quadro 14 – Fontes dos dados primários 

Produto Empresa Entrevistado Instrumento de coleta 

S
eb

o
 b

o
v

in
o

 

Usina 1 

Gerente de Logística 

Assistente Administrativo 

Motorista 

Supervisor de Vendas 

Gerente de produção 

Entrevista  

Presencial 

Contato telefônico 

Web 

Usina 2 
Supervisor de Vendas 

Engenheiro de produção 

Entrevista 

Contato telefônico 

  
Continua 
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Quadro 14 – Fontes dos dados primários (Continuação)  

Produto Empresa Entrevistado Instrumento de coleta 
B

io
d

ie
se

l 

 

Usinas participantes do 59º Leilão 

Público: 

ADM Rondonópolis – MT 

AMAZONBIO Ji-Paraná – RO 

BIANCHINI Canoas – RS 

BINATURAL Formosa – GO 

BIO OLEO Cuiabá – MT 

BIOCAMP Campo Verde – MT 

BIOFUGA Camargo – RS 

BIOPAR Nova Marilândia – MS 

BOCCHI Muitos Capões – RS 

BREJEIRO Orlândia - SP 

BSBIOS Marialva – PR 

BUNGE Nova Mutum – MT 

CAIBIENSE Rondonópolis – MT 

CARAMURU Ipameri – GO 

CARGILL Três Lagoas - MS 

CESBRA Volta Redonda - RJ 

COFCO Rondonópolis - MT 

COOPERFELIZ Feliz Natal – MT  

DELTA Rio Brilhante – MT 

FIAGRIL Lucas Rio Verde – MT 

GRANOL Anápolis – GO 

JATAI Jatai – GO 

JBS Lins – SP 

MINERVA Palmeiras Goiás – GO 

OLEOPLAN Iraquara – BA 

OLEOPLAN Veranópolis – RS 

OLFAR Porto Real – RJ 

PBIO Montes Claros – MG 

POTENCIAL Lapa – SP 

TRES TENTOS Ijuí – RS 

Engenheiro químico 

Sócia-diretora 

Gerente de projetos 

Sócio 

Gerente comercial 

Engenheiro de produção 

Supervisor de vendas 

 

Entrevista 

Contato telefônico  

Web 

Equipamentos 
Biotechnos 

Dupps 
Supervisor de vendas Web 

Fonte: Elaboração própria 

3.4 Análise dos Dados 

Para analisar a viabilidade econômica da integração vertical do processamento do 

sebo para produção do biodiesel, este estudo elaborou uma planilha em Excel com as 

variáveis de custos e receitas, dispostas em uma estimativa de Fluxo de Caixa, uma para cada 

elo da cadeia produtiva (sebo bovino e biodiesel), com diferentes cenários para o mix de 

produção utilizado nesse último elo. 

Dessa maneira, a análise foi estruturada em três etapas. Na primeira etapa verificou-

se a viabilidade da atividade de processamento do sebo bovino. Em uma segunda etapa, a 
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análise abrange as atividades de produção do biodiesel, considerando diferentes cenários de 

utilização de sebo ou óleo de soja degomado (100% sebo, 50% sebo / 50% óleo soja 

degomado, e 75% sebo /25% óleo de soja degomado), uma vez que o óleo de soja degomado 

é a principal matéria-prima de produção de biodiesel. A terceira etapa a verificação da 

viabilidade da integração vertical na produção do biodiesel a partir do sebo bovino. 

Para cada cenário montou-se um fluxo de caixa e utilizou-se os métodos de avaliação 

econômica (TIR e VPL), com a finalidade de verificar se o projeto é viável, ou não, além de 

observar se o custo de oportunidade foi superado e se o projeto atingiu o break even-point. A 

Figura 6 procura detalhar as etapas da análise de viabilidade. 

Figura 6 – Detalhamento das etapas da análise de viabilidade 

SETOR DE INSUMOS

Atividade 

Industrial

Atividade 

Industrial

M

E

R

C

A

D

O

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Processamento 

do sebo bovino
Produção do 

biodiesel

VPL E TIR da atividade

Custo de oportunidade

Análise do Break-even point

Atividade 

Agrícola

Vísceras

Soja

SETOR DE TRANSFORMAÇÃO

Compra da soja 

 

Fonte: Adaptado de Lima JR (2008) 

O fluxo de caixa construído nesta pesquisa contempla o investimento inicial e a 

geração de caixa do projeto durante a vida útil de 10 anos. Com base neste fluxo, são 

calculados o VPL e a TIR para a avaliação. Para o cálculo do VPL através do Excel utiliza-se 

a fórmula: = VPL (taxa; valores). Onde ―valores‖ se refere aos valores dispostos no fluxo de 

caixa e a ―taxa‖ é a TMA. Para o cálculo da TIR através do Excel, é utilizada a seguinte 

fórmula: = TIR (valores). Onde ―valores‖ se refere aos valores dispostos no fluxo de caixa. 

Os dados utilizados na estrutura montada para verificar a viabilidade da produção do 

sebo bovino são um mix das informações colhidas em pesquisa em sites governamentais 

(ANP, IBGE, ANA, ...), nas entrevistas presencial ou telefônica com as usinas processadoras 

do sebo bovino, ou nas questões via e-mail com as empresas de equipamentos para planta de 

processamento, assim como outros sites na web. Observou-se as variáveis de custos e receitas 
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em uma estimativa de Fluxo de Caixa e utilizou-se os métodos de avaliação TIR e VPL, além 

de observar se o custo de oportunidade foi superado e se o projeto atingiu o break even-point.  
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4  POTENCIAL DO USO SEBO BOVINO PARA A PRODUÇÃO DO BIODIESEL NO 

BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Nessa seção, em que o SAG da carne bovina e o SAG do biodiesel foram descritos, 

fez-se uma revisão sobre a produção do biodiesel no Brasil, destacando as matérias-primas 

utilizadas  e em seguida, foi analisado o potencial do sebo bovino para atender ao SAG do 

biodiesel no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. 

4.1 SAG da carne bovina no Brasil  

O estudo do SAG da carne bovina no Brasil envolve a análise do ambiente 

institucional, organizacional e as estratégias das organizações que determinam os arranjos 

predominantes, com a finalidade de oferecer suporte ao funcionamento do SAG (PITELLI; 

MORAES, 2006). Esta tendência implica em superar as fronteiras tradicionais entre os setores 

público e privado (GIBBOONS et al., 1994; ETZKOWITZ; LEYDERSDORFF, 2000; 

MALERBA, 2004), surgindo novas forças sociais e organizacionais (ZUBIETA et al., 2013), 

que pode ser representado por um fluxo (contendo os agentes do SAG), amparados pelos 

ambientes organizacional e institucional (REZENDE et al., 2006). 

Apesar da representatividade do Brasil no contexto global, evidências associadas a 

falhas de coordenação apontam problemas na competitividade no SAG da carne bovina 

(CALEMAN; ZYLBERSZTAJN, 2012). Os problemas de coordenação comprometem o 

desempenho dos agentes, especialmente em relação aos requisitos de qualidade e sanidade 

(CALEMAN et al., 2008). 

No Brasil, o SAG da carne bovina é caracterizado pela complexidade e diversidade, 

com disponibilidade de terras agricultáveis, ampla oferta de culturas para complementação da 

dieta animal e condições naturais propícias à atividade pecuária (CALEMAN; 

ZYLBERSZTAJN, 2012; FREITAS et al., 2014). 

A produção de carne bovina representa um complexo industrial composto por um 

conjunto de agentes econômicos, que são responsáveis pelas várias etapas de transformação 

da matéria-prima em produto final, pela comercialização e distribuição (MACHADO et al., 

2010), envolvendo agentes agrupados em quatro segmentos: antes da fazenda, nas fazendas, 

após as fazendas e agentes facilitadores (NEVES, 2012). Ao seu redor estão as atividades de 

apoio ao SAG como centros de pesquisa, universidades, suporte técnico das empresas de 
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insumo, além de suporte financeiro e inspeção sanitária (BARCELLOS et al., 2015). O SAG 

da carne bovina é representado na Figura 7.  

Figura 7 – SAG da carne bovina 
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Fonte: Neves (2012) 

O antes da porteira representa as atividades de apoio à produção agropecuária, 

compreende o elo dos insumos: genética, suplementação alimentar, fertilizantes, corretivos, 

defensivos agrícolas, sementes forrageiras, suplementos minerais, vitaminas e aditivos, 

produtos veterinários, além das cercas, brincos, combustíveis, tratores e implementos. Nas 

fazendas retrata a produção agropecuária, é dentro da porteira que ocorre a atividade 

agropecuária propriamente dita. No depois da porteira tem-se as indústrias processadoras e as 

redes de distribuição (atacadistas e varejistas), além das tradings, é composto pelos elos dos 
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insumos industriais, indústria processadora e distribuição. Os agentes facilitadores não têm 

participação direta na cadeia produtiva, mas os serviços prestados auxiliam o funcionamento 

da atividade (NEVES, 2012; FREITAS et al., 2014).  

Em 2017, o efetivo de bovinos atingiu a marca recorde de 226,03 milhões de cabeças 

– 22,6% do total de animais do planeta – um crescimento de 3,58% em relação ao ano anterior 

(Gráfico 2) (MAPA, 2018).  

Gráfico 2 – Evolução do efetivo de bovinos no Brasil - 2005-2017 (em milhões de cabeças) 
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Fonte: Elaborado com dados do MAPA (2015; 2017); IBGE (2018b)   

Em 2017, foram abatidas 26.627.975 cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço 

de inspeção sanitária, um aumento de 10% em relação ao ano anterior (vide Gráfico 3) 

(MAPA, 2018). 

Gráfico 3 – Evolução anual do abate de bovinos no Brasil - 2005-2017 (milhões de cabeças) 
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4.2 SAG do biodiesel no Brasil 

O biodiesel é um combustível sintético semelhante ao diesel, composto por ésteres 

monoalquílicos de ácidos gordos de cadeia longa derivados de óleos vegetais ou gorduras 

animais e designado B100 (BENEDETTI et al., 2006; ESCOBAR et al., 2009; LÔBO et al., 

2009; TEIXEIRA et al., 2010; PATIL et al., 2010; HOEKMAN et al., 2012; MAMAT et al., 

2013; SAXENA et al., 2013; ABBOUD et al., 2017; MANIQUE et al., 2017). 

―Quimicamente, o biodiesel é conhecido como éster metílico ou etílico, de ácidos graxos‖ 

(CAIXETA, 2009, p. 22), derivados de lípidos naturais através do processo de 

transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais com álcool na presença de um ácido 

ou um catalisador básico (MORAES et al., 2008; DEMIRBAS, 2011; DHIRAJ; MANGESH, 

2012). O processo de transesterificação é utilizado para remover os constituintes 

desnecessários incluindo a sujeira e a água do óleo (MAMAT et al., 2013). O objetivo do 

processo de transesterificação é reduzir a viscosidade e o teor de oxigênio do óleo vegetal 

(DEMIRBAS, 2011). 

Segundo o inciso XXV, Artigo 4º da Lei 11.097/2005, entende-se por biodiesel  

―biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna 

com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil‖ (BRASIL, 

2005). 

Nesse sentido, o biodiesel apresenta características importantes como não toxicidade, 

biodegradabilidade, alto teor energético e composição livre de enxofre, é relativamente menos 

inflamável em comparação com o diesel normal. É um combustível renovável e biodegradável 

e pode ser considerado uma alternativa para substituir o diesel (PATIL et al., 2010; 

RAMÍREZ-VERDUZCO et al., 2012; MANIQUE et al., 2017). Com o ponto de inflamação 

de 420 K, o biodiesel é não inflamável e não explosivo, em contraste com o petrodiesel, que 

tem um ponto de inflamação de 337 K. Esta propriedade torna os veículos com biodiesel 

muito mais seguros em acidentes do que aqueles alimentados por diesel ou gasolina 

(DEMIRBAS, 2011).  

O biodiesel tem maior teor de oxigênio do que o diesel de petróleo e seu uso em 

motores diesel tem mostrado grande redução na emissão de partículas, monóxido de carbono, 

enxofre, poliaromáticos, hidrocarbonetos, fumaça e ruído (BHATTI et al., 2008). O número 

de cetano, a viscosidade, a densidade e o maior valor de aquecimento são propriedades 



68 

 

importantes a considerar na utilização de combustíveis de biodiesel, porque estão envolvidos 

na definição de qualidade do combustível (RAMÍREZ-VERDUZCO et al., 2012). 

O biodiesel pode ser usado como combustível puro ou misturado em qualquer nível 

com o diesel de petróleo (BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014; ABBOUD et al., 2017). O biodiesel 

puro (B100) pode ser usado em alguns motores com poucas ou nenhuma modificação (20% 

de biodiesel e 80% de petróleo diesel) são as misturas de biodiesel mais comuns 

(BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014). A prática internacional levou à adoção de uma nomenclatura 

única para identificar a concentração do biodiesel nas misturas, conhecida com o acrônimo 

BXX, onde a XX corresponde à porcentagem do biodiesel na mistura de diesel/biodiesel 

(ESCOBAR et al., 2009). As misturas indicadas como B2 (2% de biodiesel e 98% de petróleo 

diesel), B5 (5% de biodiesel e 95% de petróleo diesel) e B20 (20% de biodiesel e 80% de 

petróleo diesel) são as misturas de biodiesel mais comuns (BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014). 

O biodiesel é obtido a partir de fontes naturais e conhecido por sua renovabilidade e 

a capacidade de representar um ciclo de dióxido de carbono durante a sua combustão através 

de formas fotossintéticas (ABBOUD et al., 2017). Além disso, é necessário estabelecer um 

padrão de matéria-prima múltiplo não comestível para a produção de biodiesel (WANG et al., 

2012). A fim de diminuir a concorrência com os produtos alimentares, tem sido investigada a 

procura de matérias-primas renováveis, para a produção de biodiesel (HASUNTREE et al., 

2011). Embora o impacto positivo sobre a sustentabilidade atribuído ao biodiesel contribua 

para estimular a sua produção, nas últimas décadas, os impactos causados durante o ciclo de 

vida do biodiesel, como a alteração do solo, da água, da qualidade do ar, do balanço 

energético, da segurança alimentar, do uso e da posse da terra e do investimento de recursos 

públicos para subsidiar a produção de biocombustíveis gerou preocupações de 

sustentabilidade, como a concorrência com a produção de alimentos, a mudança indireta do 

uso da terra e os impactos sobre a água, a biodiversidade e os valores sociais, estabelecendo 

um trade-off entre as diferentes dimensões da sustentabilidade (YOU et al., 2012; 

BAUTISTA et al., 2016).  Assim, a avaliação da sustentabilidade ainda é uma questão crítica 

e em evolução para a cadeia de produção de biodiesel (BAUTISTA et al., 2016).  

A cadeia de suprimentos de biocombustíveis compreende um amplo conjunto de 

atividades bastante complexo: as matérias-primas relacionadas com o setor agrícola, a 

produção e a rede de distribuição até a entrega do produto final ao consumidor. A extensão do 

envolvimento de cada um desses setores é o resultado do planejamento estratégico e 

operacional de toda a cadeia de suprimentos e, no caso geral, determina a eficiência do setor 

de biocombustíveis  (PAPAPOSTOLOU et al., 2011).  
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As principais características associadas as cadeias de suprimento de biocombustíveis 

são: disponibilidade de matéria-prima, distribuição geográfica e sazonalidade; incentivos 

governamentais; uso e disponibilidade regional de recursos naturais e estrutura econômica 

regional; manuseio de matéria-prima; e variação da procura e distribuição espacial dos 

clientes (YOU et al., 2012). O exemplo de um esquema conceitual de cadeia de suprimentos 

de biocombustíveis é apresentado na Figura 8. 

Figura 8 – Esquema conceitual da cadeia de suprimentos de biocombustíveis 

 

Fonte: Moncada et al. (2017) 

O desempenho econômico das cadeias de suprimento de biocombustíveis depende da 

interação de características técnicas (caminhos tecnológicos e logísticos) e estruturas sociais 

(instituições e comportamentos de atores) (MONCADA et al., 2017).  

Os agentes (agricultores, produtores de biodiesel e distribuidores) interagem com os 

objetos (tecnologias) através de proprietários (linha cinza). Estes agentes interagem com 

outros agentes por meio de fluxos físicos de matéria-prima e biodiesel (seta cinza sólida) e 

através do fluxo de dinheiro (seta cinza pontilhada). A tomada de decisão de diferentes 

agentes baseia-se na informação (preços) fornecida por diferentes mercados (seta preta 

pontilhada). O ambiente é composto pelo governo. O governo pode influenciar o preço dos 

diferentes produtos e o comportamento dos agentes através de incentivos (seta preta sólida) 

(MONCADA et al., 2017). 
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O SAG do biodiesel brasileiro é composto por três processos básicos e integrados: 

(1) oferta; (2) produção; e (3) distribuição. Esses processos fornecem a estrutura básica para 

conversão de matérias-primas no biodiesel e distribuição do produto final. É impulsionada por 

iniciativas e controles governamentais destinados a atingir metas sociais como a inserção da 

agricultura familiar na cadeia de suprimentos e a criação de emprego em regiões pobres do 

país. A configuração do SAG do biodiesel é definida a partir da identificação do produto final, 

o biodiesel (PADILHA et al., 2012). A Figura 9 representa a SAG do biodiesel.  

Figura 9 – SAG do biodiesel 
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Fonte: Adaptado de Castro e Lima (2003) 

O ambiente organizacional do SAG do biodiesel no Brasil compõe-se de entidades 

públicas e privadas. Alguns componentes do ambiente organizacional do SAG do biodiesel 

estão representados no Quadro 15 (OKADA, 2008). 

Quadro 15 – Ambiente organizacional do SAG do biodiesel no Brasil  

Elos da cadeia Órgãos de classe/ Associações privadas/ Órgãos governamentais 

Abate/Frigorífico 

ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias de Carne Industrializada 

ABIF – Associação Brasileira da Indústria de Frigoríficos 

Abrafrio – Associação Brasileira da Indústria Frigorífica 

Indústria de biodiesel  

Ubrabio – União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene 

Aprobio – Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil 

ABIOVE – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 

Distribuição 

Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. 

SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 

Lubrificantes 

Elos da cadeia Programa / Projeto 

Indústria de biodiesel PNPB – Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

Distribuição 
Programa Rio Biodiesel 

Projeto Biodiesel B20 Experimental – O Rio de Janeiro Anda na Frente. 

Fonte: Elaborado com informações de Pitelli (2004) 
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Entre as estruturas que dão suporte ao funcionamento do SAG estão os órgãos 

reguladores e as organizações de fomento e apoio. O Quadro 16 apresenta os órgãos 

reguladores e suas responsabilidades no SAG (MOURAD, 2010).  

Quadro 16 – Órgãos reguladores do SAG do biodiesel  

Órgão Definição 
Responsabilidade no SAG do 

Biodiesel 

ANP – Agência Nacional do 

Petróleo e Gás Natural e 

Biocombustíveis 

Autarquia federal vinculada ao Ministério 

das Minas e Energia, responsável pela 

execução da política nacional para o setor 

energético. 

Regular e fiscalizar as atividades 

relativas a produção, controle da 

qualidade, distribuição, revenda e 

comercialização do biodiesel e da 

mistura óleo diesel-biodiesel (BX). 

CNPE – Conselho Nacional 

e Política Energética 

Órgão de assessoramento do Presidente da 

República, vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia, cuja função é formular 

políticas públicas e diretrizes para a 

matriz energética.  

Reduzir prazos para atendimento 

ao percentual mínimo obrigatório 

de biodiesel misturado ao diesel.  

MAPA – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Órgão da administração direta, tendo 

como competência o estímulo ao aumento 

da produção agropecuária e ao 

desenvolvimento do agronegócio, com 

objetivo de atender ao consumo interno e 

formar excedentes para exportação.  

Realizar zoneamento agrícola. 

MDA – Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

Órgão da administração direta, cuja área 

de competência é promover o 

desenvolvimento sustentável do segmento 

rural constituído pelos agricultores 

familiares. 

Determinar os critérios para 

concessão do Selo Combustível 

Social, monitorar e fiscalizar a 

concessão do selo e organizar a 

base produtiva de agricultores 

familiares. 

MME – Ministério de Minas 

e Energia 

Órgão da administração direta, com 

responsabilidade de gerir toda a matriz 

energética.  

Determina as diretrizes específicas 

para os leilões. 

Secretaria da Receita 

Federal 

Órgão subordinado ao Ministério da 

Fazenda, cuja função é administrar os 

tributos de competência da União e 

auxiliar o Poder Executivo Federal na 

formulação de política tributária 

brasileira.  

Conceder registro especial de 

produtor de biodiesel e administrar 

a tributação aplicada ao setor. 

Fonte: Mourad (2010) 

Algumas organizações de fomento e apoio ao desenvolvimento do SAG do biodiesel, 

envolvendo desde organizações financeiras até representações de classe e institutos de 

desenvolvimento tecnológico (Quadro 17). 
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Quadro 17 – Organizações de fomento e apoio ao SAG do biodiesel 

Organização Definição Responsabilidade no SAG do Biodiesel 

BB 

Banco do Brasil 

Instituição financeira de economia 

mista, em que o governo federal é o 

maior acionista.  

Disponibilizar linhas de financiamento de 

custeio, investimento e comercialização, 

colaborando para a expansão do 

processamento do biodiesel no país, a 

partir do incentivo à produção de matéria-

prima, à instalação de plantas 

agroindustriais e à comercialização. 

BNDES 

Banco Nacional do 

Desenvolvimento 

Órgão do governo federal, 

instrumento de financiamento a longo 

prazo para a realização investimento 

em todos os segmentos da economia, 

em uma dimensão social, regional e 

ambiental.  

Apoio financeiro destinado a todas as fases 

de produção do biodiesel. 

Contag 

Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na 

Agricultura 

Sindicato representante dos interesses 

dos trabalhadores rurais assalariados, 

agricultores e trabalhadores da 

atividade extrativista.  

Intermediar as negociações entre as 

empresas produtoras de biodiesel e os 

agricultores familiares.  

EMATER 

 Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural   

Autarquia vinculada aos governos 

estaduais, cuja função é promover 

ações de assistência técnica e social, 

extensão rural, cooperando para o 

desenvolvimento rural sustentável.  

Prestar assistência técnica aos agricultores 

familiares em parceria com indústrias de 

biodiesel. 

FAPERJ  

 Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo 

à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro 

Agência de fomento à ciência, à 

tecnologia e à inovação do Estado do 

Rio de Janeiro. Vinculada à 

Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia.  

Estimular atividades nas áreas científica e 

tecnológica e apoiar de maneira ampla 

projetos e programas de instituições 

acadêmicas e de pesquisa. 

FETRAF  

 Federação Nacional dos 

Trabalhadores na 

Agricultura Familiar 

Entidade ligada à Central Única dos 

Trabalhadores e representante dos 

agricultores familiares 

Intermediar as negociações entre as 

empresas produtoras de biodiesel e os 

agricultores familiares. 

MCT  

 Ministério da Ciência e 

Tecnologia 

Órgão da administração direta, com 

competência que envolvem assuntos 

de política nacional de pesquisa 

científica, tecnológica e inovação; 

planejamento, coordenação, 

supervisão e controle das atividades 

da ciência e tecnologia.  

Promover pesquisa e desenvolvimento de 

fontes de energia renováveis e de 

tecnologias energéticas limpas e eficientes 

por meio da Rede Brasileira de Tecnologia 

de Biodiesel 

Petrobras  

 Petróleo Brasileiro S/A 

Empresa estatal de economia mista 

que atua no segmento de energia, 

principalmente na exploração, 

produção, refino, comercialização e 

transporte de petróleo e seus 

derivados no Brasil e no exterior.  

Adquirir biodiesel nos leilões promovidos 

pela ANP e por meio de processos 

concorrenciais próprios para a formação de 

estoques que garantam o atendimento do 

percentual mínimo obrigatório da mistura 

biodiesel/diesel.  

SINDICOM 

 Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras 

de Combustíveis e de 

Lubrificantes 

Representa as companhias 

distribuidoras de combustíveis e de 

lubrificantes que respondem por mais 

de 80% do mercado nacional.  

Intermediar a relação entre as 

distribuidoras de óleo diesel que fazem a 

mistura com o biodiesel e o governo.  

UBRARIO  

União Brasileira do 

Biodiesel 

Representa os interesses dos 

produtores de biodiesel, de insumos, 

fornecedores de equipamentos e 

empresas de tecnologia e serviços 

ligados ao biodiesel.  

Promover a interlocução em conjunto com 

o governo, empresas e instituições de 

pesquisa.  

Fonte: Elaborado com informações de Mourad (2010) 
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Para Okada e Souza (2008, p.117) destaca que: 

Uma mudança positiva de cenário da cadeia de biodiesel está relacionada à 

formulação e adequada implementação de um planejamento com políticas públicas 

de fomento aos agentes/atores participantes da cadeia produtiva, sendo necessária a 

articulação de poder público federal e/ou estadual, com a mobilização do setor 

industrial privado em sinergia com os agentes econômicos e instituições de pesquisa. 

―A forma como os agentes se organizam no SAG do biodiesel é influenciada pelas 

normas que regulamentam o setor‖ (MOURAD, 2010, p. 85). Os parâmetros instituídos nas 

normas brasileiras são provenientes da normatização do diesel mineral ou originados de 

análises de óleos vegetais (LOBO et al., 2009). Um resumo das determinações legais 

relacionadas ao biodiesel no Brasil é apresentado no Anexo A. 

Desde 2005, o Brasil está investindo, através da Lei nº 11.097/2005, no PNPB para 

aproveitar o potencial do biodiesel (SILVA et al., 2014). O PNPB estabeleceu uma base 

normativa para a comercialização do biodiesel, em um novo modelo de tributação e políticas 

de inclusão social (CÉSAR et al., 2016), introduzindo o biodiesel na matriz energética 

brasileira, com regulamentação e fiscalização da comercialização feita pela ANP 

(GOULART; COTI-ZELATI, 2016). O PNPB buscou promover uma base mais diversificada 

de matérias-primas disponíveis, uma política de inclusão social, o desenvolvimento social de 

pequenos agricultores, a garantia do suprimento e da qualidade e a competitividade frente aos 

demais combustíveis (FERREIRA et al., 2015).  

A ASTM estabeleceu o padrão de especificações para os combustíveis de biodiesel 

(B100) para combustíveis destilados médios, bem como para misturas de biodiesel de B6 a 

B20 em diesel de petróleo, denominadas ASTM D7467. As misturas de B5 e abaixo estão 

permitidas de acordo com as especificações padrão para o combustível diesel n. ° 2, ASTM 

D975. O CEN estabeleceu especificações padrão para o B100, denominado EN 14214 

(HOEKMAN et al., 2012).  

O B100 é adicionado obrigatoriamente ao diesel nas proporções de acordo com a 

legislação em vigor. A regulamentação do biodiesel permitiu a adição voluntária de 2% de 

biodiesel ao diesel mineral (B2) em 2005 e obrigatória em 2008, aumentando gradativamente 

ao longo dos anos e em 2014 o B7 foi implementado na matriz energética nacional (ARAÚJO 

et al.; 2013; CÉSAR et al., 2016). Atualmente, são adicionados 10% (B10) de biodiesel ao 

óleo diesel comercializado a qualquer consumidor em todo o território nacional. A mistura 

obrigatória pode se elevar até 15%, caso testes validem a utilização dessa mistura em veículos 

e motores (MME, 2017a; BRASIL, 2017b). 

A Tabela 1 apresenta os objetivos programados e implementados da adição do 

biodiesel ao diesel desde o PNPB até 2030. 
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Tabela 1 – Objetivos do PNPB de 2005 a 2030 

Ano Programado Autorizado Implementado 

2003 Facultativo - 2% 

2008 (Jan) 2% - 2% 

2008 (Jul) 2% - 3% 

2009 (Jul) 2% - 4% 

2010/2012 2% - 5% 

2013 5% - 5% 

2014 (Jul) 5% - 6% 

2014 (Nov) 5% - 7% 

2017 (Mar) 8% 10%* 8% 

2018 (Mar) 9% 10%* 10% 

2019 (Mar) 10%** 15%* - 

2025 15%** - - 

2030 20%** - - 

Fonte: Adaptado de ABIOVE (2016); MME (2017a; 2017b); BRASIL (2017c) 

Nota: *Autorização estabelecida na Lei nº 13.263/2016. ** Programação estabelecida pela ABIOVE 

A inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel é efetivada por 

meio do Selo Combustível Social (SCS), concedido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), dá direito a algumas vantagens nos leilões públicos da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) e a reduções tributárias. O SCS é um certificado concedido às usinas de 

biodiesel que adquirem percentuais mínimos de matéria-prima de agricultores familiares 

(BRASIL, 2017b). Além de comprarem matéria-prima de agricultores familiares, as empresas 

de biodiesel são obrigadas a fornecer assistência técnica e apoio a esses agricultores 

familiares. Isso significa que as usinas devem apoiar agricultores familiares na melhoria de 

seus sistemas agrícolas e práticas agrícolas, resultando em seu desenvolvimento econômico e 

social (HALL et al., 2009; STATTMAN; MOL, 2014). O montante de matérias-primas 

adquiridas de agricultores familiares, prescrito pelo MDA, pode ser diferenciado de acordo 

com a região em que a empresa está localizada (CÉSAR et al., 2013). As alterações nos 

Percentuais Mínimos Regionais, nos Multiplicadores e nas regras de Assistência Técnica para 

obtenção e manutenção do SCS são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Alterações para obtenção e manutenção do SCS 

Regras do SCS 
IN MDA nº 

01/2005 

IN MDA nº 

01/2009 

Portaria MDA 

nº 60/2012  

Portaria MDA 

nº 81/2014 

Portaria MDA 

nº515/2018 

Regiões Percentuais mínimos regionais exigidos 

Nordeste 50% 30% 30% 30% 30% 

Sul 30% 30% 35% - 40% ** 40% 40% 

Sudeste 30% 30% 30% 30% 30% 

Norte e Centro-

Oeste 
10% 15% 10% -15% * 15% 15% 

Fonte: Adaptado de César et al. (2013); Pires (2015) e MDA (2015a) 

Nota: * 10% até a safra 2009/2010 e 15% a partir da safra 2010/2011. ** 35% na safra 2012/2013 e 40% a partir 

da safra 2013/2014. 
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A IN MDA nº 01/2005 registra o potencial de inclusão social e de geração de 

emprego e renda que a cadeia produtiva do biodiesel apresenta para os agricultores familiares 

do Brasil, o grande contingente de agricultores familiares nas regiões Norte e Nordeste, a 

necessidade implementar ações para geração de emprego e renda e a necessidade do 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas à descentralização do desenvolvimento para as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil. A IN MDA nº 01/2009 menciona a necessidade de apoio à 

organização da base produtiva de oleaginosas na agricultura familiar, em especial nas regiões 

Norte e Nordeste. E traz um dispositivo proibindo que a usina adquira matérias-primas em 

região distinta da que está localizada. Portaria nº 81/2014 manteve os valores das exigências 

mínimas nos níveis estabelecidos anteriormente. A região Sudeste não sofreu ajuste no 

período e na região Nordeste houve uma redução de 20 pontos percentuais para efeito de 

atendimento das regras do SCS. Os percentuais de inclusão no SCS foram modificados 

diversas vezes por meio de atos do MDA. Desde o final de 2012, eles se situam em 15% nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, em 30% no Nordeste e no Sudeste e em 40% na região Sul. 

Esses parâmetros foram estabelecidos nesses níveis pela Portaria nº 60, do MDA, de 

06/12/2012, tendo sido mantidos na Portaria nº 81, do MDA, de 26/11/2014 (PIRES, 2015). 

O sebo bovino antes excluído pelo MDA das regras do SCS, porque, o sebo não se 

enquadrava no escopo do SCS, apesar da criação de gado não ser uma atividade praticada 

exclusivamente por grandes produtores, mas também por pequenos e médios proprietários 

(Levy, 2011), foi incluído pelo MDA no SCS, através da Portaria Nº 337, a partir de 18 de 

setembro de 2015. A Portaria nº 515/2018 define os mesmos critérios para concessão e uso do 

SCS na aquisição de matérias-primas de origem vegetal ou animal (MDA, 2018). A inclusão 

do sebo bovino no SCS representa maiores incentivos para a cadeia produtiva desta matéria-

prima e também pode possibilitar a sua expansão, reforçando a sua importância para a 

produção de biodiesel no país (VARÃO et al., 2017). Parte dos arranjos possíveis, com 

aquisição de matéria-prima de origem animal, ainda deverá ser detalhada em normativos 

posteriores (MDA, 2018). 

O biodiesel é introduzido no mercado nacional de combustíveis com especificação 

única (CAIXETA, 2009). Atualmente, a produção do biodiesel no Brasil segue as 

especificações para venda estabelecidas na Resolução ANP nº 45 de 25/08/2014. A Resolução 

ANP nº 45 de 25/08/2014 estabelece a especificação do biodiesel e as obrigações quanto ao 

controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que 

comercializam o biodiesel em todo o território nacional (BRASIL, 2014). Independentemente 
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da matéria-prima e da rota tecnológica, o produto final precisa, necessariamente, apresentar as 

especificações previstas (ALMEIDA, 2016; GOULART; COTI-ZELATI, 2016). Isto faz do 

biodiesel uma commodity (GOULART; COTI-ZELATI, 2016). Atender a um padrão 

apropriado é o principal critério para a qualidade do biodiesel (KNOTHE et al., 2006).  

Uma alta porcentagem de mono-insaturação na composição de ácidos graxos é uma 

exigência para a escolha do melhor óleo para a produção de biodiesel. As propriedades físicas 

do biodiesel dependem da matéria-prima utilizada para sua produção (ARANSIOLA et al., 

2014). Não só a matéria-prima, mas também o processo tecnológico pode gerar grande 

influência sobre o meio ambiente na produção de biodiesel em uma planta em larga escala 

(FERNANDEZ et al., 2017). O produto obtido pode ser usado como combustível para 

motores diesel quer limpo ou misturado com petróleo diesel (TEIXEIRA et al., 2010). O 

biodiesel B100 pode ser usado diretamente em motores a diesel sem modificações para curto 

prazo com um desempenho ligeiramente inferior ao diesel (MURUGESAN et al., 2009).  

4.3 Produção de biodiesel no Brasil 

As leis associadas ao PNPB criaram uma forte demanda interna de biodiesel 

(CÉSAR et al., 2013). Em 2017, a produção de biodiesel atingiu 4,29 milhões de m³/ano, com 

uma capacidade instalada autorizada a operar comercialmente de 7,79 milhões m³/ano (ANP, 

2018c).  

Desde o lançamento do PNPB até 2017, o Brasil produziu 29.395 mil m
3
 de biodiesel 

(Gráfico 4) (ANP, 2017a).  

Gráfico 4 – Evolução da produção do biodiesel (B100) - 2008-2017 

 

Fonte: ANP/ABIOVE (2018) 
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O Brasil possui 51 unidades produtoras do biodiesel (Figura 10) responsáveis pela 

produção de 20.930 m
3
/dia (6.279.000 m

3
/ano), sendo 37 usinas com o SCS (ANP, 2018d). 

Figura 10 – Infraestrutura de Produção de Biodiesel (B100) – 2018 

 

Fonte: ANP (2018b) 

Para 2017, estão autorizadas para construção de 3 novas unidades produtoras de 

biodiesel e 3 encontram-se em processo de ampliação (Tabela 3). Com a finalização das obras 

e posterior autorização para operação, a capacidade total de produção de biodiesel autorizada 

poderá ser aumentada em 2.947 m
3
/dia, que representa um acréscimo de 14,08% na 

capacidade atual (BRASIL, 2017b).    

Tabela 3 – Expansão da capacidade de produção do biodiesel no Brasil em 2017 

Plantas autorizadas Quantidade Capacidade (m
3
/dia) 

Para construção – nova 3 2.135 

Para ampliação – já existente 3 812* 

Fonte: Brasil (2017b) 

Nota:  

*
 
Aumento total na capacidade de produção de biodiesel. 

A capacidade nominal autorizada de biodiesel e a capacidade produzida por regiões 

brasileiras, em 2017, são retratadas na Figura 11. 
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Figura 11 – Capacidade nominal e produção do biodiesel (B100) (mil m
3
/ano) – 2017 

 

Fonte: ANP (2018d) 

Em 2017, a capacidade nominal de produção de biodiesel (B100) no Brasil era de 

cerca de 7,5 milhões de m
3
/ano. Entretanto, a produção nacional foi de 4,3 milhões de m

3
, o 

que correspondeu a 57% da capacidade total. Em comparação a 2016, a produção de biodiesel 

(B100) teve um aumento de 13% (ANP, 2018d).  

Em 2017, a participação da produção de biodiesel a partir do aproveitamento do sebo 

bovino ficou em torno de 12,53% da produção nacional de biodiesel, uma produção de 

537.699,11 m
3
 apresentando queda de 17% em relação a 2016 (ANP, 2018c). A produção de 

biodiesel a partir do sebo bovino, no Brasil no período 2008-2017, é apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Evolução da produção de biodiesel a partir do sebo bovino no Brasil - 2008-2017 

Ano Produção biodiesel (m
3
) Sebo bovino (%) Participação do sebo bovino (m

3
) Variação (%) 

2008 1.167.128 16,44% 191.875,84 - 

2009 1.608.448 19,43% 312.521,45 62,88% 

2010 2.386.438 20,58% 491.128,94 57,15% 

2011 2.672.760 18,66% 498.737,02 1,55% 

2012 2.717.483 19,57% 531.811,42 6,63% 

2013 2.917.495 27,13% 791.516,39 48,83% 

2014 3.419.838 21,94% 750.312,46 -5,21% 

2015 3.930.503 5,58% 219.322,07 -70,77% 

2016 3.810.952 16,94% 645.575,27 194,35% 

2017 4.291.294  12,53% 537.699,11 - 17% 

Fonte: Elaborado com dados de IBGE (2017a); ANP (2009; 2010; 2011; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017b, 2018e)   

A comercialização do biodiesel ocorre somente por meio de leilões promovidos pela 

ANP, uma modalidade de licitação para transações comerciais entre governo e empresas 

privadas. Desde o início do PNPB em 2005 até 2017 foram realizados 59 leilões onde foram 

comercializados 29,5 bilhões de litros de biodiesel (ANP, 2018d).  

Do volume total comercializado, 80% são restritos às empresas certificadas com o 

SCS e os 20% restantes podem ser disputados tanto por empresas certificadas como por 

empresas não certificadas, em um mercado favorável as empresas certificadas, pois além da 

maior parte do mercado, podem competir nos dois lotes, um mecanismo que estimula a busca 

pela certificação por parte das usinas de biodiesel (MOURAD, 2010; ZYLBERSZTAJN, 

2010; WATANABE et al.; 2012; CÉSAR et al., 2013; GOULART; COTI-ZELATI, 2016).  

Os leilões garantem a participação dos agricultores familiares através do SCS 

(CÉSAR et al., 2016). Em 2017, 37 empresas possuíam SCS. A realização dos leilões deverá 

observar normas específicas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O 

caráter público do leilão visa promover um ambiente mais transparente de comercialização, 

fornecer igualdade de acesso entre fornecedores e não discriminar o porte do produtor no 

processo de negociação (BRASIL, 2017b).  

A quantidade de biodiesel negociado, para mistura obrigatória, em 2017, pelas usinas 

produtoras de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro, nos leilões públicos em 2017, é retratada 

na Tabela 5.  A Empresa A produziu 24.130 m
3
/ano de biodiesel e tem uma capacidade 

autorizada para produzir 50.000 m
3
/ano. A Empresa B produziu 42.650 m

3
/ano de biodiesel e 

tem uma capacidade produtiva autorizada para produzir 150.000 m
3
/ano. Juntas produziram 

66.780 m
3
/ano com uma capacidade autorizada para produzir 185.000 m

3
/ano.  
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Tabela 5 – Quantidade de biodiesel produzido no Estado do Rio de Janeiro 

Leilão público 

da ANP 

Empresa A (m
3
) Empresa B (m

3
) Total (m

3
) 

Qte produzida 

Capacidade 

autorizada 

pela ANP 

Qte produzida 

Capacidade 

autorizada 

pela ANP 

Qte 

produzida 

Capacidade 

autorizada 

pela ANP 

52º Leilão  4.000 

50.000 

m
3
/ano 

-  4.000 

185.000 

m
3
/ano 

53º Leilão 4.500 - 

135.000 

m
3
/ano 

4.500 

54º Leilão  3.130 - 3.130 

55º Leilão 4.000 15.000 19.000 

56º Leilão 4.000 12.000 16.000 

57º Leilão  4.500 15.650 20.150 

Total 24.130 42.650 66.780 

Fonte: Elaborado com informações de ANP (2017d) 

4.3.1 Matéria-prima para produção do biodiesel 

Atualmente, os óleos comestíveis são as principais matérias-primas utilizadas para a 

produção mundial de biodiesel, pois são disponibilizados em larga escala pela indústria 

agrícola. O biodiesel é preparado a partir de colza no Canadá, soja nos EUA, girassol na 

Europa e palmeiras no Sudeste Asiático. No entanto, a produção contínua e em grande escala 

de biodiesel a partir de óleos comestíveis tem sido uma grande preocupação porque eles 

competem com a produção de alimentos (AHMIA et al., 2014). As origens e processos de 

obtenção das principais matérias-primas que podem ser utilizadas no processo de produção do 

biodiesel estão listados no Quadro 18. 

Quadro 18 – Matérias-primas para a produção de biodiesel, origem e obtenção 

Categoria Origem Obtenção 

Óleos e gorduras de origem 

animal 

Matadouros, frigoríficos e 

curtumes. 

Extração com água e vapor. 

Óleos e gorduras de origem 

vegetal 

Agricultura temporária e 

permanente. 

Extração mecânica por solvente 

ou mista. 

Óleos residuais de fritura Cocções comerciais e industriais. Acumulações e coletas. 

Matérias graxas de esgoto Águas residuais de cidades e 

industriais. 

Processo em fase de 

investigação. 

Fonte: BRASIL (2003) 

O biodiesel produzido a partir de diferentes matérias-primas terá propriedades de 

combustível diferentes (HASUNTREE et al., 2011), tecnologias estão sendo desenvolvidas 

para explorar materiais celulósicos para a produção de biodiesel (como folhas e hastes de 

plantas) e gordura animal, resultando em óleos não comestíveis (AHMIA et al., 2014).  

As matérias-primas atualmente predominantes para a produção de biodiesel, em 

particular os óleos vegetais, podem ter disponibilidade limitada devido a restrições sazonais, 
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sociais e econômicas (MATA et al., 2014). Com o uso de óleos vegetais de qualidade 

alimentar como matéria-prima, (CANAKCI; SANLI, 2008), para produção de biodiesel, 

poderá ocorrer falta para fins alimentares (DHIRAJ; MANGESH, 2012). Assim, há um forte 

interesse em usar matérias-primas de baixo custo para produzir biodiesel (CAETANO et al., 

2012) que contribuem para aumentar seu papel na sustentabilidade (MATA et al., 2011). 

Além das oleaginosas, diferentes gorduras animais podem ser usadas para a produção 

de biodiesel. A gordura animal é essencialmente derivada de subprodutos das instalações de 

processamento e do processo de transformação (BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014).  

A evolução das principais matérias-primas, no período 2008-2017, utilizadas na 

produção do biodiesel no Brasil está representado no Gráfico 5.  

Gráfico 5 – Perfil de matérias-primas consumidas para produção de biodiesel - 2008-2017 

 

Fonte: Elaborado com dados ANP ( 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); ANP/ABIOVE (2018) 

As gorduras animais usadas para produzir biodiesel incluem sebo, graxa branca 

escolhida ou banha de porco, gordura de peixe (no Japão) e gordura de frango. Em 

comparação com as culturas de plantas, essas gorduras freqüentemente oferecem uma 

vantagem econômica com preços favoráveis para conversão em biodiesel. O éster metílico de 

gordura animal tem algumas vantagens, como o alto índice de cetano, propriedades não 

corrosivas, limpas e renováveis (AHMIA et al., 2014). 

O sebo bovino é uma das principais matérias-primas para a produção de biodiesel. 

Isso é favorecido pelo fato de o sebo ser resultante do abate de gado para produção de carne 

produzida no Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, tendo, portanto, baixo custo 

de comercialização (MANSINI et al., 2007). 
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A porcentagem da matéria-prima varia de região para região. O sebo bovino é a 

matéria-prima mais utilizada nas regiões Norte e Sudeste e  tem um papel importante na 

região Nordeste. Atualmente, outras matérias-primas têm sido pouco utilizadas, representando 

menos de 10% (FERNANDEZ et al., 2017). 

A Figura 12 apresenta as principais matérias-primas consumidas na produção de 

biodiesel nas grandes regiões brasileiras. 

Figura 12 – Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Fernandez et al. (2017) com informações de ANP (2017b) 

Em 2017, na região Sudeste, a oferta da matéria-prima sebo bovino (Gráfico 6) 

começou o ano com uma queda, quando o óleo de soja degomado teve uma representação 
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maior, mas em março do mesmo ano retomou seu crescimento, se tornando a principal 

matéria-prima na produção do biodiesel durante todo o período (ANP, 2017c).  

Gráfico 6 – Matéria-prima para produção do biodiesel – Região Sudeste – 2017 

 

Fonte: ANP (2018d) 

Comercialmente, a produção de biodiesel é realizada por transesterificação. A 

transesterificação de óleos para biodiesel (Figura 13) é realizada na presença de álcoois de 

cadeia curta, tais como metanol e etanol (RAZACK; DURAIARASAN, 2016).  

Figura 13 – Processo de produção do biodiesel por transesterificação 

MATÉRIA-PRIMA

Preparação da matéria-prima

Reação da transesterificação

Metanol ou etanol

Óleo ou gordura

Catalisador

(NaOH ou KOH)

Separação de fases

Fase leveFase pesada

Álcool etílico ou 

metílico

Desidratação do álcool

Recuperação do álcool 

dos ésteres

Recuperação do álcool 

da glicerina

Excessos de álcool 

recuperado

Destilação da glicerina

Glicerina bruta

Purificação dos ésteres

Biodiesel
Resíduo 

glicérico
Glicerina destilada

 

Fonte: Parente et al. (2003) 
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A transesterificação é a forma mais comum de produzir biodiesel por meio da reação 

de triglicerídeos com álcool (por exemplo, metanol, etanol, butanol) com o óleo ácido gordo 

na presença de um catalisador alcalino para produzir biodiesel e glicerol. A transesterificação 

é uma maneira barata de transformar a estrutura molecular grande e ramificada dos óleos 

vegetais em moléculas menores e de cadeia linear do tipo exigido nos motores de combustão a 

diesel. Geralmente, o metanol é preferido para a transesterificação, porque é menos 

dispendioso do que o etanol (DEMIRBAS, 2011; FERNANDEZ et al., 2017).  

Atualmente, os pesquisadores ainda estão lutando para desenvolver novos avanços 

nas rotas de transesterificação, melhorando a estabilidade de aditivos e definindo padrões para 

efluentes de processos. Entre todos, os processos alcalinos e catalisados por ácido são os mais 

comercializados, quase sendo utilizados para todas as plantas de biodiesel no Brasil. A busca 

por melhorias dos processos de transesterificação, em escala industrial, deve ser considerada 

como um grande fator de impacto quando se trata de influência ambiental (FERNANDEZ et 

al., 2017).  

Embora a reação de transesterificação possa ser realizada em processos descontínuos 

ou contínuos, as operações em lote são mais utilizadas. Um exemplo de desvantagem 

associada com a operação em lote é o maior investimento de capital associado ao uso de 

grandes volumes de reatores (ARAÚJO et al.; 2013; ARANSIOLA et al., 2014). 

Para garantir um desempenho satisfatório em uso em relação à operabilidade a baixa 

temperatura e à estabilidade oxidativa, o biodiesel deve conter concentrações relativamente 

baixas de FAME saturado de cadeia longa e FAME poli-insaturado (HOEKMAN et al., 

2012). 

Vale destacar que, o biodiesel de sebo bovino não é indicado para exportação em 

regiões de clima frio, pois, em temperaturas menores que 5ºC, precipita a gordura 

(DEMIRBAS, 2011). Devido aos efeitos adversos de certas características estruturais dos 

ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME - Fatty Acid Methyl Esters), não é possível definir 

uma composição única que seja otimizada em relação a todas as propriedades importantes do 

combustível (HOEKMAN et al., 2012). Martins et al. (2011) sugere que o biodiesel de sebo 

bovino seja misturado a óleos vegetais, pois assim cerca de 10ºC são diminuídos no ponto de 

entupimento quando essas misturas são realizadas. 
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4.4 O potencial do sebo bovino para atender ao SAG do biodiesel no Brasil 

A matéria-prima ―boi‖ gera uma infinidade de produtos e subprodutos (carne 

desossada, couro, sangue, ossos, cascos, chifres, gorduras, aparas de carne, animais ou suas 

partes condenadas pela inspeção sanitária e vísceras comestíveis e não comestíveis), que 

devem sofrer processamentos específicos. A renda obtida por essas empresas com a 

comercialização e o beneficiamento dos subprodutos, entre eles o sebo, não pode ser 

desprezada (PACHECO, 2006; TIRADO et al., 2008). As principais fontes de gorduras 

animais são as instalações de processamento de carne (MUSTAFA, 2007). O sebo bovino – 

um produto resultante do abate de gado para produção de carne no Brasil, inserido na 

estrutura de produção do biodiesel – é a segunda matéria-prima mais utilizada, atrás apenas da 

soja (VARÃO et al., 2017). 

O sebo bovino é obtido a partir do abate do gado bovino com a separação da carne e 

das aparas resultantes da limpeza da carcaça e dos cortes de carnes, dos ossos, vísceras e 

resíduos gordurosos, ou seja, a produção do sebo apresenta caráter residual na cadeia 

produtiva do abate bovino (MARTINS et al., 2011; LEVY, 2011).  

―Esse elo do sistema agroindustrial da carne bovina tem seu ambiente organizacional 

composto por matadouros e matadouros / frigoríficos, dentre outros‖ (MARTINS et al., 2011, 

p. 58). A produção do sebo é desempenhada pela indústria (graxarias) que coletam e 

processam os resíduos provenientes do abate e da limpeza de bovinos como resíduos de 

processamento ou industrialização da carne (LEVY, 2011; VARÃO et al., 2017). 

Os matadouros realizam o abate dos animais, produzindo a matéria-prima destinada 

às graxarias, seguindo as seguintes etapas: recepção, curral, atordoamento e sangria, esfola, 

evisceração, cortes de carcaça, refrigeração e desossa (FREITAS, 2016). O processo realizado 

para o abate bovino, suas etapas, os materiais necessários e os resíduos em cada etapa, estão 

representados na Figura 14. 

O material não comestível enviado para graxarias (ossos, gordura, cabeça, partes 

condenadas, etc.) representam 38% do peso vivo de um bovino (PACHECO e YAMANAKA, 

2006).  
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Figura 14 – Processos de abate bovino 
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Fonte: Pacheco e Yamanaka (2006) 
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Nas graxarias subprodutos e/ou resíduos dos abatedouros ou frigoríficos e de casas 

de comercialização de carnes (açougues), como sangue, ossos, cascos, chifres, gorduras, 

aparas de carne, animais ou suas partes condenadas pela inspeção sanitária e vísceras não-

comestíveis são processados. Seus produtos principais são o sebo (para a indústria de 

sabões/sabonetes, de rações animais e para a indústria química) e farinhas de carne e ossos 

(para rações animais). Há graxarias que também produzem sebo somente a partir de ossos. 

Essas podem ser anexas aos abatedouros e frigoríficos ou unidades de negócio independentes 

(PACHECO, 2006), ou seja, o sebo é uma gordura animal obtido, pela transformação de 

carcaças de animais e de resíduos da indústria alimentar, em um processo chamado 

renderização. Renderização é um processo simples em que a matéria-prima é esmagada e 

aquecida. O processo elimina a água, esteriliza o material e permite que ele seja separado. As 

matérias-primas são todas as partes inutilizáveis de uma carcaça, incluindo ossos, órgãos 

internos e aparas (BUENO et al., 2012; PIASZYK, 2012). 

A matéria-prima, ao chegar à graxaria, pode ser armazenada para processamento ou 

entrar rapidamente em processo. Procede-se à moagem e trituração de uma mistura dos 

materiais - ossos e outras partes - gerando-se uma massa que segue para os equipamentos de 

cozimento. O cozimento é a principal operação no processamento das graxarias, podendo ser 

por via úmida, a seco ou por secagem em digestores (para grandes quantidades de matérias-

primas), ―panelões‖ (para quantidades menores) e autoclaves, para cozimento a pressões mais 

elevadas. O cozimento normalmente é realizado sob pressão, em temperaturas de 120 a 

150ºC, com tempos que variam de 1 a 4 horas. Terminado o cozimento, o equipamento é 

aberto e seu conteúdo é descarregado em um tanque ou panela percoladora, aquecida a vapor, 

onde o sebo separa-se dos sólidos por percolação e peneiramento. Após a percolação, o sebo é 

centrifugado e/ou filtrado, sendo enviado a um tanque decantador, para estocagem e eventual 

separação final de fase aquosa presente. O material sólido, retirado do sebo nesta operação, é 

juntado aos sólidos da percolação. Do tanque decantador, o sebo é retirado por caminhões.  O 

material sólido é prensado a quente, gerando mais sebo, que é juntado ao sebo percolado para 

a purificação (PACHECO, 2006; BUENO et al., 2012). O material separado durante o 

cozimento é acumulado em um reservatório aquecido por serpentinas para ser utilizado para 

produção do biodiesel (LEVY, 2011). É essencialmente um produto residual de operações de 

renderização com uma grande produção anual. Tem maior viabilidade econômica do que o 

óleo de soja degomado e outros óleos de commodities (LIU et al., 2011).  
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As descrições gerais das principais etapas do processo em graxarias que 

industrializam materiais provenientes de abatedouros e frigoríficos de bovinos estão 

representadas na Figura 15. 

Figura 15 – Produção de sebo e de farinhas de carne e/ou de ossos 
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Fonte: Pacheco (2006) 

Nota: (1) Contém proteínas solúveis que podem ser recuperadas; outros efluentes líquidos podem ser gerados, 

por ocasião de limpezas da área e de equipamentos e de lavagens dos caminhões/veículos que trazem as 

matérias-primas. COV‘s = Compostos Orgânicos Voláteis, responsáveis por odores desagradáveis. 

 

O uso de sebo bovino para produção de biodiesel ganhou interesse especial, pois 

permite o uso de materiais rejeitados de matadouros de gado, permitindo novos empregos 
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alternativos e minimizando o impacto ambiental da acumulação desses subprodutos (CUNHA 

et al., 2009). O sebo bovino como produto inserido na estrutura de produção tem que 

apresentar a composição química ideal para produção de biodiesel (URIBE et al., 2014). O 

biodiesel de gordura animal traz entre suas vantagens maior grau de cetano que o óleo 

vegetal, o que garante combustão mais eficiente e tem influência direta na partida e 

funcionamento do motor diesel (CORRÊA et al., 2011). Algumas propriedades, como acidez, 

umidade ou teor de cinzas, apresentam variabilidade significativa ao longo do ano 

(PIASZYK, 2012).  

Para que o sebo bovino tenha condições favoráveis de aplicação na produção do 

biodiesel, é necessário realizar a desumidificação e neutralização para que a umidade e a 

acidez livre sejam as mínimas possíveis. A neutralização pode ser feita com solução alcalina 

do catalisador. Ocorre a saponificação dos ácidos graxos livres, formando uma borra que deve 

ser separada, através da decantação. O produto é lavado com salmoura e a desumidificação é 

realizada através do processo de secagem. A maioria dos processos estabelece 0,2% de acidez 

e 0,1% umidade máxima (BARROS; JARDINE, 201-). Uma característica comum da maioria 

dos óleos é que a maior parte do perfil de ácidos graxos é composto pelos cinco ácidos mais 

comuns: palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico (KNOTHE; RAZON, 2017).  

O sebo bovino é constituído por triglicerídeos que têm sua composição representada 

na Tabela 6. 

Tabela 6 – Composição química do sebo bovino 

Gordura 
Ácidos graxos 

Outros 
Mirístico Palmítico Palmitoleico Esteárico Oleico Linoleico 

Sebo 

Bovino 
3 27 11 7 48 2 2 

Fonte: Piaszyk (2012); Banković-Ilić et al. (2014) 

A quantidade dos ácidos varia entre os óleos e como os seus ésteres metílicos têm 

propriedades diferentes, os combustíveis de biodiesel derivados desses óleos também 

apresentam propriedades variáveis (KNOTHE; RAZON, 2017). Os ésteres do biodiesel 

determinam muitas propriedades importantes do combustível, que dependem da composição 

da matéria-prima utilizadas para a produção de biodiesel (KNOTHE; RAZON, 2017). As 

propriedades das matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel têm influência nas 

características do combustível (TEIXEIRA et al., 2010). O biodiesel pode ser caracterizado 

por várias propriedades, incluindo viscosidade, densidade, número de cetano, ponto de 

inflamação e ponto de nuvem. As propriedades físicas do biodiesel são influenciadas por 
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características estruturais, tais como: grau de insaturação, comprimento da cadeia e 

ramificação da corrente. A composição química que compõe as características do combustível 

de biodiesel inclui o ponto de nuvem, o índice de cetano, a densidade, o ponto de enchimento 

do filtro de viscosidade, a estabilidade oxidativa, o valor de iodo, o valor de peróxido, o ponto 

de inflamação e lubricidade (SUNDUS et al., 2017).  

Os maiores teores de ácido esteárico e palmítico dão ao sebo bovino as propriedades 

únicas de alto ponto de fusão e alta viscosidade. A composição e as propriedades da matéria-

prima utilizada para a produção de biodiesel têm influência nas características do 

combustível. O elevado ponto de turvação dos ésteres metílicos, provenientes da gordura 

animal, é indicativo de uma elevada concentração de ésteres graxos saturados e o biodiesel 

solidifica a baixa temperatura o que pode obstruir os filtros ou até mesmo se tornar tão 

espesso que não pode ser bombeado do tanque de combustível para o motor (TEIXEIRA et 

al., 2010).  

A quantidade de sebo é relacionada ao consumo de carne. A elevação do consumo se 

traduz no aumento do excedente de sebo e consequente queda no preço. O uso da tecnologia 

na utilização dos sistemas de produção extensivo reduz o efeito sazonal e proporciona 

melhoria na produtividade (BRASIL, 2016a). A produção brasileira de sebo industrial 

derivado do abate de bovinos em 2017 é apresentada na Tabela 7. 

Tabela 7 – Produção brasileira de sebo bovino - 2016-2017 

  2016 2017 

Abate no ano (cabeças)  24.275.044 26.627.975 

Peso médio por cabeça (kg/carcaça) 245,4 246,8 

Sebo bovino industrial (m
3
/ano) 825.351 905.351 

Fonte: Elaborado com dados de Brasil (2016b); MAPA (2017); IBGE (2017b) 

Dado que é gerado 34 kg de sebo, em média, por cabeça no abate de bovinos, com o 

aproveitamento do sebo proveniente dos açougues (BRASIL, 2016b), estima-se que pôde ser 

produzido 905.351 m
3 
de sebo derivados do abate de bovinos em 2017. 

A condição tecnológica das empresas que originam o subproduto sebo determina o 

rendimento do mesmo (MA; HANNA, 1999). A taxa de conversão do sebo bovino em óleo é 

de 100%, ou seja, 1 quilograma de sebo bovino se transforma em 1 quilograma de óleo 

(Tabela 7) (KRAUSE, 2008). Portanto, com 905.351 m
3
 de sebo, estima-se que pôde ser 

produzido 905.351 m
3
 de biodiesel a partir do sebo bovino em 2017. 
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4.4.1  O potencial do sebo bovino direcionado para a produção de biodiesel considerando a 

realidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Com a pesquisa nos dados dos leilões públicos da ANP confirmou-se a existência de 

duas usinas produtoras de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro. Essas usinas possuem 

tecnologia para a produção de biodiesel a partir de diversas matrizes oleaginosas (óleo de soja 

degomado, sebo, girassol, pinhão-manso, entre outras). 

A Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA) congrega as empresas 

recicladoras de Resíduos de Origem Animal - ROA do Brasil. Entre os seus associados 

encontram-se duas empresas no Estado do Rio de Janeiro. As empresas reciclam resíduos 

oriundos do abate de bovinos, recolhidos em açougues, mercados e casas de carne, e 

produzem o sebo bovino (utilizado na fabricação de ração animal e de produtos de limpeza 

em geral) e a farinha de carne e osso (utilizadas na fabricação de rações animais) (ABRA, 

2018). Uma das empresas recicla 70.500 m
3
/ano de resíduos de origem animal. O responsável 

pela captação dos resíduos dos açougues, matadouros, frigoríficos e mercados afirmou que 

estes (gordura bovina e ossos) são recolhidos por caminhões refrigerados e levados para a 

usina. Identificou-se alta frequência nas transações, com coleta diária, pois a matéria-prima é 

um ativo de uso recorrente. Há um rápido aproveitamento da matéria-prima, o que evita a 

formação de estoques por sua perecibilidade.  

Para captação das gorduras e ossos, nas casas de carne, é assinado um contrato de 

prestação de serviços com duração anual, para que a usina retire o material. O contrato é 

apenas uma formalização, não representando custo na transação para ambos os lados 

envolvidos, ou seja, a usina não paga pelo material retirado, nem as casas de carne pagam 

para que os resíduos sejam retirados. A existência de muitos fornecedores reduz os riscos de 

redução do suprimento oferecendo oferta adequada à produção diariamente. 

O contato telefônico com os matadouros do Estado do Rio de Janeiro confirmou que 

os resíduos são retirados pelas usinas. Uma das usinas recolhe os resíduos sem custos, através 

de um contrato, vantajoso para ambos, porque a lei obriga um descarte adequado. A outra 

paga pela captação do resíduo. 

A armazenagem das gorduras e ossos, e a espera da coleta, é de responsabilidade das 

casas de carne, que deve ser feita em ambiente refrigerado e limpo para conservar a qualidade 

da matéria-prima. Trata-se de uma exigência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para 

o seu funcionamento.  
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O transporte das gorduras e ossos até a usina apresenta as seguintes características: i) 

é feito em caminhões refrigerados com poucas adaptações para manutenção e conservação do 

material; ii) os ossos e gorduras são acondicionados a granel, mantidos nos padrões de 

qualidade de higiene e sanitárias exigidos para um melhor aproveitamento no processo 

produtivo do sebo; iii) a responsabilidade do transporte é da usina; iv) muitos fornecedores da 

matéria-prima; e v) distância percorrida até 150 km. 

Após chegar a usina, os resíduos seguem em uma esteira até uma máquina que separa 

os ossos da gordura. O osso é triturado e transformado em farelo. O farelo e a gordura são 

cozidos em altas temperaturas.  

No que se refere ao capital humano empregado, observa-se pouca mão-de-obra 

porém especializada em todo o processo. O nível elevado de automação com processos 

padronizados permite processar mais de 1 m
3
/dia somente com um operador por turno. O 

profissional que opera o sistema precisa entender o fluxo e o restante é o sistema quem 

comanda (SINCOBESP, 2014). A Figura 16 ilustra o processo para obtenção do sebo bovino. 

Figura 16 – Processo produtivo do sebo bovino 

 

Fonte: SINCOBESP (2014) 
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5 A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO 

SEBO BOVINO 

Nesse capítulo é apresentado a viabilidade econômica da produção de sebo bovino e 

biodiesel em uma proposta de integração vertical de uma indústria processadora de sebo 

bovino no Estado do Rio de Janeiro.  

Partindo de uma análise do potencial de uso do sebo bovino direcionado para a 

produção de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa aponta a viabilidade 

econômica, ou não, da integração vertical por meio da análise de um fluxo de caixa, em uma 

planilha Excel, utilizando os métodos da TIR, do VPL e o Break even-point. 

O fluxo de caixa no processamento do sebo bovino foi estimado considerando dados 

retirados de pesquisa na literatura e os dados das usinas entrevistadas, por meio de contato 

presencial, telefônico ou e-mail. 

Para analisar a viabilidade econômica na produção do biodiesel a partir do sebo 

bovino este estudo vai seguir três etapas a depender do uso das matérias-primas (sebo bovino 

e óleo de soja degomado), observando a concessão ou não do SCS em cada matéria-prima. 

Considerou-se a concessão ou não do direito de uso do Selo Combustível Social (SCS), pois 

este permite ao produtor de biodiesel ter acesso às alíquotas diferenciadas/ reduzidas de 

PIS/COFINS. Os cenários elaborados para cada etapa são apresentados no Quadro 19.  

Quadro 19 – Cenário para o estudo da viabilidade econômica  

Etapas Cenários Matéria-prima SCS 

1ª etapa 
cenário I 100% Sebo - 

cenário II 100% sebo  Sebo com SCS 

2ª etapa 

cenário III 50% sebo / 50% óleo de soja degomado  - 

cenário IV 50% sebo / 50% óleo de soja degomado  Óleo de soja degomado SCS 

cenário V 50% sebo / 50% óleo de soja degomado  Sebo SCS 

cenário VI 50% sebo / 50% óleo de soja degomado  
Sebo SCS  

Óleo de soja degomado SCS 

3ª etapa 

cenário VII 75% sebo / 25% óleo de soja degomado - 

cenário VIII 75% sebo / 25% óleo de soja degomado Óleo de soja degomado SCS 

cenário IX 75% sebo / 25% óleo de soja degomado Sebo SCS 

cenário X 75% sebo / 25% óleo de soja degomado 
Sebo SCS  

Óleo de soja degomado SCS 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Inicia-se o estudo com o cenário 100% sebo bovino, sem a concessão do SCS. Em 

seguida, procurou-se simular outros cenários, com a concessão do SCS, e com a utilização de 

outra matéria-prima, no caso, o óleo de soja degomado. 
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As pesquisas baseadas nas informações, disponibilizadas pela ANP, apresentam o 

óleo de soja degomado e o sebo bovino como as matérias-primas mais utilizadas na produção 

do biodiesel. Neste estudo, fez-se um levantamento, por meio de contato telefônico com as 

usinas participantes do 59º Leilão Público da ANP (Apêndice C) sobre o tipo de matéria-

prima e insumos utilizados na produção do biodiesel, conforme as perguntas apresentadas no 

Apêndice B. No último leilão público do biodiesel, realizado em 2017, participaram 38 usinas 

produtoras de biodiesel (Quadro 20).  

Quadro 20 – Usinas participantes do 59º Leilão Público da ANP 

Estado Usinas 

Rio Grande do Sul – RS  

TRES TENTOS – Ijuí, BIOFUGA – Camargo, BIANCHINI – Canoas, 

BOCCHI – Muitos Capões, BSBIOS – Passo Fundo, GRANOL – Cachoeira 

do Sul, OLEOPLAN – Veranópolis, BIANCHINI – Canoas e OLFAR – 

Erechim.  

Santa Catarina – SC  ADM – Joaçaba 

Paraná – PR  BSBIOS – Marialva e POTENCIAL – Lapa 

Mato Grosso – MT  

ADM – Rondonópolis, BIOCAMP – Campo Verde, BIO OLEO – Cuiabá, 

BUNGE – Nova Mutum, CAIBIENSE – Rondonópolis, CARAMURU – 

Sorriso, COFCO – Rondonópolis, COOPERFELIZ - Feliz Natal, DELTA – 

Rio Brilhante e FIAGRIL – Lucas do Rio Verde.  

Mato Grosso do Sul – MS  BIOPAR – Nova Marilândia e CARGILL – Três Lagoas 

Goiás – GO  

BINATURAL – Formosa, CARAMURU – Ipameri, CARAMURU – São 

Simão, GRANOL – Anápolis, JATAI – Jatai e MINERVA – Palmeiras de 

Goiás.  

Rondônia – RO  AMAZONBIO – JI-Paraná 

Tocantins – TO  GRANOL – Porto Nacional,  

Bahia – BA  OLEOPLAN – Iraquara, PBIO – Candeias 

Minas Gerais – MG  PBIO – Montes Claros 

São Paulo – SP  BREJEIRO – Orlândia e JBS – Lins 

Rio de Janeiro – RJ  CESBRA – Volta Redonda e OLFAR – Porto Real 

Fonte: Elaborado com informações de ANP (2018c) 

Dentre as matérias-primas utilizadas pelas usinas na produção do biodiesel 

constatou-se que as matérias-primas mais utilizadas são o óleo de soja degomado e o sebo 

bovino, ou seja, o óleo de soja degomado é utilizado como matéria-prima em 29 usinas, 

enquanto que o sebo bovino, em 18 das usinas. Já o mix sebo e óleo de soja degomado em 12 

usinas, confirmando as informações da ANP.  

A Figura 17 ilustra as respostas recebidas das usinas sobre a matéria-prima utilizada 

na produção de biodiesel.  
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Figura 17 – Matéria-prima utilizada pelas usinas participantes do 59º Leilão da ANP 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Segundo entrevistas com as usinas, a melhor alternativa de conversão dos óleos 

vegetais em biodiesel é o processo de transesterificação, que tem como vantagem a produção 

de glicerina como coproduto de alto valor comercial. O processo de transesterificação é 

utilizado em 35 das usinas, enquanto que 3 utilizam o processo de transesterificação e 

esterificação.  

O álcool (metanol ou etanol) é um dos insumos utilizados na produção do biodiesel. 

De acordo com a pesquisa realizada com as usinas, a rota metílica é utilizada em 32 das 

usinas, enquanto 6 utilizam as rotas etílica e metílica.  

O etanol é um produto produzido no Brasil, com oferta em todo território nacional, 

favorecendo em termos de custo de transporte. No entanto, existem algumas características 

técnicas que o coloca em desvantagem ante o metanol (MEDRANO, 2007). O cálculo do 

preço médio do álcool metanol e do álcool etílico são apresentados no Anexo D. A Tabela 8 

apresenta algumas características de ambos os produtos no processo produtivo do biodiesel. 

Tabela 8 – Rota Metílica X Rota Etílica 

Quantidade e preço médio aproximado 
Rotas de Processo 

Metílica Etílica 

Quantidade média consumida na produção de 1 m
3
 de biodiesel 75 kg 120 kg 

Preço Médio do álcool em R$/m
3
 1.252,96 1.422,38 

Fonte: Elaborado com informações de Medrano (2007); Methanex (2018); Cepea (2018) 
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Constatou-se que para produzir 1 m
3
 de biodiesel utiliza-se 75 kg de álcool metílico 

ou 120 kg de álcool etílico, ou seja, a opção pelo álcool metílico representa uma economia de 

38%. Já o preço médio do álcool metílico é R$ 1.252,96/m
3
 e o preço do álcool etílico é R$ 

1.422,38/m
3
, então a opção pela utilização do álcool metílico representa uma economia de 

6%. 

Outro fator a considerar é que muitas pesquisas com biodiesel etílico foram 

realizadas, mas todos os países que utilizam o biodiesel, o fazem via rota metílica, pela 

melhor adaptação ao uso no maquinário das usinas (MMA, 2006). Assim, este estudo 

considera a rota metílica na produção do biodiesel.  

O Brasil não é autossuficiente na produção de metanol e ainda o importa (BRAGA, 

2016). Com sede em Vancouver, Canadá, a Methanex Corporation é a maior produtora e 

fornecedora mundial de metanol para os principais mercados internacionais da América do 

Norte, Ásia, Europa e América do Sul (METHANEX, 2018).  

Utilizou-se a cotação do metanol disponibilizada no site da Methanex, em dólares. O 

custo unitário do metanol (R$ 1.252,96) foi calculado pela média dos preços praticados pela 

Methanex nos últimos cinco anos, conforme Apêndice D.  

5.1 A viabilidade do sebo bovino 

Para verificar a viabilidade do sebo bovino elaborou-se uma estrutura para a análise 

financeira no processamento do sebo. 

5.1.1  Estrutura da análise financeira no processamento do sebo bovino  

O projeto para o processamento do sebo foi configurado para um horizonte de 10 

anos, em função da vida útil dos equipamentos. A TMA utilizada é a Taxa SELIC de 

março/2018. Para capacidade de produção considerou-se a venda das usinas atuantes no 

Estado do Rio de Janeiro em 2017. Os cálculos serão baseados em 300 dias úteis de trabalho 

anual, em 3 turnos/dia, com 13 funcionários, por se aproximar da realidade observada na 

produção da usina, através de contato telefônico. A Tabela 9 apresenta uma configuração para 

o projeto de processamento do sebo bovino.  
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Tabela 9 – Projeto para processamento do sebo bovino 

Item Descrição 

Horizonte da análise do projeto  10 anos 

TMA 6,5% 

Capacidade de produção 60.000 m
3
/ano de sebo bovino 

Operação anual 300 dias 

Nº de funcionários 13 funcionários 

Turno diário de trabalho 3 turnos/dia 

Matérias-primas Subprodutos do abate bovino 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.1.1.   Investimento inicial na produção do sebo bovino 

As despesas de investimento inicial representam as variáveis necessárias para 

operacionalizar a produção: as máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo (o 

custo de manutenção está incluído no custo de aquisição e instalação das usinas) e armazenagem, 

as obras civis e o capital de giro. As despesas com máquinas e equipamentos são os custos de um 

financiamento Finame. Em obras civis foram lançados os valores das obras de um galpão 

industrial no município de Nova Iguaçu, local em que se encontra instalada a matriz de uma das 

usinas processadoras do sebo bovino no Estado do Rio de Janeiro. O capital de giro foi estimado 

em função dos valores dos custos fixos e variáveis do projeto para o primeiro ano de 

funcionamento, ou seja, um valor de R$168.300.000,00, representando 95% do montante 

investido. A Tabela 10 apresenta o montante investido. 

Tabela 10 – Investimentos iniciais na produção do sebo bovino 

Item Valores (R$) Participação no investimento  

I – Planta completa para o processamento  R$8.000.000,00 4% 

II – Obras civis R$1.238.600,00 1% 

III – Capital de giro R$168.300.000,00 95% 

MONTANTE INVESTIDO R$177.538.600,00 100% 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

I. Compra das máquinas e equipamentos 

Através da resposta de um e-mail enviando ao diretor da Dupps no Brasil, estimou-se 

os custos para uma planta completa com capacidade de processar 10 m
3
/hora de sebo bovino 

em R$ 8.000.000,00 (excluso construção civil).  

A planta completa para processamento de subprodutos bovinos tira o máximo de 

rendimento a partir dos subprodutos. As prensas Dupps são mundialmente reconhecidas por 

extraírem até 3% a mais de gordura (SINCOBESP, 2014). 
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O prazo total de financiamento para a aquisição dos equipamentos não poderá ser 

superior à vida econômica do bem (10 anos) e com carência de até 2 anos, utilizando o 

Sistema de Amortização Constante (SAC) (BNDES, 2018b). Portanto o financiamento em 

questão (Tabela 11) será em 10 anos, com carência de 2 anos. No prazo de carência será pago 

somente os juros do financiamento contratado. O cálculo da atualização da Taxa de Juros (TJ) 

no período em estudo é apresentado no Apêndice E. 

Tabela 11 – Financiamento BNDES FINAME para planta Dupps 

Item Descrição 

Principal R$ 8.000.000,00 

Taxa de juros compostos  8% a.a. 

Prazo para pagamento 10 anos 

Valor total a pagar R$ 11.260.720,00 

Parcela anual R$ 800.000,00 

Total de juros a pagar R$ 4.860.720,00 

Fonte: Elaborado com dados de BNDES (2018a) 

O valor a pagar na amortização anual (R$ 11.260.720,00), utilizando o SAC, será o 

valor da parcela anual acrescido do juro anual, conforme cálculo apresentado no Apêndice E. 

II. Obras civis 

A área do terreno para construção do galpão para a usina Dupps de processamento 

do sebo bovino é de 1.500 m
2
, de acordo com informação ao contato telefônico. Para calcular 

o custo das obras civis, seguiu-se as seguintes etapas: 

1º) Cálculo da área construída 

Para o cálculo da área construída faz-se necessário conhecer a Taxa de Ocupação do 

município em que será realizada a obra. A Taxa Ocupação (TO) é o percentual utilizado pela 

edificação em relação a área total do lote, considerando apenas sua projeção horizontal, ou 

seja, representa a porcentagem do terreno sobre o qual há edificação (FONTES; BARBASSA, 

2003).  

De acordo com o inciso IV do Art. 3º da Lei Municipal Nº 4.567/2015, a área urbana 

do município de Nova Iguaçu é subdividida em Áreas Estratégicas (AT), sendo que a área 

Estratégica de Atividades Industriais é classificada como AT-1. Para a AT-1 a TO é de 50% 

(Apêndice F) (NOVA IGUAÇU, 2015). Para calcular a área que será construída, multiplica-se 

a área do terreno pela TO (1.500 m
2
 x 50%). A área construída é de 750 m

2
. 
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2º) Descobrir o Custo Unitário Básico – CUB  

O CUB é um indicador do custo de construção, utilizado para a estimativa inicial e 

para o reajuste dos valores monetários calculados nos Quadros da NBR 12721, publicado 

mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Estaduais (SINDUSCON) que 

serve de referência de preços de obras na região (SINDUSCON/RJ, 2006).  

O projeto, para instalação da usina de processamento do sebo bovino, possui o 

padrão GI - Galpão industrial, composto de um galpão com área administrativa, dois 

banheiros, um vestiário e um depósito (CUB, 2014). De acordo com o Artigo 1º, § 2º da Lei 

Complementar Nº 009/2003 do município de Nova Iguaçu, para atribuir o CUB adota-se o 

valor unitário do metro quadrado de construção padrão ―Galpão Comercial Industrial‖ 

fornecido pelo SINDUSCON/RJ, tendo como referência o mês de Junho de 2018 – R$ 

814,33/m
2
 (NOVA IGUAÇU, 2003). Ver Anexo B. 

3º) Cálculo do Custo relativo ao CUB 

Para determinar o custo relativo ao CUB (R$ 610.747,50), multiplica-se o valor do 

CUB pela área a ser construída. O custo relativo ao CUB (R$ 814,33 X 750 m
2
) é de 

R$610.747,50. Sabendo-se que o custo CUB é R$ 610.747,50, a uma taxa de ocupação 

máxima de 50% e que o custo total é a taxa de 100%, determina-se o custo das obras civis no 

valor de R$ 1.221.495,00. Ver Tabela 12.  

Tabela 12 – Custo obras civis 

 Valor (R$) % 

Custo CUB R$ 610.747,50 50% 

Custo obras civis R$ 1.221.495,00 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O valor venal do terreno para construção da usina foi estimado em R$ 17.105,00 

(Apêndice F), que somados ao custo das obras civis obtêm-se um valor de R$ 1.238.600,00. 

III. Capital de giro 

Este estudo considerou como capital de giro a importância correspondente ao capital 

necessário para pagar os custos fixos e os custos variáveis no primeiro ano de funcionamento, 

conforme retratado na Tabela 13.  
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 Tabela 13 – Capital de Giro na produção do sebo 

 
Anual 

Custos Variáveis R$ 166.900.000,00 

Custos Fixos R$ 1.400.000,00 

Capital de giro R$ 168.300.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.1.2. Estrutura das receitas no processamento do sebo bovino 

A estrutura de receitas da usina é dividida em venda do sebo bovino e venda da 

farinha de carne e/ou ossos. 

I – Venda do sebo bovino 

Este estudo considerou a produção de 60.000 m
3
 de sebo bovino, a quantidade 

necessária para a verticalização com a produção de biodiesel em um valor que se aproxima da 

venda de biodiesel das usinas atuantes no Estado do Rio de Janeiro em 2017 (66.780 m
3
/ano), 

conforme apresentado na Tabela 7.  

O custo unitário do sebo bovino é R$1.950,00/m
3
, conforme cálculo apresentado no 

Apêndice G.  

II – Venda da farinha de carne e/ou ossos 

De acordo com Pacheco (2006) cada 1 m
3
 de carcaça animal produz 0,240 m

3
 de 

farinha de carne e 0,090 m
3
 de sebo, uma quantidade aproximada, após processamento de 

vários materiais de abatedouros/frigoríficos em graxarias. Considerando que a necessidade de 

matéria-prima para a produção de 60.000 m
3
 de sebo representa 9% do volume processado 

das vísceras, concluiu-se que o volume de vísceras é de 670.000 m
3
 e sabendo-se que o 

volume de farinha produzida representa 24% do volume total, ou seja, 160.000 m
3
. O volume 

necessário de vísceras e de farinha é apresentado na Tabela 14.  

Tabela 14 – Produção da farinha de ossos e/ou carne 

 Sebo (m
3
) Farinha (m

3
) Vísceras (m

3
) 

Produção segundo Pacheco (2006) 0,090 0,240 1 

% 9% 24% 100% 

Qte necessária 60.000 160.000 670.000 

Fonte: Elaborado com informações de Pacheco (2006) 
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Para obter o preço de venda da farinha de carne e/ou ossos (R$1.200,00/m
3
) adotou-

se a média de preço praticada pelas duas usinas processadoras do sebo bovino no Estado do 

Rio de Janeiro, valores esses obtidos via contato telefônico.  

III – Taxa para as projeções das receitas 

Para a atualização dos componentes da receita aplicou-se a projeção da Taxa Selic 

nominal (Tabela 15), de acordo com a grade de parâmetros macroeconômicos da Secretaria de 

Política Econômica – SPE (BCB, 2018).  

Tabela 15 – Projeção da Taxa Selic nominal (% a.a.) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Fonte: BCB (2018) 

5.1.1.3. Estrutura dos custos no processamento do sebo bovino  

A estrutura de custos da Usina é dividida em custos das Mercadorias Vendidas 

(CMV), despesas gerais, despesas financeiras e impostos.  

I – Custos das Mercadorias Vendidas (CMV) 

O CMV é o somatório dos itens que compuseram o custo de fabricação do produto 

ora vendido (MARTINS, 2008), neste estudo está relacionado com a matéria-prima, o custo 

logístico e o consumo de água e de energia elétrica. 

I.1 – Matéria-prima 

A matéria-prima na produção do sebo vem dos resíduos de abates de bovinos 

provenientes de abatedouros/frigoríficos e casas de carne. A quantidade de matéria-prima 

(vísceras)  necessária para processar 60.000 m
3
/ano

 
de sebo é 527.500 m

3
/ano.  

Para obter o preço médio da matéria-prima buscou-se, por meio de contato telefônico 

com as usinas processadoras de sebo do Estado do Rio de Janeiro, o valor cobrado pelas 

vísceras em cada estabelecimento. De acordo com o site institucional, a Usina 1 recicla 

70.500 m
3
/ano de resíduos de origem animal, considerando 300 dias trabalhados. Estas 

vísceras não tem custo para a empresa. Este estudo considerou esse número como material 

reciclado a custo zero e a compra do restante da matéria-prima. A Usina 2 compra as vísceras 
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nos matadouros/ frigoríficos da região ao preço médio de R$ 350,00/m
3
, segundo informação 

obtida ao contato telefônico. O custo da matéria-prima (R$ 160.000.000,00) é apresentado na 

Tabela 16.  

Tabela 16 – Preço da matéria-prima no processamento do sebo bovino  

Quantidade de vísceras  Resíduos do abate (m
3
/ano) Preço unitário (R$/m

3
) Preço total (R$/m

3
) 

Total 527.500 - R$160.000.000,00 

Recicladas 70.500 0,00 0,00 

Compradas 457.000 R$350,00 R$160.000.000,00 

Fonte: Elaboração própria com informações de Pacheco (2006) 

I.2 – Despesas com custo logístico 

O transporte em um raio de 150 km da usina, com a coleta feita três vezes por 

semana, em dias alternados, totaliza um percurso de 19.287 km/ano (Tabela 17). Segundo a 

ANP (2018e), o preço médio do diesel no Estado do Rio de Janeiro é R$ 3,88 (Anexo C). 

Assim, o custo logístico das vísceras para a produção do sebo (19.287 x R$ 3,88) é de R$ 

74.800,00.  

Tabela 17 – Trajeto anual percorrido na coleta dos resíduos 

Nº de dias Descrição 

365 dias 52 semanas 

300 dias 42,82 semanas 

129 dias 3 dias/semana 

1 dia 150 km 

129 dias 19.287 km 

Fonte: Elaborado pelo autor 

I.3 – Consumo de água 

Na estimativa nacional de usos da água, a Agência Nacional de Águas (ANA) tem 

procurado manter atualizada a informação de uso da água no setor industrial (ANA, 2017). 

Considerando a denominação de fabricação de produtos de carne (o termo que mais se 

aproxima da atividade em estudo), com um consumo de 94 litros de água por empregado/dia, 

com 13 funcionários, então o consumo anual de água será de 440 m
3
 (Tabela 18). 

Tabela 18 – Consumo mensal da água para a indústria de transformação    

Denominação 
Consumo 

(litros/empregados/dia) 

Nº de 

empregados 

Consumo 

(litros/dia) 

Consumo 

mensal (m
3
) 

Consumo 

anual (m
3
) 

Fabricação de produtos de carne 94 13 1.222 37 440 

Fonte: Elaborado com informações de ANA (2017, p. 30)     
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Considerou-se a tarifa unitária (R$ 159,00) cobrada pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (CEDAE) para atividade industrial no município de Nova Iguaçu/RJ, local 

onde está instalada uma usina processadora de sebo bovino. Estimou-se o custo anual da água 

em R$ 70.000,00. A estrutura tarifária CEDAE para cobrança de água está representada no 

Anexo D. 

I.4 – Consumo de energia elétrica 

O cálculo da quantidade de energia elétrica considerou o consumo do setor industrial 

no Brasil disponibilizado no relatório consolidado do Balanço Energético Nacional – BEN 

(MME, 2018). O cálculo do consumo de eletricidade em um total de 201.900 kwh e o preço 

unitário da tarifa praticada pela concessionária Light S. A são apresentados no Anexo E. 

Estimou-se o consumo de energia elétrica em R$ 188.000,00, multiplicando o consumo médio 

(201.900 kwh) pelo preço unitário (R$ 0,93). 

II – Despesas Gerais 

Nas despesas gerais foram definidas as despesas com mão de obra, depreciação. 

II.1 – Despesas com mão de obra 

Para as despesas com salários e encargos considerou a mão-de-obra em 3 turnos de 8 

h. A alíquota de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é de 9% para os 

salários até R$ 1.693,72 e de 11% para os salários entre R$ 2.822,91 e R$ 5.645,80 e a 

alíquota de contribuição ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é de 8% (INSS, 

2018b). Para consulta sobre as faixas de salários e respectivas alíquotas de incidência para o 

cálculo da contribuição a ser paga ao INSS, faz-se uma consulta na tabela de contribuição 

mensal apresentada no Anexo F (INSS, 2018a).  

Tomando como exemplo as usinas pesquisadas definiu-se as funções e a quantidade 

de funcionários. O valor dos salários foi baseado em uma média salarial nacional 

disponibilizado pela Catho. A Catho é uma empresa de tecnologia que funciona como um 

classificado online de vagas e oportunidades de emprego (CATHO, 2018).  

As despesas com salários e encargos são apresentados  na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Despesas com salários e encargos 

Função Qte Salário  
FGTS 

(8%) 

INSS 

(9%) 
Mensal 

13º 

Salário 
Férias Anual 

Sócio (Pró-labore) 1 5.817,85 465,43 523,61 6.283,28 6.806,88 2.268,96 84.475,18 

Analista de processos 1 2.828,76 226,30 254,59 3.055,06 3.309,65 1.103,22 41.073,60 

Gerente de logística 1 5.817,85 465,43 523,61 6.283,28 6.806,88 2.268,96 84.475,18 

Assistente 

Administrativo 
1 1.628,81 130,30 146,59 1.759,11 1.905,71 635,24 23.650,32 

Motorista 3 5.573,73 445,90 501,64 6.019,63 6.521,26 2.173,75 80.930,56 

Ajudantes 3 3.072,00 245,76 276,48 3.317,76 3.594,24 1.198,08 44.605,44 

Operários 3 3.072,00 245,76 276,48 3.317,76 3.594,24 1.198,08 44.605,44 

TOTAL 13 27.811,00 2.224,88 2.502,99 30.035,88 32.538,87 10.846,29 403.800,00 

Contribuição previdenciária patronal  80.700,00 

        TOTAL 484.500,00 

Fonte: Elaboração própria  

Como o regime tributário é o Lucro Real, deve-se pagar ao INSS um adicional de 

20%, referente à contribuição previdenciária patronal sobre o total da folha de pagamento 

(INSS, 2018a), ou seja, um valor de R$ 80.700,00 Assim a estimativa para a despesa com 

mão de obra será de R$ 484.500,00. 

Adotou-se a média de 7,1% no aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos, para a 

projeção das despesas com salários e encargos para o período em análise (BRASIL, 2013, 

2014, 2015, 2016d, 2017d). O cálculo da média salarial adotada tem como base  a média do 

aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos, e está representado no Apêndice H. 

II.2 – Despesas com depreciação  

Elaborou-se o cálculo da depreciação dos equipamentos, pelo desgaste natural sobre 

o uso das máquinas da usina. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece a 

vida útil para equipamentos em 10 anos e as taxas de depreciação em 10% ao ano (RFB, 

2017). Utilizando a depreciação linear, a depreciação anual dos equipamentos (Tabela 20), 

segundo as regras da Receita Federal, é de R$ 800.000,00 ao ano. 

Tabela 20 – Depreciação dos equipamentos 

Item Valor 

Valor da aquisição R$ 8.000.000,00 

Vida útil 10 anos 

Taxa de depreciação 10% 

Depreciação do exercício R$ 800.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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II.3 – Despesas com financiamento 

A amortização da parcela anual compõe a despesa com financiamento, no valor de 

R$ 800.000,00, a ser pago a partir do terceiro ano, conforme carência de 2 anos estabelecida 

pelo BNDES. O juro anual no valor de R$ 640.0000,00 é pago desde o primeiro ano. Segundo 

o BNDES (2018a), carência é o período durante o qual o cliente paga somente os juros do 

financiamento contratado. 

IV - Impostos 

Os impostos na produção do sebo bovino incidem sobre o faturamento e sobre a renda.  

IV.1 – Imposto sobre o faturamento 

Atualmente sobre o faturamento do sebo bovino incidem o Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) e o Programa de Integração Social e a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS) (com tratamento 

diferenciado na produção do sebo bovino). O Decreto nº 8.950/2016 atribuiu isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a produção de sebo bovino (BRASIL, 

2016e). 

 ICMS – a alíquota do ICMS será considerada 0%, pois este estudo adotou o regime de 

Substituição Tributária para venda do sebo bovino e subproduto. O imposto devido pelas 

sucessivas saídas de produto não comestível resultante da matança de gado fica diferido 

para o momento em que ocorrer a saída para o estabelecimento industrial. O imposto será 

recolhido, pelo adquirente (SEFAZ/RJ, 2000). 

 Os impostos (PIS/COFINS) incidentes sobre a receita bruta terão alíquota zero de 

acordo com a Lei nº 10.925/2004.  

A redução a zero da alíquota do PIS e da COFINS incidente sobre a receita bruta de venda 

no mercado interno de produtos classificados no item 1502.10.1 da Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi (sebo bovino) é prevista no art. 1º, 

inciso XIX, alínea "a", da Lei nº 10.925, de 2004 e engloba o subitem 1502.10.11 (sebo 

bovino bruto) (BRASIL, 2004). 
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IV.2 – Imposto  sobre a renda 

Os impostos incidentes sobre a renda são:  

 CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) – a base de cálculo da CSLL será a 

alíquota de 9% aplicada sobre o lucro (BRASIL, 2017b; RFB, 2017). O valor do  CSLL a ser 

pago sobre a produção do sebo bovino no primeiro ano é de R$ 13.278.843,00, conforme 

apresentado no Apêndice I.  

 IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) – o imposto de renda será pago mediante 

lucro real.  A base de cálculo se enquadra na regra geral, sendo a alíquota de 15%, acrescido 

de 10% de adicional, se houver lucro superior a R$ 240 mil/ano (BRASIL, 2017b; RFB, 

2017). O IRPJ a ser pago sobre a produção do sebo bovino no primeiro ano é de R$ 

13.438.385,70, conforme cálculo apresentado no Apêndice I.  

IV - Taxa de projeção 

Utilizou-se a projeção da inflação (Tabela 21) para a atualização do custo unitário 

dos componentes do CMV – resíduos do abate e insumos – e das despesas gerais no período 

analisado, de acordo com a grade de parâmetros macroeconômicos da Secretaria de Política 

Econômica – SPE (BCB, 2018). 

Tabela 21 – Previsão de inflação 

Ano 1  Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

4,5% 4,25% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Fonte: Elaborado com informações BCB (2018) 

5.2 A viabilidade do biodiesel a partir do sebo bovino 

Com os dados coletados através de contato telefônico e na web montou-se uma 

estrutura da análise financeira. Estimou-se os investimentos iniciais, as receitas e os custos da 

produção do biodiesel .  
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5.2.1  Estrutura da análise financeira na produção de biodiesel  

O projeto para produção de biodiesel a partir do sebo bovino foi elaborado para um 

horizonte de 10 anos, tempo de vida útil dos equipamentos. Utilizou-se a taxa Selic de 6,5% 

como TMA. Estimou-se uma capacidade de produção de 60.000 m
3
/ano, em operação por 300 

dias em 3 turnos/dia utilizando o sebo bovino e o óleo de soja degomado como matéria-prima. 

A Tabela 22 apresenta uma configuração para o projeto analisado neste estudo.  

Tabela 22 – Projeto para produção de biodiesel a partir do sebo bovino 

Horizonte da análise do projeto  10 anos 

TMA 6,5% 

Capacidade de produção 60.000 m
3
/ano de biodiesel 

Operação anual 300 dias 

Turno diário de trabalho 3 turnos/dia 

Matérias-primas Sebo bovino e óleo de soja degomado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.1.1.   Investimento inicial na produção do biodiesel 

O custo da planta para a produção do biodiesel representa 12% das despesas com 

investimentos iniciais. As obras civis (incluso o terreno) representam apenas 2% e o capital de 

giro representa 86%. As despesas de investimento inicial estão na Tabela 23. 

Tabela 23 – Investimentos iniciais na produção do biodiesel 

Item Valores (R$) Participação 

I – Planta completa para o produção de 60.000 m
3
/ano R$ 5.023.210,00  2,0% 

II – Obras civis R$ 990.881,00 0,4% 

III – Capital de giro R$ 239.637.790,00 97,6% 

MONTANTE INVESTIDO R$ 245.651.881,00 100% 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

I. Compra da usina 

As usinas de biodiesel do Modelo UB 10.000/ 8h da Biotechnos, equipada com 

recuperador de reagentes químicos, sem geração de efluentes líquidos, processo de 

transesterificação, rota metílica, não utiliza água no processamento da matéria-prima. O custo 

do transporte e montagem do equipamento, custo de viagens e estadia dos supervisores está 

incluso no custo da usina em um valor de R$ 3.762.000,00.  
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Para aquisição da usina supôs-se um financiamento do BNDES FINAME, a taxa de 

juros e o valor a pagar na amortização anual são apresentados no Apêndice D. O prazo de 

pagamento do financiamento será de 10 anos, com parcelas anuais de R$ 376.200,00. Pelo 

total financiado (R$ 3.762.000,00), paga-se juros no valor de R$ 2.013.610,50, elevando o 

custo do bem a R$ 5.023.210,50. A Tabela 24 apresenta o detalhamento do financiamento  

BNDES FINAME.  

Tabela 24 – Financiamento BNDES FINAME 

Item Descrição 

Principal R$ 3.762.000,00 

Taxa de juros compostos  8% a.a. 

Prazo para pagamento 10 anos 

Valor total a pagar R$ 5.023.210,50 

Parcela anual R$ 376.200,00 

Total de juros a pagar R$ 2.013.610,50 

Fonte: Elaboração própria  

II. Obras civis 

Para instalação das máquinas e os equipamentos no local de funcionamento da usina 

foi necessário fazer algumas adaptações (obras civis). A área do terreno para construção do 

galpão para instalação da usina Biotechnos para a produção do biodiesel é de 1.200 m
2
, de 

acordo com informação ao contato telefônico. Para calcular o custo das obras civis, seguiu-se 

as seguintes etapas: 

1º) Cálculo da área construída 

A área de 600 m
2
 utilizada para construção da usina do biodiesel, com uma TO de 

50% em um terreno de 1.200 m
2
, é calculada multiplicando a área do terreno pela TO (1.200 

m
2
 x 50%).  

2º) Descobrir o Custo Unitário Básico – CUB  

O CUB para a construção da usina de biodiesel, tendo como referência o mês de 

Junho de 2018, é de R$ 814,33/m
2
. Ver Apêndice F. 

3º) Cálculo do Custo relativo ao CUB 

Para determinar o custo relativo ao CUB (R$ 488.598,00), multiplica-se o valor do 

CUB (R$ 814,33) pela área a ser construída (600 m
2
).  
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Sabendo-se que o custo CUB é R$ 488.598,00, a uma taxa de ocupação máxima de 

50% e que o custo total é a taxa de 100%, determina-se o custo das obras civis no valor de R$ 

977.196,00. Ver Tabela 25.  

Tabela 25 – Custo obras civis 

 Valor (R$) % 

Custo CUB R$ 488.598,00 50% 

Custo obras civis R$ 977.196,00 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Estimou-se o valor venal do terreno para construção da usina em R$ 13.685,00 

(Apêndice F). Assim somando-se o custo das obras civis com o terreno, tem-se um 

investimento no valor de R$ 990.881,00. 

III. Capital de giro 

Este estudo considerou como capital de giro de R$ 218.824.227,00, um valor que 

corresponde aos custos fixos e custos variáveis para o primeiro ano de funcionamento. A 

Tabela 26 apresenta o capital de giro calculado.  

 Tabela 26 – Capital de Giro na produção de biodiesel  

Item  Valor Anual (R$) 

Custos Variáveis R$ 170.801.460,00 

Custos Fixos R$ 48.022.767,00 

Capital de giro R$ 218.824.227,00 

Fonte: Elaborado pelo autor  

5.2.1.2. Estrutura das receitas na produção do biodiesel  

A estrutura de receitas da usina é dividida em preço de venda do biodiesel puro e 

preço de venda da glicerina bruta.  

I. Preço de venda do biodiesel puro. 

Para o cálculo da Receita Bruta estimou-se uma produção de 60.000 m
3
/ano de 

biodiesel (Tabela 7), valor que se aproxima da venda das usinas atuantes no Estado do Rio de 

Janeiro em 2017 (66.780 m
3
/ano). 
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Para obter o preço de venda do biodiesel, calculou-se o preço médio de venda do 

biodiesel (R$ 2.240,00) nos leilões públicos da ANP nos últimos cinco anos (Apêndice J).  

II. Preço de venda da glicerina bruta. 

Este estudo adotou o padrão de 10% de glicerina por m
3
 de biodiesel produzido, 

conforme literatura consultada. A quantidade de glicerina estimada na produção de 60.000 m
3
 

de biodiesel (B100) é 6.000 m
3
.  

Para obter preço de venda da glicerina (Apêndice K) adotou-se as cotações da 

Glicerina Bruta do Centro de Referências da Cadeia de Produção de Biocombustíveis para 

Agricultura Familiar (CREFBio). O Centro de Referência é financiado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e realizado pela Universidade Federal de Viçosa. A média dos 

preços de venda da glicerina bruta no período 2014-2018 foi de R$ 435,00/m
3
.  

III – Taxa para as projeções das receitas 

Para a atualização dos componentes da receita aplicou-se a projeção da Taxa Selic 

nominal (Tabela 15), a mesma utilizada na análise da viabilidade do sebo. 

5.2.1.3. Estrutura dos custos na produção do biodiesel  

A estrutura de custos da Usina é dividida em custos das Mercadorias Vendidas 

(CMV), despesas gerais, despesas financeiras e impostos. 

I. Custos das Mercadorias Vendidas (CMV)  

O CMV é o somatório dos itens que compuseram o custo de fabricação do produto 

ora vendido (MARTINS, 2008), neste estudo está relacionado com a matéria-prima, o 

metanol e a energia elétrica. 

I.1. Matéria-prima 

Este estudo considerou o sebo bovino e o óleo de soja degomado como as matérias-

primas na produção de biodiesel. Segundo informações do engenheiro químico responsável 
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pelo processo de produção do biodiesel da Usina JBS de Lins/SP, ao contato telefônico, 0,001 

m
3
 de óleo de soja degomado produz 0,0008 m

3
 de biodiesel e 1 m

3
 de sebo produz 1 m

3
 de 

biodiesel.  

A Tabela 28 apresenta o volume de biodiesel produzido nos cenários elaborados para 

analisar a viabilidade da produção de biodiesel e a respectiva necessidade de matéria-prima 

(sebo bovino e óleo de soja degomado). Assim para produzir 30.000 m
3
 de biodiesel são 

necessários 37.500 m
3
 de óleo de soja degomado, da mesma forma para produzir 15.000 m

3
 

de biodiesel precisa-se de 18.750 m
3
 de óleo de soja degomado. Se a matéria-prima utilizada 

for o sebo bovino, a produção de 60.000 m
3
 de biodiesel utiliza 60.000 m

3
 de sebo, 30.000 m

3
 

de biodiesel utiliza 30.000 m
3
 de sebo e 45.000 m

3
 de biodiesel utiliza 45.000 m

3
 de sebo. A 

quantidade de matéria-prima utilizada está representada na Tabela 27. 

Tabela 27 – Quantidade de matéria-prima na produção do biodiesel  

Matéria-prima Produção de Biodiesel  (m
3
) Matéria-prima necessária (m

3
) 

Óleo de Soja degomado 
30.000 37.500 

15.000 18.750 

Sebo bovino 

60.000 60.000 

30.000 30.000 

45.000 45.000 

Fonte: Elaboração própria  

O custo unitário do sebo bovino (R$ 1.940,00) foi calculado através de uma média 

das cotações da Scot Consultoria nos últimos cinco anos (SCOT CONSULTORIA, 2018). O 

custo unitário do óleo de soja degomado (R$ 2.650,00) foi calculado com informações da 

CrefBio, coletou-se os preços da média nacional nos últimos cinco anos. A cotação do sebo 

bovino e do cálculo do óleo de soja degomado está representado no Apêndice G. 

I.2. Custo do metanol  

O consumo de metanol pode variar em função do processo de produção e das 

matérias-primas utilizadas na fabricação de biodiesel (KRAUSE, 2008). De acordo com 

Medrano (2007) a produção de 1 m
3
 de biodiesel consome em média 75 kg de metanol, assim, 

para uma produção de 60.000 m
3
 de biodiesel são necessários 4.500.000 kg de metanol. 

O metanol apresenta uma densidade de 792 kg/m
3 

(METANEX, 2018), ou seja, 1 m
3
 

de metanol pesa 792 kg. Então 4.500.000 kg de metanol correspondem a 5.682 m
3
. Para 

produzir 60.000 m
3
 de biodiesel serão gastos 5.682 m

3
 de metanol.  
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 Portanto, o consumo de 5.682 m
3
 de metanol ao preço unitário de R$ 1.250,00 

(cálculo apresentado no Apêndice D) gera um gasto total com o metanol para a produção de 

60.000 m
3
 de biodiesel de R$ 7.102.500,00. 

I.3. Custo da energia elétrica 

Para o cálculo da quantidade de energia elétrica utilizada na produção do biodiesel, 

este estudo considerou o consumo do setor industrial no Brasil, disponibilizado por MME 

(2018), no relatório consolidado do Balanço Energético Nacional – BEN. Este estudo tomou 

201.900 kwh como consumo de eletricidade e R$ 0,93 como preço unitário da tarifa praticada 

pela concessionária Light S. A conforme apresentado no Anexo E. Assim estimou-se o 

consumo de energia elétrica em R$ 188.000,00.  

II. Despesas Gerais 

As despesas gerais envolvem os custos para manter o funcionamento adequado da 

Usina: as despesas com frete, com a mão de obra, com a depreciação e com financiamento. 

II.1. Despesa com Frete 

No cenário 100% sebo bovino o frete é zero, pois se considera a verticalização da 

produção e o sebo será conduzido por dutos instalados diretamente para este uso.  

Nos cenários sebo/óleo de soja degomado, é calculado o frete para o transporte do 

óleo de soja degomado. Para calcular o frete considerou-se a compra do óleo de soja 

degomado em um raio de 150 km da usina (distância percorrida para a coleta dos resíduos 

para a produção do sebo) e a carga a granel.  

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT estabelece o peso 

bruto total por eixo que devem ser observados pelos veículos de carga que circulam nas vias 

terrestres (DNIT, 2018). De acordo com a tabela de preços mínimos o custo unitário do frete é 

por eixo, e para o transporte de 18.750 m
3
 de óleo de soja degomado, no cenário 75% sebo / 

25% óleo de soja degomado,  será necessário um veículo de dois eixos. E para o transporte de 

37.500 m
3
 de óleo de soja degomado, no cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado,   é 

necessário um veículo com cinco eixos.  
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O cálculo do peso do óleo de soja degomado e do frete para o transporte do óleo,  no 

Apêndice L, ao transportar 18.750 m
3
 de óleo em um veículo de dois eixos ao custo unitário 

de R$ 1,88 por eixo, a uma distância anual de 19.287 km, tem-se uma despesa de R$ 

72.519,12. E para transportar 37.500 m
3
 de óleo pelo mesmo percurso, faz-se necessário um 

veículo de 5 eixos, ao custo de R$ 1,11 por eixo, com uma despesa anual de frete de R$ 

107.042,85. 

II.2. Despesas com mão de obra  

De acordo com Medrano (2007) uma usina de produção de biodiesel não é uma 

grande geradora de postos de trabalho em consequência da logística e do alto grau de 

automação.  Para determinar a quantidade de funcionários (Apêndice H) observou-se os dados 

do estudo de Medrano (2007) e entrou-se em contato com uma usina de biodiesel em Mato 

Grosso. Os salários foram compostos com informações de Catho (2018). A Tabela 28 

apresenta as despesas com salários e encargos.  

Tabela 28 – Despesas com salários e encargos 

Funcionários 
Salário 

Mensal 

FGTS a 

recolher 

INSS a 

recolher 

13º 

Salário 
Férias Anual 

Administrador  10.373,22 829,86 1.141,05 10.373,22 3.457,74 148.267,92 

Técnico de controle de qualidade 2.129,37 170,35 191,64 2.129,37 709,79 30.435,80 

Assistente administrativo 1.682,64 134,61 134,61 1.682,64 560,88 24.050,53 

Técnico de laboratório 1.593,95 127,52 127,52 1.593,95 531,32 22.782,86 

Auxiliar de produção 4.755,84 380,47 380,47 4.755,84 1.585,28 67.976,84 

Técnico em manutenção 2.118,27 169,46 190,64 2.118,27 706,09 30.273,00 

Eletricista 1.788,46 143,08 160,96 1.788,46 596,15 25.563,05 

TOTAL 24.441,75 1.955,35 2.326,90 24.441,75 8.147,25 349.350,00 

Fonte: Elaboração própria  

Com o adicional de 20%, referente à contribuição previdenciária patronal, um valor 

de R$ 69.870,00, a estimativa para a despesa com mão de obra será de R$ 419.220,00. 

Adotou-se a média de 7,1% no aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos, para a 

projeção das despesas com salários e encargos para o período em análise. O cálculo da média 

salarial no aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos é representado no Apêndice H.  

II.3. Despesas com depreciação 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece a vida útil para 

equipamentos em 10 anos e as taxas de depreciação em 10% ao ano (RFB, 2017). Utilizando 
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a depreciação linear, a depreciação anual dos equipamentos (Tabela 29), segundo as regras da 

Receita Federal, é de R$ 376.200,00 ao ano. 

Tabela 29 – Depreciação dos equipamentos 

Valor da aquisição R$ 3.762.000,00 

Vida útil 10 anos 

Taxa de depreciação 10% 

Depreciação do exercício R$ 376.200,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

II.4. Despesas com financiamento  

O financiamento só começará a ser pago a partir do terceiro ano, pela carência 

estabelecida e o valor da parcela anual na amortização do financiamento é de R$ 376.200,00. 

Os juros do financiamento a ser pago no primeiro ano é de R$ 640.000,00. Os cálculos estão 

no  Apêndice E.  

III. Impostos 

Os impostos na produção do biodiesel incidem sobre o faturamento e sobre a renda.  

III.1.  Imposto sobre o faturamento 

Atualmente sobre o faturamento do biodiesel incidem o Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) e o Programa de Integração Social e a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS) (com tratamento 

diferenciado na produção do biodiesel). O Decreto nº 5.298/2004 atribuiu isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) para a produção de biodiesel e não há incidência de 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) (BRASIL, 2004). 

  ICMS – a alíquota do ICMS será considerada 0%, pois este estudo adotou o 

regime de Substituição Tributária para venda do biodiesel e glicerina, pois a venda 

pode ser efetuada para outros estados.  

  PIS/COFINS – de acordo com o Artigo 3º da Lei Nº 11.116/2005, a contribuição 

para o PIS/PASEP e a COFINS incidirão, uma única vez, sobre a receita bruta 

auferida, pelo produtor, com a venda de biodiesel, às alíquotas de 6,15% e 28,32%, 

respectivamente. Em um total de 34,47% da receita bruta.  
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Ao analisar a tributação na venda de biodiesel – com os benefícios do SCS – a 

contribuição para o PIS/PASEP será de R$ 10,39 e para a COFINS de R$ 47,85, 

totalizando R$ 58,24/m
3
 de acordo com o Artigo 4º, §1º, II do Decreto nº 5.297/2007.  

O Apêndice M apresenta o cálculo do PIS/COFINS para os cenários na produção do 

biodiesel.  

IV.2. Imposto sobre a renda 

O imposto que incide sobre a renda na produção do biodiesel tem as mesmas 

alíquotas que o imposto no processamento do sebo.  

O Apêndice M apresenta o cálculo do CSLL e do IRPJ nos cenários do biodiesel.  

IV. Taxa de projeção  

Utilizou-se a projeção da inflação (Tabela 21) para a atualização do custo unitário 

dos componentes do CMV – sebo bovino, metanol e eletricidade – e das despesas gerais no 

período analisado, de acordo com a grade de parâmetros macroeconômicos da Secretaria de 

Política Econômica – SPE (BCB, 2018). 

5.3 Análise dos resultados  

Neste tópico serão analisadas a viabilidade do processamento do sebo bovino, a 

viabilidade da produção do biodiesel a partir do sebo bovino e a viabilidade da integração 

vertical do processamento do sebo com a produção do biodiesel.  

5.3.1 Análise da viabilidade do sebo bovino 

O fluxo de caixa elaborado para análise da viabilidade no processamento do sebo 

bovino é apresentado no Apêndice N. 

O saldo disponível no Fluxo de Caixa calculado é positivo desde o primeiro ano em 

uma geração positiva de caixa, permitindo gerenciar o capital de giro a curto prazo e até fazer 

investimentos a longo prazo. Os resultados financeiros na produção do sebo bovino são 

apresentados na Tabela 30. 



116 

 

Tabela 30 – Desempenho econômico na produção do sebo bovino 

Métodos Resultados 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 6,5% 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 3.618% 

Valor Presente Líquido (VPL) R$ 2.696.489.148,00 

Custo de oportunidade R$ 11.540.009,00 

Break even-point  R$ 2.679.980,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando os resultados encontrados no processamento do sebo bovino constatou-se 

que: 

 A TIR > TMA significa que o investimento é economicamente viável. 

 O VPL > 0 significa que o projeto é economicamente viável e que houve um 

aumento de riqueza no empreendimento.  

 Um custo de oportunidade de R$ 11.540.009,00 e um lucro depois dos impostos 

no montante de R$ 120.025.471,00 evidencia a viabilidade do projeto.  

 O break even-point de R$ 2.679.980,00 é menor que a receita de vendas de R$ 

309.000.000,00, mostrando que o projeto é altamente viável.  

5.3.2  Análise da viabilidade da produção do biodiesel a partir do sebo bovino 

Para verificar a viabilidade da produção do biodiesel, com ou sem a concessão do 

SCS, e em um mix do sebo e óleo de soja degomado observou-se  a estimativa elaborada para 

os cenários resumidos no Quadro 22.  

Quadro 21 – Cenários na produção do biodiesel 

Cenários Matéria-prima 

Cenário I 100% Sebo 

Cenário II 100% sebo SCS 

Cenário III 50% sebo / 50% óleo de soja degomado  

Cenário IV 50% sebo / 50% óleo de soja degomado SCS 

Cenário V 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado  

Cenário VI 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado SCS 

Cenário VII 75% sebo / 25% óleo de soja degomado 

Cenário VIII 75% sebo / 25% óleo de soja degomado SCS 

Cenário IX 75% sebo SCS/ 25% óleo de soja degomado 

Cenário X 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado SCS 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3.2.1. Cenário 100% sebo 

A construção de um cenário 100% sebo bovino têm como finalidade observar o 

desempenho de uma matéria-prima já utilizada, com aproveitamento altamente explorável, 

mas ainda negligenciada em preferência a utilização do óleo de soja degomado.  

A utilização do sebo bovino na produção do biodiesel sem qualquer subsidio é 

analisada para que se possa comparar com a produção com uso do Selo Combustível Social 

(SCS) e verificar se a utilização da política pública realmente fomenta o setor de biodiesel 

considerando a realidade do Estado do Rio de Janeiro.   

Entre os benefícios que o SCS traz para as empresas está a possibilidade de participar 

na primeira fase de venda no leilão da ANP, em que 80% do volume ofertado é feito somente 

pelas usinas que possuem o SCS.  

Outro fator é a tributação diferenciada.  O PIS/COFINS que deveria ser pago na 

venda do sebo sem o benefício do SCS é 34,47% da receita bruta, ou seja, R$ 47.227.347,00. 

Enquanto a contribuição na venda do sebo utilizando o SCS é calculada multiplicando 

R$58,24 pelo volume vendido, um valor de R$ 3.843.840,00, representando uma economia de 

93%.  

A Tabela 31 apresenta a diferença na tributação sobre a venda do biodiesel a partir 

do sebo com ou sem o benefício do Selo Combustível Social (SCS).  

Tabela 31 – PIS/COFINS no cenário 100% sebo 

Matéria-prima Qte negociada (m
3
) Receita Bruta 

PIS/COFINS 

Alíquota Valor 

Sebo 60.000 R$ 137.010.000,00 34,47% da Receita Bruta R$ 47.227.347,00 

Sebo SCS 60.000 R$ 137.010.000,00 R$ 58,24/m
3
 R$ 3.843.840,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os cenários estimados para análise da viabilidade da produção do biodiesel a partir 

do sebo com a concessão do SCS apresenta um resultado diferente da utilização do sebo sem 

o benefício do SCS, isto pode ser observado no Lucro Líquido apresentado nos dois cenários 

(Apêndice O).  

O Lucro Líquido é negativo em todo o período para o cenário sem o benefício do 

SCS e positivo com o benefício, conforme Tabela 32. 
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Tabela 32 – Lucro Líquido dos cenários 100% sebo 

  Cenário I - sebo Cenário II – sebo SCS 

ANO 1 -35.004.227,00 6.782.538,12 

ANO2 -39.951.679,36 2.816.842,14 

ANO 3 -39.275.067,27 5.942.560,82 

ANO 4 -37.560.790,27 10.145.802,47 

 ANO 5 -36.019.907,75 14.223.673,36 

 ANO 6 -34.213.404,93 18.712.538,78 

 ANO 7  -32.180.454,60 23.570.199,63 

ANO 8  -29.710.745,83 29.053.312,14 

ANO 9 -26.888.284,72 35.064.789,94 

ANO 10 -23.681.301,71 41.647.223,03 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conservou-se todas as variáveis nos dois cenários, o fator determinante para a 

mudança de um cenário com resultado negativo para um cenário com resultado positivo foi a 

concessão do SCS, reduzindo a tributação sobre o faturamento. 

O VPL no montante de R$ 117.785.483,98, aponta a viabilidade econômica do 

projeto. A TIR em 162% (valor superior a TMA de 6,5%) confirma a viabilidade do projeto.  

Um Break even-point de R$ 46.947.436,48 e uma receita de vendas de R$ 

137.010.000,00, assinala que é possível pagar todos os custos fixos, os custos variáveis e os 

impostos sem recorrer a capital de terceiros.  

O custo de oportunidade de R$ 15.967.372,27 superior ao lucro obtido (R$ 

6.782.538,12) aponta que embora o projeto seja lucrativo pode-se pensar em fazer uma 

aplicação. O desempenho econômico do uso do sebo bovino é  apresentado na Tabela 33. 

Tabela 33 – Desempenho econômico na produção do biodiesel no cenário 100% sebo 

Métodos 
Resultados 

Sem SCS Com SCS 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 6,5% 6,5% 

Taxa Interna de Retorno (TIR) - 162% 

Valor Presente Líquido (VPL) - R$ 117.785.483,98 

Custo de oportunidade - R$ 15.967.372,27 

Break even-point  - R$ 46.947.436,48 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No cenário 100% sebo é viável produzir biodiesel a partir do sebo somente com a 

concessão do SCS.  
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5.3.2.2. Cenário 50% sebo / 50 % óleo de soja degomado 

Esse cenário tem a finalidade de verificar se o mix será mais viável que usar apenas o 

sebo bovino como matéria-prima. Assim como, observar se a concessão do SCS implica em 

mudanças no cenário. 

Para verificar a viabilidade da utilização do sebo bovino e do óleo de soja degomado 

como matéria-prima na produção de biodiesel estimou-se as variáveis de receitas e custos em 

um Fluxo de Caixa conforme apresentado no Apêndice O.  

O fluxo de caixa negativo em todos os cenários do mix de matéria-prima (sebo 

bovino / óleo de soja degomado)  demonstra que não é possível pagar as contas em curto 

prazo e que o empreendimento não é capaz de gerar riqueza. O fluxo negativo por si só já 

indica a inviabilidade do projeto, pois é resultado de saídas maiores do que as entradas.  Com 

50% de cada matéria-prima, é indiferente que apenas uma ou outra receba a concessão do 

SCS; o resultado é igual nos cenários IV e V. Observa-se que o prejuízo é menor, quando as 

duas matérias-primas são tributadas com o benefício do SCS, embora continue negativo. Os 

resultado alcançados neste cenário são apresentados na Tabela 34. 

Tabela 34 – Desempenho econômico do cenário 50% sebo / 50% soja  

  Cenário III Cenário IV Cenário V Cenário VI 

ANO 1 -134.486.270,00 -112.794.516,50 -112.794.516,50 -90.928.043,00 

ANO2 -143.910.414,30 -122.164.456,90 -122.164.456,90 -100.232.562,47 

ANO 3 -147.652.048,44 -124.336.032,91 -124.336.032,91 -100.820.655,71 

ANO 4 -150.272.850,69 -125.247.771,23 -125.247.771,23 -100.008.716,88 

 ANO 5 -153.240.450,58 -126.496.148,16 -126.496.148,16 -99.523.170,78 

 ANO 6 -156.122.769,47 -127.541.133,48 -127.541.133,48 -98.715.112,55 

 ANO 7  -158.966.193,73 -128.435.290,16 -128.435.290,16 -97.643.334,60 

ANO 8  -161.567.914,52 -128.924.272,42 -128.924.272,42 -96.001.513,54 

ANO 9 -164.019.740,16 -129.117.158,03 -129.117.158,03 -93.916.144,24 

ANO 10 -166.298.015,37 -128.980.174,56 -128.980.174,56 -91.343.250,61 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O desempenho econômico negativo foi determinado pelos seguintes aspectos:  i) não 

concessão do SCS; ii) preço unitário da soja (R$ 2.650,00)  maior que preço unitário do sebo 

(R$ 1.940,00); iii) pagamento de frete (R$ 107.043,00) no transporte do óleo de soja 

degomado até a usina, aumentando os custos na produção do biodiesel.  

De acordo com os resultados alcançados conclui-se que: 

 Os cenários (50 % sebo / 50% óleo de soja degomado) devem ser rejeitados, 

pois apresentam TIR < TMA, VPL < 0 e Break even-point negativo.  
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 A análise do custo de oportunidade recomenda que aplique o montante 

investido em outro projeto, pois uma aplicação em que o juro seja a taxa Selic 

de 6,5% representa um retorno de R$ 15.967.372,27, e o investimento na 

produção do biodiesel não apresentou retorno ao investimento proposto.  

Portanto não é viável utilizar o mix de 50% sebo / 50% óleo de soja degomado na 

produção do biodiesel.  

5.3.2.3.  Cenário 75% sebo / 25 % óleo de soja degomado 

Estimou-se esse cenário para verificar a viabilidade de um mix em que o sebo seja a 

matéria-prima predominante, ou seja, 75% da matéria-prima utilizada.  

Utilizando as mesmas variáveis do cenário em que o sebo  é 50% da matéria-prima, 

observou-se um resultado negativo em todos os cenários (Apêndice O). Vale destacar que o 

Cenário X, onde ambas as matérias-primas são beneficiadas pelo SCS apresenta o melhor 

resultado, embora negativo.  No primeiro ano estimado observou-se Que o Cenário X 

representa 49% do resultado do cenário VII em que nenhuma das matérias-primas recebe a 

concessão do SCS. A Tabela 35 apresenta os resultados deste cenário. 

Tabela 35 – Desempenho econômico do cenário 75% sebo SCS / 25% soja SCS  

  Cenário VII Cenário VIII Cenário IX Cenário X 

ANO 1 -84.764.247,00 -73.918.370,25 -52.226.616,75 -41.380.740,00 

ANO2 -91.950.900,26 -81.077.921,56 -59.331.964,16 -48.458.985,46 

ANO 3 -93.484.255,06 -81.826.247,29 -58.510.231,77 -46.852.224,01 

ANO 4 -93.938.345,57 -81.425.805,84 -56.400.726,38 -43.888.186,65 

 ANO 5 -94.652.565,26 -81.280.414,05 -54.536.111,63 -41.163.960,42 

 ANO 6 -95.191.368,74 -80.900.550,74 -52.318.914,74 -38.028.096,75 

 ANO 7  -95.597.536,97 -80.332.085,18 -49.801.181,61 -34.535.729,82 

ANO 8  -95.664.511,49 -79.342.690,44 -46.699.048,34 -30.377.227,29 

ANO 9 -95.480.201,01 -78.028.909,94 -43.126.327,81 -25.675.036,74 

ANO 10 -95.016.894,65 -76.357.974,24 -39.040.133,43 -20.381.213,02 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com os resultados estimados para os cenários 75% sebo / 25% óleo de soja 

degomado, conclui-se que: 

 A TIR < TMA e rejeita-se o projeto.  

 O VPL < 0 e rejeita-se o projeto.  

O Break even-point indica que a usina terá que conseguir aumentar muito a sua 

venda para não incorrer em um prejuízo no cenário com ou sem o SCS.  
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O custo de oportunidade é maior que o lucro líquido obtido, apontando que é mais 

vantajoso aplicar o montante investido em outro projeto.  

Não é viável a produção do biodiesel utilizando o mix 75% sebo / 25% óleo de soja 

degomado. 

5.3.3  Análise da integração vertical entre o processamento do sebo bovino e produção do 

biodiesel  

A proposta de integração vertical para produção de biodiesel considerando a 

realidade do Estado do Rio de Janeiro, utiliza os resultados encontrados no processamento do 

sebo bovino e na utilização de sebo bovino na produção do biodiesel e um mix entre o sebo 

bovino e o óleo de soja degomado, com e sem o beneficio do Selo Combustível Social (SCS) 

como matéria-prima (Apêndice P).  

A integração vertical proposta apresenta um investimento inicial em um montante de 

R$ 423.190.481,00 e um custo de oportunidade de R$ 27.507.381,00 para todos os cenários, 

conforme Tabela 36. O custo de oportunidade não foi atingido nos cenários III, IV e V (sebo 

bovino e óleo de soja degomado, com 50% de cada matéria-prima, em que uma ou ambas não 

recebem o SCS). Nos outros cenários, o custo de oportunidade supera o Lucro Líquido, 

apontando a viabilidade do projeto de integração vertical. 

Tabela 36 – Custo de oportunidade na integração vertical sebo /biodiesel 

Item Sebo Biodiesel Integração vertical 

Montante Investido R$177.538.600,00 R$245.651.881,00 R$423.190.481,00 

TMA  6,5%  

Custo de oportunidade R$11.540.009,00 R$15.967.372,00 R$27.507.381,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No cenário I, o mínimo que a usina tem que vender para obter lucro é R$ 

R$16.159.548,00, como pode vender R$ 446.010.000,00, atinge o Break even-point. É valido 

salientar que o Break even-point  neste cenário representa apenas 4% da Receita de Vendas e 

13% do Lucro Líquido no primeiro ano do período em estudo. Todos os cenários atingem o 

Break even-point, demonstrando a viabilidade do projeto. O cálculo do Break even-point é 

apresentado no Apêndice Q. 

O VPL > 0 indica que o investimento é economicamente atrativo com ou sem o SCS. 

O cenário 100% sebo bovino, com e sem o SCS, apresenta o maior VPL. E o cenário em que 

o sebo é apenas a metade da matéria-prima, sem o SCS, apresenta o menor VPL. 
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A TIR > TMA evidencia que realizar a integração vertical na produção do biodiesel a 

partir do sebo ou de um mix com o óleo de soja degomado, com e sem o  SCS, é 

economicamente viável. O cenário 100% sebo bovino apresenta as melhores taxas de retorno, 

sendo que utilizar o sebo SCS representa um ganho de 67% sobre o resultado da mesma 

matéria-prima sem o SCS. Na sequencia observa-se que nos cenários em que o sebo SCS 

representa 75% da matéria-prima utilizada apresentam taxas de retorno maiores. E nos 

cenários que utilizam 50% de cada matéria-prima em que uma ou outra recebe o benefício do 

SCS, a diferença no retorno é insignificante.  

A Tabela 37 apresenta o resultado da integração vertical do processamento do sebo e 

a produção de biodiesel  a partir do sebo e do óleo de soja degomado.  

Tabela 37 – Parâmetros econômicos da integração vertical – Sebo / Biodiesel 

Qte Matéria-prima SCS TIR VPL Break even-point 

100% Sebo  725% R$1.006.340.620,00 R$137.068.267,00 

100% Sebo X 1.080% R$1.372.079.326,00 R$16.159.548,00 

50% 

50% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 
 31% R$159.797.685,00 R$357.369.192,00 

50% 

50% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 

 

X 
97% R$356.254.303,00 R$97.113.590,00 

50% 

50% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 
X 102% R$403.991.960,00 R$48.374.905,00 

50% 

50% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 

X 

X 
249% R$554.380.610,00 R$44.258.786,00 

75% 

25% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 
 303% R$582.907.485,00 R$198.311.256,00 

75% 

25% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 

 

X 
394% R$681.135.794,00 R$155.017.635,00 

75% 

25% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 
X 577% R$877.592.412,00 R$68.430.393,00 

75% 

25% 

Sebo 

Óleo de soja degomado 

X 

X 
669% R$975.820.721,00 R$25.136.771,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observou-se a viabilidade da integração vertical entre o processo de produção do 

sebo bovino e produção do biodiesel com ou sem a concessão do Selo Combustível Social 

(SCS) em todos os cenários propostos.  

A temática da integração vertical na produção do biodiesel a partir do sebo bovino, 

considerando a realidade do Estado do Rio de Janeiro está sintetizada no Quadro 23. 
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Quadro 22 – Resultado da integração vertical  

Matéria-prima Selo Combustível Social (SCS) Integração Vertical 

Sebo bovino 

O sebo bovino com benefício do SCS 

apresenta um retorno maior para o 

investimento, comprovado pelo Break even-

point menor, VPL e a TIR maior que o 

resultado apresentado para o cenário sem o 

SCS. 

Recomenda-se o projeto em 

todos os cenários. 

 

Sebo bovino / óleo de soja 

degomado 

O mix com SCS em ambas as matérias-

primas apresenta melhor desempenho (VPL 

e TIR maior e Break even-point menor). 

O cenário do sebo bovino SCS apresenta 

melhor resultado do que o cenário do óleo 

de soja degomado SCS. 

Os cenários com ambas as matérias-primas 

sem o SCS apresentam o Break even-point 

maior a ser atingido e um retorno menor 

para o investimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. CONCLUSÕES 

Sob a perspectiva de que a produção do biodiesel tem um papel importante na 

substituição das fontes de energia de origem fóssil por fontes menos poluentes e renováveis, 

espera-se que a análise e insights gerados ao longo deste estudo possam contribuir para 

entendimento da integração vertical para produção do biodiesel a partir do sebo bovino.  

Analisando o potencial econômico de aproveitamento do sebo bovino (Sub-SAG da 

Carne) de forma a fomentar o setor de biodiesel, constatou-se que o sebo, uma matéria-prima 

resultante da reciclagem de resíduos oriundos do abate de bovinos apresenta baixo custo de 

comercialização (R$350,00/m
3
). O sebo possui as principais características associadas às 

cadeias de suprimento do biodiesel: disponibilidade de matéria-prima; distribuição geográfica; 

baixa sazonalidade; e incentivos governamentais por meio do SCS.  

Em 2017 um abate de 26,63 milhões de cabeças de bovinos, com uma produção de 

905.351 m
3
 de sebo bovino, apresenta um potencial para produção de sebo bovino no Brasil. 

Com uma taxa de conversão do sebo bovino em óleo de 100%, estima-se uma produção de 

905.351 m
3
 de biodiesel a partir do sebo bovino. 

 Considerando a realidade do Estado do Rio de Janeiro, observou-se que o estado tem 

potencial para produção do sebo bovino, com um efetivo de bovinos em quantidade crescente, 

segundo o censo agropecuário de 2017, dezesseis matadouros de bovinos, registrados no 

Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ e a presença de duas usinas processadoras no estado.  

Observando os diferentes cenários de fornecimento e uso de sebo bovino e óleo de 

soja degomado, constatou-se que é viável produzir biodiesel, com consumo 100% sebo 

bovino, somente com a concessão do SCS e que não é viável utilizar o mix de 50% sebo / 

50% óleo de soja degomado e o mix 75% sebo / 25% óleo de soja degomado no Estado do 

Rio de Janeiro. O fluxo de caixa negativo em todos os cenários do mix de matéria-prima (sebo 

bovino / óleo de soja degomado) por si só já indica a inviabilidade do projeto, pois é resultado 

de saídas maiores do que as entradas.  O desempenho econômico negativo foi determinado 

pelos seguintes aspectos:  i) não concessão do SCS as matérias-primas; ii) preço unitário da 

soja (R$ 2.650,00)  maior que preço unitário do sebo (R$ 1.940,00); iii) pagamento de frete 

(R$ 107.043,00) no transporte do óleo de soja degomado até a usina, observando que o estado 

não é produtor de soja, aumentando os custos na produção do biodiesel.  
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A integração vertical de uma indústria processadora de sebo bovino no Estado do Rio 

de Janeiro para produção de biodiesel é viável nos cenários em que o sebo é a única matéria-

prima e nos cenários com um mix entre o sebo e o óleo de soja degomado. Vale destacar que 

os cenários que apresentam melhor retorno do investimento são aqueles em que o sebo é a 

única matéria-prima e os que recebem o benefício do SCS. O cenário do sebo bovino com 

benefício do SCS apresenta o maior retorno para o investimento, comprovado pelo Break 

even-point menor, VPL e a TIR maior que o resultado apresentado para o cenário sem o SCS 

e do mix. Os cenários 50% sebo e 50% óleo de soja degomado apresentam o pior desempenho 

e um retorno menor para o investimento.  

As principais limitações encontradas neste estudo estão relacionadas ao acesso aos 

dados para a estruturação do fluxo de caixa e conseguir avaliar a viabilidade econômica do 

projeto. Alguns atores abordados não responderam ao contato ou não forneceram as 

informações nos detalhes exigidos, o que demandou vários outros contatos no sentido de 

confirmar as informações ou buscar os detalhes omitidos. 

Ainda com relação aos atores, os gestores das empresas de biodiesel localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro se negaram a fornecer maiores informações sobre o processo de 

produção do biodiesel, se limitando a responder apenas a três ou quatro perguntas, enviadas 

por e-mail. 

Como sugestões para pesquisas futuras, pode-se listar as seguintes propostas: i) 

evidenciar a viabilidade econômica da integração vertical com os custos e as receitas 

praticadas pelas usinas processadoras de sebo e produtoras de biodiesel do Estado do Rio de 

Janeiro; ii) realizar o estudo sobre o potencial do sebo bovino como matéria-prima para 

produção do biodiesel em outros estados brasileiros; iii) realizar um estudo de caso em uma 

usina que utiliza o óleo de soja degomado como única matéria-prima para produção do 

biodiesel no sentido de verificar a margem de contribuição do óleo de soja degomado na 

produção do biodiesel.  
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevista na Usina Processadora de Sebo Bovino 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 
 

Alecyr dos Reis Carraro                          E-mail: alecyrcarraro@gmail.com 

 

 

Cargo: 

Data: 

Local: Empresa:  

Roteiro semiestruturado para entrevista na Usina 1 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Contar a história da empresa (localização, quantidade de sócios, quem fundou, quando foi fundada, O porquê 

da escolha da atividade,...) 

 

AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

O que a empresa produz? 

Quais as matérias-primas que a empresa utiliza para a produção? Onde busca esta matéria-prima? E como 

busca? 

Quem são os fornecedores? E quantos são? Onde estão localizados? 

Quem é responsável pelo transporte da matéria-prima até a empresa? É a empresa que arca com esse custo? Se 

sim, há possibilidade de informar quanto é esse custo. 

As matérias-primas utilizadas tem custo para a empresa? Qual? 

Existe inspeção do material adquirido? Quem faz a inspeção? 

Existe má qualidade da matéria-prima? E se existe, o que acontece? 

 

PROCESSAMENTO 

Quais são os materiais utilizados no processamento? 

Qual é o custo dos materiais utilizados no processamento? 

Qual é o gasto de água utilizada no processo?  

Qual é a potência da eletricidade necessária?   

Quantos equipamentos são utilizados no processamento? É calculada a depreciação dos equipamentos? 

Existe outro subproduto (importante) gerado na produção do sebo? Qual é a quantidade de subproduto? Quais 

têm sido suas principais aplicações? Tem em vista alguma opção rentável para esses subprodutos?  Tem custo? 

Se tiver, qual é? 

 

MÃO-DE-OBRA 

Quantos funcionários são necessários em cada etapa?  

Quantos auxiliares são necessários? 

Qual é o sistema de trabalho? Faz turno? Quantas horas de trabalho diário?  

 

PRODUÇÃO 

Qual é a produção diária de sebo?  

A empresa utiliza o sebo bovino em que setor de produção? 

Qual é a receita aproximada gerada pelo sebo?  

 

ARMAZENAMENTO 

Como é feito o armazenamento da matéria-prima? E do produto final?  

Qual é o custo no armazenamento da matéria-prima? E do produto final? 

Quanto tempo o produto final pode ficar armazenado? 

 

FINANCIAMENTO 

A empresa financia a compra de máquinas e equipamentos? Qual é o valor gasto? Qual a taxa de juros?  

Em quantos anos é feito o financiamento?    

Qual é o valor da parcela anual?  
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ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 

Este roteiro é composto por perguntas abertas e tem o objetivo de levantar dados 

relativos à matéria – prima, aos produtos finais, ao local da compra da matéria-prima, 

distância percorrida e ao destino do produto final na produção do sebo bovino. 

Roteiro semiestruturado para entrevista na Usina 2 

Qual é a matéria-prima utilizada no processamento do sebo? 

De onde vem essa matéria-prima? 

A matéria-prima tem custos para a usina? 

Quais são os produtos finais? 

Onde é comprada a matéria-prima?  

Qual é a distância percorrida? 

Qual é o destino do produto final? 

Qual é a utilização do sebo produzido? 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista nas Usinas produtoras de biodiesel 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 
 

Alecyr dos Reis Carraro                          E-mail: alecyrcarraro@gmail.com 

 

 

Este roteiro é composto por perguntas abertas e tem o objetivo de levantar dados 

complementares relativos à matéria – prima, ao processo utilizado e a rota tecnológica na 

produção do biodiesel das usinas produtoras de biodiesel, via contato telefônico. 

Roteiro semiestruturado para entrevista nas Usinas produtoras de biodiesel 

Qual é a matéria-prima utilizada pela usina na produção do biodiesel? 

Que outros insumos são utilizados? 

Qual é a rota tecnológica adotada? 

Qual é o processo na produção do biodiesel? 

Que quantidade de sebo é utilizada para produzir 1 litro de biodiesel? 

Qual é a quantidade de soja utilizada na produção de 1 litro de biodiesel? 
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APÊNDICE C – Usinas participantes do 59º Leilão Público da ANP 

O resultado do levantamento realizado nas usinas produtoras de biodiesel que 

participaram do 59º Leilão Público da ANP é apresentado no Quadro 24. 

Quadro 23 – Matéria- prima, processo e rota tecnológica utilizados nas usinas participantes do 

59º Leilão Público 

Usina Matéria-prima 
Processo Rota tecnológica 

Transesterificação Esterificação Metílica Etílica 

1. ADM  

Joaçaba – SC  
Soja X  X  

2. ADM  

Rondonópolis - MT  
Soja X  X  

3. AMAZONBIO  Ji-

Paraná - RO  
Soja e sebo X  X  

4. BIANCHINI 

Canoas – RS   
Soja X  X X 

5. BINATURAL  

Formosa - GO 

Soja, algodão e sebo 

bovino 
X  X X  

6. BIO OLEO Cuiabá 

– MT  
Soja, sebo bovino e OVR  X X  

7. BIOCAMP  

Campo Verde – MT  

Girassol, sebo animal e 

pinhão manso. 
X  X X 

8. BIOFUGA  

Camargo – RS   
Sebo bovino e soja X  X  

9. BIOPAR  

Nova Marilândia – MS  
Soja X X X  

10. BOCCHI  

Muitos Capões – RS   
Soja X  X  

11. BREJEIRO  

Orlândia - SP 
OVR X  X  

12. BSBIOS  

 Marialva – PR  
Soja e sebo bovino X  X  

13. BSBIOS  

Passo Fundo - RS  
Soja e sebo bovino X  X  

14. BUNGE 

Nova Mutum – MT 
Soja X  X  

15. CAIBIENSE  

Rondonópolis – MT   
Soja e algodão X  X  

16. CARAMURU  

Ipameri – GO  
Sebo bovino X  X  

17. CARAMURU  

São Simão – GO  
Sebo BOVINO X  X  

18. CARAMURU  

Sorriso – MT   
Sebo bovino X  X  

19. CARGILL  

Três Lagoas - MS 
Soja, OVR X  X  

20. CESBRA  

Volta Redonda - RJ 
Soja e OVR X  X  

21. COFCO  

Rondonópolis - MT  
Soja e algodão X  X  

22. COOPERFELIZ  

Feliz Natal  

Algodão, Soja, Sebo 

bovino e Pinhão Manso 
X  X  

Continua 
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Quadro 24 – Matéria- prima, processo e rota tecnológica utilizados nas usinas participantes do 

59º Leilão Público (Continuação) 

Usina Matéria-prima 
Processo Rota tecnológica 

Transesterificação Esterificação Metílica Etílica 

23. DELTA  

Rio Brilhante – MT  

OVR (menos de 10%); 

sebo bovino (50%), soja  
X   X   

24. FIAGRIL 

Lucas Rio Verde - MT 
Soja X  X  

25. GRANOL  

Anápolis - GO 

Soja 

 
X  X X 

26. GRANOL 

Cachoeira do Sul - RS 

27. GRANOL 

Porto  Nacional - TO 

28. JATAI  

Jatai – GO   
Soja, Algodão e Girassol X  x  

29. JBS  

Lins - SP   

Maior produtora mundial 

verticalizada de biodiesel 

à partir de sebo bovino. 

X  x  

30. MINERVA  

Palmeiras Goiás - GO 
Sebo bovino X  X  

31. OLEOPLAN  

Iraquara – BA   
Soja X  X  

32. OLEOPLAN 

Veranópolis – RS 
Soja X  X  

33. OLFAR  

Erechim – RS  
Soja, sebo X  X  

34. OLFAR 

Porto Real – RJ  
OVR, sebo bovino e soja X  X  X  

35. PBIO  

Candeias - BA 

Algodão, Soja, 

Sebo bovino 
X  X  

36. PBIO  

Montes Claros – MG  

Algodão, Soja, Girassol, 

Pinhão-manso e sebo 

bovino 

X  X  

37. POTENCIAL  

Lapa  - SP 
Soja X  X X 

38. TRES TENTOS  

Ijuí  
Soja X  X  

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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APÊNDICE D – Preço do metanol e do etanol  

VALOR HISTÓRICO DO DÓLAR AMERICANO EM REAL (2013-2018) 

O valor do dólar praticado no Brasil no período (2013-2018) convertido para reais é 

apresentado na Tabela 38. 

Tabela 38 – Valor o dólar americano em reais no período (2013-2018)   

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JANEIRO 2,031 2,382 2,634 4,052 3,21 3,216 

FEVEREIRO 1,973 2,384 2,817 3,974 3,104 3,242 

MARÇO 1,983 2,326 3,14 3,704 3,128 3,279 

ABRIL 2,002 2,233 3,043 3,565 3,136 3,41 

MAIO 2,035 2,221 3,062 3,539 3,209 3,642 

JUNHO 2,173 2,236 3,112 3,424 3,295 3,72 

JULHO 2,252 2,225 3,223 3,275 3,206   

AGOSTO 2,342 2,268 3,514 3,21 3,15   

SETEMBRO 2,271 2,333 3,906 3,256 3,135   

OUTUBRO 2,189 2,448 3,88 3,186 3,191   

NOVEMBRO 2,295 2,548 3,776 3,342 3,259   

DEZEMBRO  2,346 2,639 3,871 3,352 3,292   

Fonte: ACI (2018) 

      O custo unitário do metanol (R$ 1.252,96) foi calculado pela média dos preços 

praticados pela Methanex nos últimos cinco anos. A Tabela 39 apresenta a cotação do 

Metanol com valores convertidos para o real.  

Tabela 39 – Cotação do preço do Metanol (m
3
) – 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  $ R$ $ R$ $ R$ $ R$ $ R$ $ R$ 

Janeiro 482,00 978,94 632 1.505,42 449 1.182,67 299 1.211,55 416 1.335,36 479 1.540,46 

Fevereiro 482,00 950,99 632 1.506,69 416 1.171,87 249 989,53 416 1.291,26 506 1.640,45 

Março 516,00 1.023,23 632 1.470,03 416 1.306,24 249 922,30 499 1.560,87 496 1.626,38 

Abril 516,00 1.033,03 599 1.337,57 416 1.265,89 249 887,69 442 1.386,11 496 1.691,36 

Maio 532,00 1.082,62 565 1.254,87 442 1.353,40 249 881,21 409 1.312,48 496 1.806,43 

Junho 532,00 1.156,04 532 1.189,55 442 1.375,50 266 910,78 386 1.271,87 496 1.845,12 

Julho 532,00 1.198,06 482 1.072,45 442 1.424,57 266 871,15 376 1.205,46     

Agosto 532,00 1.245,94 482 1.093,18 416 1.461,82 266 853,86 376 1.184,40     

Setembro 532,00 1.208,17 482 1.124,51 366 1.429,60 276 898,66 386 1.210,11     

Outubro 549,00 1.201,76 482 1.179,94 366 1.420,08 293 933,50 396 1.263,64   

Novembro 599,00 1.374,71 499 1.271,45 349 1.317,82 319 1.066,10 386 1.257,97   

Dezembro  632,00 1.482,67 475 1.253,70 349 1.350,98 366 1.226,83 412 1.356,30   

          TOTAL 82.695,15 

         Nº de meses 66 

         Média 1.252,96 

Fonte: Elaborado com informações de Methanex (2018); BCB (2018a) 

Para fazer a conversão dos valores do metanol adotou-se as taxas de câmbio do 

Banco Central (BC). As taxas de câmbio praticadas no mercado brasileiro são livremente 

negociadas entre os agentes e seus clientes, com a intervenção do Banco Central (BC) 
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comprando ou vendendo moeda para evitar uma desvalorização ou valorização muito 

acentuada. Como as cotações variam durante o dia, existe uma cotação oficial chamada 

PTAX, disponível após o fechamento do mercado de câmbio. A PTAX é uma referência, e 

não uma taxa obrigatória, pela média de todas as transações (importação, exportação, compra 

e venda) das empresas e também pela negociação interbancária. A média de todas essas 

transações é verificada pelo BC ao final do dia para a formação desta taxa (BCB, 2018). A 

base de cálculo, para os valores retratados, foi a taxa do dólar diária divulgada pelo BCB na 

razão do número de dias divulgados mensalmente. 

A Tabela 40 apresenta o custo unitário do etanol (R$ 1.422,38) calculado pela média 

dos preços divulgados pelo CEPEA, para os últimos cinco anos.  

Tabela 40 – Cotação do preço do Etanol (R$/m
3
) – 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Janeiro 1.144,70 1.285,30 1.318,50 1.837,50 1.824,10 1.840,60 

Fevereiro 1.214,10 1.389,00 1.377,60 1.914,10 1.677,10 1.848,00 

Março 1.231,90 1.419,90 1.261,20 1.845,90 1.523,80 1.865,50 

Abril 1.245,10 1.346,40 1.262,10 1.435,00 1.476,10 1.529,30 

Maio 1.117,40 1.206,30 1.223,50 1.400,20 1.416,20 1.558,70 

Junho 1.141,00 1.217,40 1.218,50 1.499,20 1.330,50 1.620,30 

Julho 1.117,30 1.230,40 1.198,90 1.477,80 1.301,70   

Agosto 1.092,60 1.210,90 1.174,00 1.561,10 1.408,70   

Setembro 1.147,00 1.205,80 1.261,50 1.641,10 1.437,20   

Outubro 1.170,90 1.139,10 1.534,80 1.864,20 1.531,50   

Novembro 1.200,10 1.216,30 1.724,10 1.871,20 1.223,70   

Dezembro  1.284,60 1.268,60 1.707,80 1.867,40 1.744,70   

TOTAL 93.877,00 

          Nº meses 66 

          MÉDIA 1.422,38 

Fonte: Elaborado com informações de CEPEA (2018)
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APÊNDICE E – Financiamento do BNDES FINAME  

Para aquisição da planta supôs-se um financiamento do BNDES FINAME, em que 

não haverá atualização monetária do valor do crédito contratado e não haverá atualização 

monetária do saldo devedor. A Taxa de Juros (TJ), de 8% a.a, é composta pelo Custo 

Financeiro (a Taxa Selic de 6,5%), acrescida da Taxa do BNDES (uma Sobretaxa Fixa de 

1,5% a.a.) (BNDES, 2018a). As Tabelas 41 e 42 apresentam a TJ e o financiamento proposto. 

Tabela 41 – Taxa de Juros (TJ) do financiamento BNDES FINAME 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Selic 6,50% 7,22% 7,33% 6,87% 6,87% 6,82% 6,92% 6,92% 6,92% 6,92% 

TJ do BNDES 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

TJ 8,00% 8,72% 8,83% 8,37% 8,37% 8,32% 8,42% 8,42% 8,42% 8,42% 

 Fonte: Elaboração própria com dados de BNDES (2018a) 

Tabela 42 – Financiamento BNDES FINAME para usinas de sebo 

Ano Principal TJ Parcela anual (R$) Juros anuais (R$) Despesas Financeiras (R$) 

1 8.000.000,00 8,00% - 640.000,00 640.000,00 

2 8.000.000,00 8,72% - 697.600,00 697.600,00 

3 8.000.000,00 8,83% 800.000,00 706.400,00 1.506.400,00 

4 7.200.000,00 8,37% 800.000,00 602.640,00 1.402.640,00 

5 6.400.000,00 8,37% 800.000,00 535.680,00 1.335.680,00 

6 5.600.000,00 8,32% 800.000,00 465.920,00 1.265.920,00 

7 4.800.000,00 8,42% 800.000,00 404.160,00 1.204.160,00 

8 4.000.000,00 8,42% 800.000,00 336.800,00 1.136.800,00 

9 3.200.000,00 8,42% 800.000,00 269.440,00 1.069.440,00 

10 2.400.000,00 8,42% 800.000,00 202.080,00 1.002.080,00 

TOTAL 6.400.000,00 4.860.720,00 11.260.720,00 

Fonte: Elaborado com dados de BNDES (2018a) 

O valor a pagar na amortização anual das usinas para produção de biodiesel, 

utilizando o SAC, será o valor da parcela anual acrescido do juro anual, conforme apresentado 

na Tabela 43. 

Tabela 43 – Amortização anual do financiamento das usinas de sebo 

Ano Parcela anual (R$) Juros anuais (R$) Despesas financeiras (R$) 

1 - R$ 300.960,00 R$ 300.960,00 

2 - R$ 328.046,40 R$ 328.046,40 

3 R$ 376.200,00 R$ 281.021,40 R$ 657.0221,40 

4 R$ 376.200,00 R$ 251.903,52 R$ 628.103,52 

5 R$ 376.200,00 R$ 220.415,58 R$ 596.615,58 

6 R$ 376.200,00 R$ 187.799,04 R$ 563.999,04 

7 R$ 376.200,00 R$ 158.380,20 R$ 534.580,20 

8 R$ 376.200,00 R$ 126.704,16 R$ 502.904,16 

9 R$ 376.200,00 R$ 95.028,12 R$ 471.228,12 

10 R$ 376.200,00 R$ 63.352,08 R$ 439.552,08 

Fonte: Elaboração própria  
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APÊNDICE F – Valor  Venal de imóveis industriais no Município de Nova Iguaçu 

A determinação do valor venal do imóvel é feita pela administração municipal por 

meio de uma estimativa do preço de venda do imóvel. O valor venal do imóvel, geralmente, é 

estabelecido na planta de valores genéricos (PVG) dos municípios. A PVG é uma listagem de 

valores genéricos do metro quadrado do terreno em uma mesma data (FLORENCIO, 2010). 

De acordo com Nova Iguaçu (2018a) a fórmula de cálculo do valor venal de terrenos 

é seguinte:  

Equação 4 – Valor Venal de terrenos. 

 VV = (Vu)t x (At) x (Z)                                                                                        (Equação 4) 

 onde:  

 VV = Valor Venal do terreno para efeito de cálculo do imposto.  

 (Vu)t = Valor unitário do metro quadrado de terreno,  discriminado por rua, por bairro ou um 

valor médio por subprefeitura, distrito ou qualquer outra denominação de região que venha 

ser adotada.  

 (At) = Área do terreno  

 Z = Fator de utilização do terreno, variando conforme o estabelecido pôr Ato Normativo do 

Executivo Municipal, anualmente, para cada exercício. 

VV = 0,402 x 750 x 1,0 = 301,5      

VV = 0,402 x 600 x 1,0 = 241,2      

Onde:  

(Vu)t = Valor unitário do metro quadrado de terreno. Tabela 44. 

Z – Fator de utilização do terreno. Tabela 45. 

 

Tabela 44 –  Planta Genérica de Valores de terreno por bairro oficial - PGV (em UFINIG) 

 

Município Bairro Até 500 m² De 500,01 m² até 1.500 m² De 1.500,01 m² até 5.000 m² 

Nova Iguaçu 

Vila de Cava 0,669 0,402 0,241 

Santa Rita 0,669 0,402 0,241 

Corumbá 0,535 0,321 0,193 

Figueiras 0,268 0,161 0,096 

Iguaçu Velho 0,234 0,141 0,084 

Fonte: Nova Iguaçu (2018b) 
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Tabela 45  – Fator de utilização do terreno - FUT (Z) 

Fator de Utilização (Z) 

Até 500 m
2
 1,0 

De 500,01 m² até 1.500 m² 1,0 

De 1.500,01 m² até 5.000 m² 1,0 

De 5.000,01 m² até 20.000 m² 0,80 

De 20.000,01 m² até 50.000 m² 0,65 

De 50.000,01 m² até 100.000 m² 0,55 

De 100.000,01 m² até 500.000 m² 0,45 

De 500.000,01 m² até 1.000.000 m² 0,35 

Acima de 1.000.000,01 m² 0,25 

Fonte: Nova Iguaçu (2018b) 
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APÊNDICE G – Custo unitário do sebo bovino (m
3
) e do óleo de soja degomado (m

3
)  – 

2013-2018 

O custo unitário do sebo bovino (Tabela 46) foi calculado em uma média das 

cotações da Scot Consultoria nos últimos cinco anos. A Scot Consultoria é uma empresa 

dedicada a coleta, análise e divulgação de informações de mercado para o campo (SCOT 

CONSULTORIA, 2018).  

Tabela 46 – Preço médio do sebo bovino em (m
3
) – 2013-2018 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Jan 1.950,00 1.720,00 1.650,00 2.400,00 2.400,00 2.250,00 12.370,00 

Fev 1.950,00 1.720,00 1.700,00 2.400,00 2.300,00 2.150,00 12.220,00 

Mar 1.900,00 1.800,00 1.700,00 2.400,00 2.000,00 - 9.800,00 

Abr 1.750,00 1.900,00 1.850,00 2.400,00 1.950,00 - 9.850,00 

Mai 1.600,00 1.750,00 1.900,00 2.350,00 1.900,00 - 9.500,00 

Jun 1.600,00 1.650,00 1.800,00 2.320,00 1.950,00 - 9.320,00 

Jul 1.500,00 1.550,00 1.700,00 2.350,00 2.050,00 - 9.150,00 

Ago 1.550,00 1.400,00 1.600,00 2.150,00 2.150,00 - 8.850,00 

Set 1.500,00 1.500,00 1.630,00 2.400,00 2.150,00 - 9.180,00 

Out 1.600,00 1.650,00 1.800,00 2.600,00 2.250,00 - 9.900,00 

Nov 1.650,00 1.700,00 1.550,00 2.600,00 2.300,00 - 9.800,00 

Dez 1.750,00 1.650,00 2.200,00 2.600,00 2.250,00 - 10.450,00 

 

62 meses 120.390,00 

Preço médio 1.940,00 

Fonte: Scot Consultoria (2018)  

A cotação para o óleo de soja degomado é apresentado na Tabela 47. 

Tabela 47 - Cotação do óleo de soja degomado (m
3
) – 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Janeiro   2.040,56 3.313,13 3.021,26 2.790,37 

Fevereiro   2.138,32 3.250,46 2.798,34 2.806,00 

Março   2.123,65 3.064,70 2.579,39 2.727,80 

Abril   2.220,05 3.039,19 2.462,31 2.783,13 

Maio   2.341,39 3.008,96 2.508,37 2.722,72 

Junho 2.003,17 2.286,20 2.992,78 2.573,63   

Julho 1.918,59 2.433,67 2.993,33 2.591,29   

Agosto 1.878,67 2.701,41 2.800,91 2.635,11   

Setembro 1.780,98 3.008,09 2.743,59 3.430,11   

Outubro 1.832,07 3.408,13 2.992,41 2.717,41   

Novembro 1.887,11 3.114,17 3.244,17 2.710,31   

Dezembro  1.901,05 3.151,57 3.021,26 2.732,96   

TOTAL 127.224,25 

        Nº meses 48 

        MÉDIA 2.650,00 

Fonte: CREFBio (2018)  
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APÊNDICE H – Composição  do salário nas usinas  

A Tabela 48 apresenta o salário unitário e mensal dos funcionários da usina de 

biodiesel.  

Tabela 48 – Salário Mensal dos funcionários da planta de biodiesel 

Funcionários Quantidade Salário unitário (R$) Salário Mensal (R$) 

Administrador  1 10.373,22 10.373,22 

Técnico de controle de qualidade 1 2.129,37 2.129,37 

Assistente administrativo 1 1.682,64 1.682,64 

Técnico de laboratório 1 1.593,95 1.593,95 

Auxiliar de produção 4 1.188,96 4.755,84 

Técnico em manutenção 1 2.118,27 2.118,27 

Eletricista 1 1.788,46 1.788,46 

TOTAL 10 20.874,87 24.441,75 

Fonte: Elaborado com informações de Medrano (2007); Catho (2018) 

Adotou-se a média de 7,1% no aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos, para a 

projeção das despesas com salários e encargos para o período em análise (BRASIL, 2013, 

2014d, 2015c, 2016b, 2017b). O cálculo da média salarial no aumento do salário mínimo nos 

últimos 5 anos é representado na Tabela 49.  

Tabela 49 – Cálculo da Média do aumento no salário mínimo no período 2013-2018 

Ano Vigência Valor Aumento (%) Ato Legal 

2018 01/01/2018 R$954,00 1,81% Decreto Nº 9.255/2017 

2017 01/01/2017 R$937,00 6,48% Decreto Nº 8.948/2016  

2016 01/01/2016 R$880,00 11,68% Decreto Nº 8.618/2015  

2015 01/01/2015 R$788,00 8,84% Decreto Nº 8.381/2014  

2014 01/01/2014 R$724,00 6,78% Decreto Nº 8.166/2013  

Média salarial R$856,60 7,1%   

Fonte: Elaborado com informações de Brasil (2013, 2014d, 2015c, 2016b, 2017b); INSS (2018a) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9255.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8948.htm
http://www.contabeis.com.br/legislacao/832593/decreto-8618-2016/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8381.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8166.htm
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APÊNDICE I – Cálculo dos impostos no processamento do sebo  

O cálculo do CSLL sobre a produção do sebo é apresentado na Tabela 50.  

Tabela 50 – CSLL na produção do sebo bovino 

Ano Lucro operacional 
(+) Adições 

Lucro Real CSLL (9%) 
Depreciação 

1 146.742.700,00 800.000,00 147.542.700,00 13.278.843,00 

2 152.908.264,50 800.000,00 153.708.264,50 13.833.743,81 

3 168.446.840,54 800.000,00 169.246.840,54 15.232.215,65 

4 186.954.442,41 800.000,00 187.754.442,41 16.897.899,82 

5 205.572.327,10 800.000,00 206.372.327,10 18.573.509,44 

6 228.223.734,48 800.000,00 229.023.734,48 20.612.136,10 

7 252.521.146,02 800.000,00 253.321.146,02 22.798.903,14 

8 276.956.217,94 800.000,00 277.756.217,94 24.998.059,61 

9 303.552.303,47 800.000,00 304.352.303,47 27.391.707,31 

10 332.458.957,94 800.000,00 333.258.957,94 29.993.306,21 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O cálculo do IRPJ é apresentado na Tabela 51. 

Tabela 51 – IRPJ na produção do sebo bovino 

Ano 
Lucro 

operacional 

(+) Adições (-) Exclusões 
Lucro Real 

IRPJ 

(15%) 

Adição 

(10%) 
IRPJ a pagar 

Depreciação CSLL 

1 146.742.700,00 800.000,00 13.278.843,00 134.263.857,00 36.000,00 13.402.385,70 13.438.385,70 

2 152.908.264,50 800.000,00 13.833.743,81 139.874.520,70 36.000,00 13.963.452,07 13.999.452,07 

3 168.446.840,54 800.000,00 15.232.215,65 154.014.624,89 36.000,00 15.377.462,49 15.413.462,49 

4 186.954.442,41 800.000,00 16.897.899,82 170.856.542,59 36.000,00 17.061.654,26 17.097.654,26 

5 205.572.327,10 800.000,00 18.573.509,44 187.798.817,66 36.000,00 18.755.881,77 18.791.881,77 

6 228.223.734,48 800.000,00 20.612.136,10 208.411.598,38 36.000,00 20.817.159,84 20.853.159,84 

7 252.521.146,02 800.000,00 22.798.903,14 230.522.242,88 36.000,00 23.028.224,29 23.064.224,29 

8 276.956.217,94 800.000,00 24.998.059,61 252.758.158,33 36.000,00 25.251.815,83 25.287.815,83 

9 303.552.303,47 800.000,00 27.391.707,31 276.960.596,16 36.000,00 27.672.059,62 27.708.059,62 

10 332.458.957,94 800.000,00 29.993.306,21 303.265.651,72 36.000,00 30.302.565,17 30.338.565,17 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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APÊNDICE  J – Preço médio do biodiesel 

A Tabela 52 apresenta os dados dos leilões públicos e o preço médio do biodiesel no 

período observado.  

Tabela 52 – Preço Médio do biodiesel puro (B100) - 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Leilão 
Preço 

médio  
Leilão 

Preço 

médio  
Leilão 

Preço 

médio  
Leilão 

Preço 

médio  
Leilão 

Preço 

médio  
Leilão 

Preço 

médio  

28 2.553,46 34 2.060,45 40 2.194,47 46 2.696,39 52 2.810,81 58 2.400,06 

29 2.213,57 35 1.935,37 41 1.975,15 47 2.564,75 53 2.302,38 59 2.590,66 

30 1.981,22 36 1.880,25 42 2.021,78 48 2.440,50 54 2.108,25     

31 1.937,95 37 1.884,15 43 2.171,77 49 2.391,54 55 2.255,22     

32 1.856,68 38 1.913,71 44 2.162,46 50 2.398,87 56 2.317,71     

33 1.941,40 39 2.100,38 45 2.406,20 51 2.855,10 57 2.334,81     

TOTAL 71.657,47 

Nº de leilões 32 

MÉDIA 2.240,00 

Fonte: ANP (2018) 
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APÊNDICE  K – Preço médio da glicerina bruta 

Tabela 53 – Cotação da glicerina bruta – 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Janeiro - 427,50 380,00 220,00 1.600,00 

Fevereiro - 235,00 170,00 220,00 1.600,00 

Março - 150,00 250,00 296,67 1.600,00 

Abril - 232,00 303,33 450,00 1.600,00 

Maio - 320,00 250,00 437,50 1.600,00 

Junho 340,00 310,00 250,00 400,00 - 

Julho 250,00 300,00 250,00 400,00 - 

Agosto 212,50 300,00 350,00 250,00 - 

Setembro 225,00 270,00 350,00 - - 

Outubro 250,00 300,00 235,00 - - 

Novembro 167,50 337,50 220,00 - - 

Dezembro  140,00 350,00 220,00 - - 

TOTAL 19.019,50 

        Nº meses 44 

        MÉDIA 435,00 

Fonte: CrefBio (2018)  
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APÊNDICE L – Cálculo  do peso do óleo de soja degomado 

Para determinar o valor do frete é necessário calcular o peso da carga do óleo de soja 

degomado (Tabela 54). Coletou-se via contato telefônico, com uma usina produtora em 

Anápolis/GO, que 1 latão de 200 litros de óleo de soja degomado pesa 180 kg.  

Tabela 54 – Cálculo do peso do óleo de soja degomado  

Volume da carga em litros Peso da carga em kg Peso da carga em m
3
  

200 l 180 kg 0,18  

18.750.000 l 16.875.000 kg 16.875  

37.500.000 l 33.750.000 kg 33.750  

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Para a estimativa da quantidade de eixos (Quadro 25), utilizou-se a combinação com 

o menor número de eixos no transporte da carga de acordo com os limites legais, 

determinados pelo DNIT, para o peso da carga de óleo de soja degomado necessário à 

produção do biodiesel.  

Quadro 24 – Quantidade de eixos necessários no transporte do óleo de soja degomado 

Volume da carga Peso da carga Eixos 

18.750 m
3
 16.875 m

3
 2 

37.500 m
3
 33.750 m

3
 5 

Fonte: Elaborado com informações de DNIT (2018) 

A estimativa feita para o frete do transporte do óleo de soja degomado, de acordo 

com a tabela de preços mínimos para carga a granel (Anexo G), em um raio de 150 km da 

usina, três vezes por semana (um percurso de 19.287 km/ano) é retratada na Tabela 55.  

Tabela 55 – Frete do óleo de soja degomado 

Qte transportada (m
3
) Qte de eixos 

Custo unitário do frete 

km/eixo 

Distância percorrida 

(km/ano) 
Frete (R$) 

 18.750  2 R$ 1,88 19.287  R$ 72.519,12 

37.500  5 R$ 1,11 19.287  R$ 107.042,85 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa  
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APÊNDICE M – Cálculo dos impostos na produção do biodiesel 

PIS/COFINS PARA OS CENÁRIOS DO BIODIESEL 

O PIS/COFINS para os cenários na produção do biodiesel sem o beneficio do SCS, é 

apresentado na Tabela 56. 

Tabela 56 – PIS/COFINS no cenário 100% sebo  

Ano Receita Bruta Alíquota PIS/COFINS 

1 R$136.951.560,00 

34,47% 

R$47.207.202,73 

2 R$137.980.644,91 R$47.561.928,30 

3 R$147.942.847,47 R$50.995.899,52 

4 R$158.787.058,19 R$54.733.898,96 

5 R$169.695.729,09 R$58.494.117,82 

6 R$181.353.825,68 R$62.512.663,71 

7 R$193.722.156,59 R$66.776.027,38 

8 R$207.127.729,83 R$71.396.928,47 

9 R$221.460.968,73 R$76.337.595,92 

10 R$236.786.067,77 R$81.620.157,56 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa 

O cálculo do PIS/COFINS para cenários com 100% de beneficio do SCS, é 

apresentado na Tabela 57. 

Tabela 57 – PIS/COFINS nos cenários 100% SCS 

Ano Quantidade vendida (m
3
) /m

3
 PIS/COFINS 

1 

60.000 R$ 58,24 

R$ 3.494.400 

2 R$ 3.721.536 

3 R$ 3.990.231 

4 R$ 4.282.715 

5 R$ 4.576.937 

6 R$ 4.891.373 

7 R$ 5.224.965 

8 R$ 5.586.532 

9 R$ 5.973.120 

10 R$ 6.386.460 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa 

O cálculo do PIS/COFINS para cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado sem 

o beneficio do SCS, é apresentado na Tabela 58. 
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Tabela 58 – PIS/COFINS no cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado 

Ano Receita Bruta Alíquota PIS/COFINS 

1 R$136.144.380,00 

34,47% 

 

R$ 46.928.967,79 

2 R$137.121.643,96 R$ 47.265.830,67 

3 R$147.021.826,65 R$ 50.678.423,65 

4 R$157.798.526,54 R$ 54.393.152,10 

5 R$168.639.285,32 R$ 58.129.961,65 

6 R$180.224.804,22 R$ 62.123.490,01 

7 R$192.516.135,87 R$ 66.360.312,03 

8 R$205.838.252,47 R$ 70.952.445,63 

9 R$220.082.259,54 R$ 75.862.354,86 

10 R$235.311.951,90 R$ 81.112.029,82 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa 

A Tabela 59 apresenta o cálculo do PIS/COFINS para cenário 50% sebo sem o 

beneficio do SCS e 50% óleo de soja degomado com o benefício do SCS ou 50 % sebo com 

benefício do SCS e 50% óleo de soja degomado sem o benefício do SCS.  Importante destacar 

que esses dois cenários apresentam o mesmo valor de PIS/COFINS a pagar. 

Tabela 59 – PIS/COFINS no cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado SCS ou 50% 

sebo SCS / 50% óleo de soja degomado 

Ano Receita Bruta 
Sebo ou soja Soja ou sebo 

PIS/COFINS a pagar 
Alíquota PIS/COFINS  Qte  /m3 PIS/COFINS  

1 R$68.072.190,00 

3
4

,4
7
%

 

R$23.464.483,89 

3
0

.0
0
0

 m
3
 

R
$

5
8
,2

4
 

R$1.747.200,00 R$25.211.683,89 

2 R$68.560.821,98 R$23.632.915,34 R$185.937,24 R$23.818.852,58 

3 R$73.510.913,33 R$25.339.211,82 R$1.993.617,00 R$27.332.828,82 

4 R$78.899.263,27 R$27.196.576,05 R$2.139.748,88 R$29.336.324,93 

5 R$84.319.642,66 R$29.064.980,82 R$2.286.749,63 R$31.351.730,45 

6 R$90.112.402,11 R$31.061.745,01 R$2.443.849,33 R$33.505.594,34 

7 R$96.258.067,94 R$33.180.156,02 R$2.610.519,85 R$35.790.675,87 

8 R$102.919.126,24 R$35.476.222,81 R$2.791.167,83 R$38.267.390,64 

9 R$110.041.129,77 R$37.931.177,43 R$2.984.316,64 R$40.915.494,07 

10 R$117.655.975,95 R$40.556.014,91 R$31.556.014,91 R$72.112.029,82 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa 

O cálculo do PIS/COFINS para cenário 75% sebo sem o beneficio do SCS e 25% 

óleo de soja degomado com o benefício do SCS é apresentado na Tabela 60. 
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Tabela 60 – PIS/COFINS no cenário 75% sebo / 25% óleo de soja degomado SCS 

Ano Receita Bruta 
Sebo  Soja  

PI/COFINS a pagar 
Alíquota PIS/COFINS  Qte  /m

3
 PIS/COFINS  

1 R$102.108.285,00 

3
4

,4
7

%
 

R$35.196.725,84 

1
8

.7
5
0
 

R
$

5
8

,2
4
 

R$1.092.000,00 R$36.288.725,84 

2 R$102.841.232,97 R$35.449.373,00 R$1.162.106,40 R$36.611.479,40 

3 R$110.266.369,99 R$38.008.817,73 R$1.246.010,48 R$39.254.828,22 

4 R$118.348.894,91 R$40.794.864,07 R$1.337.343,05 R$42.132.207,12 

5 R$126.479.463,99 R$43.597.471,24 R$1.429.218,52 R$45.026.689,76 

6 R$135.168.603,17 R$46.592.617,51 R$1.527.405,83 R$48.120.023,34 

7 R$144.387.101,90 R$49.770.234,03 

 

R$1.631.574,91 R$51.401.808,93 

8 R$154.378.689,35 R$53.214.334,22 R$1.744.479,89 R$54.958.814,11 

9 R$165.061.694,66 R$56.896.766,15 R$1.865.197,90 R$58.761.964,05 

10 R$176.483.963,93 R$60.834.022,36 R$1.994.269,59 R$62.828.291,96 

Fonte: Elaboração própria  

O cálculo do PIS/COFINS para cenário 75% sebo com o beneficio do SCS e 25% 

óleo de soja degomado sem o benefício do SCS é apresentado na Tabela 61. 

Tabela 61 – PIS/COFINS no cenário 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado 

Ano  Receita Bruta 
Soja  Sebo  

PI/COFINS a pagar 
Alíquota PIS/COFINS  Qte  /m3 PIS/COFINS  

1 R$34.036.095,00 

3
4

,4
7

%
 

R$11.732.241,95 

4
5

.0
0
0

 

R
$

5
8

,2
4

 

R$2.620.800,00 R$14.353.041,95 

2 R$34.280.410,99 R$11.816.457,67 R$2.789.055,36 R$14.605.513,03 

3 R$36.755.456,66 R$12.669.605,91 R$2.990.425,16 R$15.660.031,07 

4 R$39.449.631,64 R$13.598.288,02 R$3.209.623,32 R$16.807.911,35 

5 R$42.159.821,33 R$14.532.490,41 R$3.430.124,44 R$17.962.614,86 

6 R$45.056.201,06 R$15.530.872,50 R$3.665.773,99 R$19.196.646,50 

7 R$48.129.033,97 R$16.590.078,01 R$3.915.779,78 R$20.505.857,79 

8 R$51.459.563,12 R$17.738.111,41 R$4.186.751,74 R$21.924.863,15 

9 R$55.020.564,89 R$18.965.588,72 R$4.476.474,96 R$23.442.063,68 

10  R$58.827.987,98 R$20.278.007,45 R$4.786.247,03 R$25.064.254,48 

Fonte: Elaboração própria  

CSLL PARA OS CENÁRIOS DO BIODIESEL 

O cálculo do CSLL para cenário 100% sebo SCS é apresentado na Tabela 62. 

Tabela 62 – CSLL no cenário 100% sebo SCS  

Ano Lucro operacional 
(+) Adições 

Lucro Real CSLL (9%) 
Depreciação 

1 8.379.280,00 376.200,00 8.755.480,00 787.993,20 

2 3.537.160,37 376.200,00 3.913.360,37 352.202,43 

3 7.353.666,69 376.200,00 7.729.866,69 695.688,00 

4 12.485.829,88 376.200,00 12.862.029,88 1.157.582,69 

5 17.464.915,21 376.200,00 17.841.115,21 1.605.700,37 

6 22.945.825,37 376.200,00 23.322.025,37 2.098.982,28 

7 28.877.035,20 376.200,00 29.253.235,20 2.632.791,17 

8 35.571.922,27 376.200,00 35.948.122,27 3.235.331,00 

9 42.911.944,01 376.200,00 43.288.144,01 3.895.932,96 

10 50.949.102,84 376.200,00 51.325.302,84 4.619.277,26 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa 
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IRPJ PARA OS CENÁRIOS DO BIODIESEL 

O cálculo do IRPJ para cenário 100% sebo é apresentado na Tabela 63. 

Tabela 63 – IRPJ no cenário 100% sebo SCS  

 

Lucro 

operacional 

(+) Adições (-) Exclusões 
Lucro Real IRPJ (10%) Adição (10%) IRPJ a pagar 

Depreciação CSLL 

1 8.379.280,00 376.200,00 787.993,20 7.967.486,80 36.000,00 772.748,68 808.748,68 

2 3.537.160,37 376.200,00 352.202,43 3.561.157,93 36.000,00 332.115,79 368.115,79 

3 7.353.666,69 376.200,00 695.688,00 7.034.178,68 36.000,00 679.417,87 715.417,87 

4 12.485.829,88 376.200,00 1.157.582,69 11.704.447,19 36.000,00 1.146.444,72 1.182.444,72 

5 17.464.915,21 376.200,00 1.605.700,37 16.235.414,84 36.000,00 1.599.541,48 1.635.541,48 

6 22.945.825,37 376.200,00 2.098.982,28 21.223.043,09 36.000,00 2.098.304,31 2.134.304,31 

7 28.877.035,20 376.200,00 2.632.791,17 26.620.444,03 36.000,00 2.638.044,40 2.674.044,40 

8 35.571.922,27 376.200,00 3.235.331,00 32.712.791,26 36.000,00 3.247.279,13 3.283.279,13 

9 42.911.944,01 376.200,00 3.895.932,96 39.392.211,04 36.000,00 3.915.221,10 3.951.221,10 

10 50.949.102,84 376.200,00 4.619.277,26 46.706.025,59 36.000,00 4.646.602,56 4.682.602,56 

Fonte: Elaboração própria  
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APÊNDICE N – Fluxo de caixa no processamento do sebo bovino 

Tabela 64 – Fluxo de caixa no processamento do sebo bovino 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
            

 
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

            

Receita Bruta Total   309.000.000 322.077.540 345.331.538 370.644.340 396.107.606 423.320.199 452.190.636 483.482.228 516.939.199 552.711.391 

  
                    

Receita Bruta do Sebo 

 
117.000.000 117.751.140 126.252.772 135.507.101 144.816.438 154.765.328 165.320.323 176.760.489 188.992.315 202.070.583 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 
1.950 1.963 2.104 2.258 2.414 2.579 2.755 2.946 3.150 3.368 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Receita Bruta da farinha de carne e/ou ossos 

 
192.000.000 204.326.400 219.078.766 235.137.240 251.291.168 268.554.871 286.870.313 306.721.739 327.946.883 350.640.808 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 
1.200 1.277 1.369 1.470 1.571 1.678 1.793 1.917 2.050 2.192 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 
160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            

  ICMS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            

(=) Receita Líquida Total   309.000.000 322.077.540 345.331.538 370.644.340 396.107.606 423.320.199 452.190.636 483.482.228 516.939.199 552.711.391 

            (-) Custos da Mercadoria Vendida 

 
160.332.800 167.152.776 174.022.556 180.892.059 187.762.141 192.347.827 196.934.140 203.806.105 210.678.750 217.552.100 

Custo das vísceras 

 
160.000.000 166.805.000 173.660.000 180.515.000 187.370.000 191.940.000 196.510.000 203.365.000 210.220.000 217.075.000 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 
350 365 380 395 410 420 430 445 460 475 

     Quantidade do produto (m3) 

 
457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 

Custo logístico  74.800 78.166 81.488 84.748 88.137 91.663 95.329 99.143 103.108 107.233 

Custo da água  

 
70.000 73.150 76.259 79.309 82.482 85.781 89.212 92.781 96.492 100.351 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 
159,00 166,25 173,32 180,25 187,46 194,96 202,75 210,86 219,30 228,07 

     Quantidade do produto (m3) 

 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Custo da energia elétrica 

 
188.000 196.460 204.810 213.002 221.522 230.383 239.598 249.182 259.149 269.515 

     Custo unitário do produto (R$/kW) 

 
0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kW) 

 
201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto   148.667.200 154.924.764 171.308.982 189.752.281 208.345.465 230.972.372 255.256.497 279.676.123 306.260.449 335.159.292 
            

(-) Despesas Gerais 
 

1.284.500 1.318.900 2.155.741 2.195.199 2.237.458 2.282.718 2.331.191 2.383.105 2.438.706 2.498.254 

   Mão de obra  
 

484.500 518.900 555.741 595.199 637.458 682.718 731.191 783.105 838.706 898.254 

   Depreciação  
 

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

(-) Despesas Financeiras  640.000 697.600 1.506.400 1.402.640 1.335.680 1.265.920 1.204.160 1.136.800 1.069.440 1.002.080 

   Financiamento 

 
0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

   Juros  
 

640.000 697.600 706.400 602.640 535.680 465.920 404.160 336.800 269.440 202.080 

(=) Lucro Operacional   146.742.700 152.908.265 168.446.841 186.954.442 205.572.327 228.223.734 252.521.146 276.956.218 303.552.303 332.458.958 

          Continua 
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Tabela 64 – Fluxo de caixa no processamento do sebo bovino (Continuação) 

(=) Lucro Operacional   146.742.700 152.908.265 168.446.841 186.954.442 205.572.327 228.223.734 252.521.146 276.956.218 303.552.303 332.458.958 
 

(-) Impostos sobre a Renda 
 

26.717.229 27.833.196 30.645.678 33.995.554 37.365.391 41.465.296 45.863.127 50.285.875 55.099.767 60.331.871 

            CSLL 9% 13.278.843 13.833.744 15.232.216 16.897.900 18.573.509 20.612.136 22.798.903 24.998.060 27.391.707 29.993.306 

IRPJ 15% 13.438.386 13.999.452 15.413.462 17.097.654 18.791.882 20.853.160 23.064.224 25.287.816 27.708.060 30.338.565 

            
            

(=) Lucro líquido   120.025.471 125.075.069 137.801.162 152.958.888 168.206.936 186.758.439 206.658.019 226.670.342 248.452.537 272.127.087 
 

(+) Depreciação   800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

(+) Variação no Capital de Giro   168.300.000 175.873.500 183.348.124 190.682.049 198.309.331 206.241.704 214.491.372 223.071.027 231.993.868 241.273.623 

(-) Aquisição Ativo Imobilizado  -8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            

(=) Fluxo de Caixa  -8.000.000 289.125.471 301.748.569 321.949.286 344.440.937 367.316.267 393.800.142 421.949.391 450.541.369 481.246.405 514.200.709 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados. 
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APÊNDICE O – Fluxo de caixa da produção de biodiesel 

CENÁRIO 100% SEBO 

Tabela 65 – Fluxo de caixa do cenário 100% sebo na produção do biodiesel  

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
             

 
ANO 0   ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

             Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

Receita Bruta do Biodiesel Puro 

  
134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

  
2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

  
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Receita Bruta da Glicerina bruta 

  
2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

  
435 463 496 533 569 608 650 695 743 794 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

  
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 

  
47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

  ICMS 0%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS 34,47%   47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

(=) Receita Líquida Total     89.782.653 90.457.881 96.988.940 104.098.229 111.249.777 118.892.637 127.001.115 135.789.592 145.186.232 155.233.119 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 

  

123.690.500 129.256.329 134.749.723 140.139.712 145.745.300 151.575.112 157.638.117 163.943.642 170.501.387 177.321.443 

Custo do sebo bovino 

  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

  

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781 

     Quantidade do produto (m3) 

  

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do metanol 

  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

  

1.250 1.306 1.362 1.416 1.473 1.532 1.593 1.657 1.723 1.792 

     Quantidade do produto (m3) 

  

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

Custo da eletricidade 

  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 

  

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 

  

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -33.907.847 -38.798.448 -37.760.783 -36.041.483 -34.495.523 -32.682.475 -30.637.002 -28.154.050 -25.315.156 -22.088.324 

(-) Despesas Gerais 

  

795.420 825.185 857.063 891.204 927.769 966.930 1.008.872 1.053.792 1.101.901 1.153.426 

   Frete 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Mão de obra  

  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  

  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 

  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 

  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -35.004.227 -39.951.679 -39.275.067 -37.560.790 -36.019.908 -34.213.405 -32.180.455 -29.710.746 -26.888.285 -23.681.302 

Continua 
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Tabela 65 – Fluxo de caixa do cenário 100% sebo na produção do biodiesel (Continuação) 

 ANO 0   ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 
             

(=) Lucro Operacional     -35.004.227 -39.951.679 -39.275.067 -37.560.790 -36.019.908 -34.213.405 -32.180.455 -29.710.746 -26.888.285 -23.681.302 

(-) Impostos incidentes sobre a Renda 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             CSLL 9%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRPJ 15%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Lucro líquido     -35.004.227 -39.951.679 -39.275.067 -37.560.790 -36.019.908 -34.213.405 -32.180.455 -29.710.746 -26.888.285 -23.681.302 

(+) Depreciação   376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro   172.014.227 179.754.867 187.394.449 194.890.227 202.685.836 210.793.270 219.225.000 227.994.000 237.113.760 246.598.311 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  -3.762.000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            

(=) Fluxo de Caixa  -3.762.000 137.386.200 140.179.388 148.495.582 157.705.637 167.042.128 176.956.065 187.420.746 198.659.455 210.601.676 223.293.209 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados na planilha.
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CENÁRIO 100% SEBO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS 

Tabela 66 – Fluxo de caixa do cenário 100% sebo (SCS) na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
 

            
  

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 

  
134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m
3
) 

 
2.239,30 2.240,00 2.254,38 2.417,15 2.594,32 2.772,55 2.963,03 3.165,11 3.384,13 3.618,31  

     Quantidade vendida do produto (m
3
) 

 
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  

  Receita Bruta da Glicerina 

  
2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m
3
) 

 
297,73 435,00 462,93 496,35 532,73 569,33 608,44 649,94 694,92 743,00  

     Quantidade vendida do produto (m
3
) 

 
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  

             (-) Impostos sobre a Receita Bruta 

  
3.843.840 4.093.690 4.389.254 4.710.986 5.034.631 5.380.510 5.747.461 6.145.185 6.570.432 7.025.106 

  ICMS 0% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS R$58,24/m
3
 

 
3.843.840 4.093.690 4.389.254 4.710.986 5.034.631 5.380.510 5.747.461 6.145.185 6.570.432 7.025.106 

(=) Receita Líquida Total     133.166.160 133.946.720 143.617.674 154.144.849 164.734.600 176.051.867 188.058.605 201.072.260 214.986.460 229.863.523 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 

  
123.690.500 129.256.329 134.749.723 140.139.712 145.745.300 151.575.112 157.638.117 163.943.642 170.501.387 177.321.443 

  Custo do sebo bovino 

  
116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m
3
) 

 
1.940,00 1.940,00 2.027,30 2.113,46 2.198,00 2.285,92 2.377,36 2.472,45 2.571,35 2.674,20  

     Quantidade do produto (m
3
) 

  
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Custo do metanol 

  
7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m
3
) 

 
4,99 1.250,00 1.306,25 1.361,77 1.416,24 1.472,89 1.531,80 1.593,07 1.656,80 1.723,07  

     Quantidade do produto (m
3
) 

  
5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 

  
188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 

 
0,69 0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28  

     Quantidade do produto (kw) 

  
201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     9.475.660 4.690.391 8.867.951 14.005.137 18.989.300 24.476.755 30.420.488 37.128.618 44.485.073 52.542.081 

(-) Despesas Gerais 

  
795.420 825.185 857.063 891.204 927.769 966.930 1.008.872 1.053.792 1.101.901 1.153.426 

   Frete 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Mão de obra 

  
419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  

  
376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 

  
0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 

  
300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     8.379.280 3.537.160 7.353.667 12.485.830 17.464.915 22.945.825 28.877.035 35.571.922 42.911.944 50.949.103 

Continua 



179 

 

Tabela 66 – Fluxo de caixa do cenário 100% sebo (SCS) na produção do biodiesel (Continuação) 

   ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9  ANO10 

(=) Lucro Operacional    8.379.280 3.537.160 7.353.667 12.485.830 17.464.915 22.945.825 28.877.035 35.571.922 42.911.944 50.949.103 

(-) Impostos sobre a renda    1.596.742 720.318 1.411.106 2.340.027 3.241.242 4.233.287 5.306.836 6.518.610 7.847.154 9.301.880 

(-) CSLL 9% 

 
787.993 352.202 695.688 1.157.583 1.605.700 2.098.982 2.632.791 3.235.331 3.895.933 4.619.277 

(-) IRPJ 15% 

 
808.749 368.116 715.418 1.182.445 1.635.541 2.134.304 2.674.044 3.283.279 3.951.221 4.682.603 

(=) Lucro líquido     6.782.538,12 2.816.842 5.942.561 10.145.802 14.223.673 18.712.539 23.570.200 29.053.312 35.064.790 41.647.223 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  128.254.520 133.705.337 139.053.551 144.615.693 150.400.320 156.416.333 162.672.986 169.179.906 175.947.102 182.984.986 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 135.413.258 136.898.379 145.372.311 155.137.695 165.000.194 175.505.072 186.619.386 198.609.418 211.388.092 225.008.409 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados na planilha 
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CENÁRIO 50% SEBO / 50% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO 

Tabela 67 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

  
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 
  

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 
 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869  

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794  

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 
  

47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

  ICMS 0% 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS 34,47% 
 

47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

(=) Receita Líquida Total     89.782.653 90.457.881 96.988.940 104.098.229 111.249.777 118.892.637 127.001.115 135.789.592 145.186.232 155.233.119 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
  

223.065.500 233.103.204 243.010.090 252.730.493 262.839.713 273.353.302 284.287.434 295.658.931 307.485.288 319.784.700 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781  

     Quantidade do produto (m3) 
  

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado    99.375.000 103.846.875 108.260.367 112.590.782 117.094.413 121.778.190 126.649.317 131.715.290 136.983.902 142.463.258 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799  

     Quantidade do produto (m3)   37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.250 1.306 1.362 1.416 1.473 1.532 1.593 1.657 1.723 1.792  

     Quantidade do produto (m3) 
  

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 

 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,191,14 1,23 1,28 1,33  

     Quantidade do produto (kw) 
  

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -133.282.847 -142.645.323 -146.021.151 -148.632.265 -151.589.936 -154.460.665 -157.286.319 -159.869.340 -162.299.057 -164.551.581 

(-) Despesas Gerais 
  

902.463 937.045 973.677 1.012.482 1.053.899 1.098.105 1.145.294 1.195.671 1.249.455 1.306.882 

   Frete 
  

107.043 111.860 116.614 121.279 126.130 131.175 136.422 141.879 147.554 153.456 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -134.486.270 -143.910.414 -147.652.048 -150.272.851 -153.240.451 -156.122.769 -158.966.194 -161.567.915 -164.019.740 -166.298.015 

                                                                                                                                                                                                            Continua 
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Tabela 67 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado na produção do biodiesel (Continuação) 

  ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional     -134.486.270 -143.910.414 -147.652.048 -150.272.851 -153.240.451 -156.122.769 -158.966.194 -161.567.915 -164.019.740 -166.298.015 

(-) Impostos sobre a renda  

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 9% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IRPJ 15% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Lucro líquido     -134.486.270 -143.910.414 -147.652.048 -150.272.851 -153.240.451 -156.122.769 -158.966.194 -161.567.915 -164.019.740 -166.298.015 

(+) Depreciação 

 
  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 
  271.496.270 283.034.861 294.356.256 306.130.506 318.375.726 331.110.755 344.355.186 358.129.393 372.454.569 387.352.752 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 139.500.647 147.080.407 156.233.855 165.511.476 175.364.186 185.765.192 196.937.679 208.811.029 221.430.936 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 50% SEBO / 50% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS 

Tabela 68 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

  
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 
  

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869  

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794  

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 
  

25.535.594 25.836.572 27.701.972 29.732.527 31.775.152 33.958.105 36.274.047 38.784.211 41.468.079 44.337.670 

  ICMS 0% 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  PIS/COFINS (soja)  58,24/m3 

 
1.921.920 2.045.307 2.192.978 2.353.724 2.515.425 2.688.234 2.871.572 3.070.285 3.282.748 3.509.914 

  PIS/COFINS (sebo) 34,47%  23.613.674 23.791.265 25.508.994 27.378.803 29.259.727 31.269.870 33.402.475 35.713.927 38.185.330 40.827.755 

(=) Receita Líquida Total     111.474.407 112.203.838 120.304.955 129.123.308 137.994.080 147.474.273 157.532.018 168.433.234 180.088.814 192.550.960 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
  

223.065.500 233.103.204 243.010.090 252.730.494 262.839.714 273.353.302 284.287.434 295.658.932 307.485.289 319.784.700 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781  

     Quantidade do produto (m3) 
  

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   99.375.000 103.846.875 108.260.367 112.590.782 117.094.413 121.778.190 126.649.317 131.715.290 136.983.902 142.463.258 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650,00 2.769,25 2.886,94 3.002,42 3.122,52 3.247,42 3.377,32 3.512,41 3.652,90 3.799  

     Quantidade do produto (m3)   37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250,00 1.306,25 1.361,77 1.416,24 1.472,89 1.531,80 1.593,07 1.656,80 1.723,07 1.792  

     Quantidade do produto (m3) 
  

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 
 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33  

     Quantidade do produto (kw) 
  

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -111.591.094 -120.899.366 -122.705.135 -123.607.185 -124.845.634 -125.879.029 -126.755.416 -127.225.697 -127.396.475 -127.233.741 

(-) Despesas Gerais 
  

902.463 937.045 973.677 1.012.482 1.053.899 1.098.105 1.145.294 1.195.671 1.249.455 1.306.882 

   Frete 
  

107.043 111.860 116.614 121.279 126.130 131.175 136.422 141.879 147.554 153.456 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -112.794.517 -122.164.457 -124.336.033 -125.247.771 -126.496.148 -127.541.133 -128.435.290 -128.924.272 -129.117.158 -128.980.175 

                                                                                                                                                                                                            Continua 



183 

 

Tabela 68 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo / 50% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -112.794.517 -122.164.457 -124.336.033 -125.247.771 -126.496.148 -127.541.133 -128.435.290 -128.924.272 -129.117.158 -128.980.175 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) CSLL 9% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) IRPJ 15% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Lucro líquido     -112.794.517 -122.164.457 -124.336.033 -125.247.771 -126.496.148 -127.541.133 -128.435.290 -128.924.272 -129.117.158 -128.980.175 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  218.824.227 228.671.317 238.389.848 247.925.442 257.842.460 268.156.158 278.882.405 290.037.701 301.639.209 313.704.777 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 106.405.911 106.883.060 114.430.015 123.053.871 131.722.512 140.991.225 150.823.314 161.489.628 172.898.251 185.100.803 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 50% SEBO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS / 50% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO 

Tabela 69 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado na produção do biodiesel 
ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

  
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 
  

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869  

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  
  Receita Bruta da Glicerina 

  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794  

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 
  

25.535.594 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 25.836.572 

  ICMS 0% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS (Sebo) R$ 58,24/m3 

 
1.921.920 2.045.307 2.192.978 2.353.724 2.515.425 2.688.234 2.871.572 3.070.285 3.282.748 3.509.914 

  PIS/COFINS (Soja) 34,47%  23.613.674 23.950.011 25.679.202 27.561.487 29.454.962 31.478.517 33.625.352 35.952.227 38.440.121 41.100.177 

(=) Receita Líquida Total     111.474.407 112.203.838 122.170.356 133.019.263 143.932.659 155.595.806 167.969.494 181.380.873 195.720.321 211.052.058 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781  
     Quantidade do produto (m3) 

  

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   99.375.000 103.846.875 108.260.367 112.590.782 117.094.413 121.778.190 126.649.317 131.715.290 136.983.902 142.463.258 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799  
     Quantidade do produto (m3)   37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250 1.306 1.362 1.416 1.473 1.532 1.593 1.657 1.723 1.792  
     Quantidade do produto (m3) 

  

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 

 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33  
     Quantidade do produto (kw) 

  
201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -111.591.094 -120.899.366 -120.839.735 -119.711.230 -118.907.054 -117.757.497 -116.317.940 -114.278.058 -111.764.968 -108.732.643 

(-) Despesas Gerais 
  

902.463 937.045 973.677 1.012.482 1.053.899 1.098.105 1.145.294 1.195.671 1.249.455 1.306.882 

   Frete 
  

107.043 111.860 116.614 121.279 126.130 131.175 136.422 141.879 147.554 153.456 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -112.794.517 -122.164.457 -122.470.632 -121.351.816 -120.557.568 -119.419.601 -117.997.815 -115.976.633 -113.485.651 -110.479.077 

                                                                                                                                                                                                            Continua 
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Tabela 69 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -112.794.517 -122.164.457 -122.470.632 -121.351.816 -120.557.568 -119.419.601 -117.997.815 -115.976.633 -113.485.651 -110.479.077 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 9% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IRPJ 15% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Lucro líquido     -112.794.517 -122.164.457 -122.470.632 -121.351.816 -120.557.568 -119.419.601 -117.997.815 -115.976.633 -113.485.651 -110.479.077 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  249.804.517 260.421.208 270.838.057 281.671.579 292.938.442 304.655.980 316.842.219 329.515.908 342.696.544 356.404.406 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 138.632.952 148.743.624 160.695.963 172.757.074 185.612.579 199.220.604 213.915.475 229.587.093 246.301.529 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 50% SEBO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS / 50% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO COM 

BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS 

Tabela 70 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

  
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 
  

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 
 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 
 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 
  

3.669.120 3.904.678 4.186.595 4.493.473 4.802.174 5.132.084 5.482.092 5.861.452 6.267.065 6.700.746 

     ICMS 0% 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     PIS/COFINS (SOJA) R$ 58,24/m3 

 
3.669.120 3.904.678 4.186.595 4.493.473 4.802.174 5.132.084 5.482.092 5.861.452 6.267.065 6.700.746 

(=) Receita Líquida Total     133.340.880 134.135.732 143.820.332 154.362.363 164.967.057 176.300.294 188.323.974 201.355.993 215.289.828 230.187.884 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
  

223.065.500 233.103.204 243.010.090 252.730.494 262.839.714 273.353.302 284.287.434 295.658.932 307.485.289 319.784.700 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.940,00 2.027,30 2.113,46 2.198,00 2.285,92 2.377,36 2.472,45 2.571,35 2.674,20 2.781,17 

     Quantidade do produto (m3) 
  

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   99.375.000 103.846.875 108.260.367 112.590.782 117.094.413 121.778.190 126.649.317 131.715.290 136.983.902 142.463.258 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799 

     Quantidade do produto (m3)   37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250,00 1.306,25 1.361,77 1.416,24 1.472,89 1.531,80 1.593,07 1.656,80 1.723,07 1.791,99 

     Quantidade do produto (m3) 
  

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 
 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 
  

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -89.724.620 -98.967.472 -99.189.758 -98.368.131 -97.872.656 -97.053.008 -95.963.460 -94.302.939 -92.195.461 -89.596.817 

(-) Despesas Gerais 
  

902.463 937.045 973.677 1.012.482 1.053.899 1.098.105 1.145.294 1.195.671 1.249.455 1.306.882 

   Frete 
  

107.043 111.860 116.614 121.279 126.130 131.175 136.422 141.879 147.554 153.456 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -90.928.043 -100.232.562 -100.820.656 -100.008.717 -99.523.171 -98.715.113 -97.643.335 -96.001.514 -93.916.144 -91.343.251 

                                                                                                                                                                                                             Continua 
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Tabela 70 – Fluxo de caixa do cenário 50% sebo SCS / 50% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -90.928.043 -100.232.562 -100.820.656 -100.008.717 -99.523.171 -98.715.113 -97.643.335 -96.001.514 -93.916.144 -91.343.251 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) CSLL 9% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) IRPJ 15% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Lucro líquido     -90.928.043 -100.232.562 -100.820.656 -100.008.717 -99.523.171 -98.715.113 -97.643.335 -96.001.514 -93.916.144 -91.343.251 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  227.938.043 228.671.317 238.389.848 247.925.442 257.842.460 268.156.158 278.882.405 290.037.701 301.639.209 313.704.777 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 128.814.955 137.945.392 148.292.925 158.695.489 169.817.246 181.615.270 194.412.387 208.099.265 221.683.897 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 75% SEBO / 25% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO 

Tabela 71 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo / 25% óleo de soja degomado na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 

 

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

      ICMS 0% 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PIS/COFINS 34,47% 

 

47.227.347 47.582.529 51.017.988 54.757.606 58.519.454 62.539.741 66.804.951 71.427.853 76.370.661 81.655.511 

(=) Receita Líquida Total     89.782.653 90.457.881 96.988.940 104.098.229 111.249.777 118.892.637 127.001.115 135.789.592 145.186.232 155.233.119 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
  

173.378.000 181.179.767 188.879.907 196.435.103 204.292.507 212.464.207 220.962.776 229.801.287 238.993.338 248.553.072 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781 

     Quantidade do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   49.687.500 51.923.438 54.130.184 56.295.391 58.547.207 60.889.095 63.324.659 65.857.645 68.491.951 71.231.629 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650,00 2.769,25 2.886,94 3.002,42 3.122,52 3.247,42 3.377,32 3.512,41 3.652,90 3.799,02 
     Quantidade do produto (m3)  18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.250,00 1.306,25 1.361,77 1.416,24 1.472,89 1.531,80 1.593,07 1.656,80 1.723,07 1.791,99 

     Quantidade do produto (m3) 
 

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 
 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 

 

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -83.595.347 -90.721.886 -91.890.967 -92.336.874 -93.042.730 -93.571.570 -93.961.661 -94.011.695 -93.807.106 -93.319.953 

(-) Despesas Gerais 
  

867.940 900.968 936.067 973.368 1.013.220 1.055.799 1.101.296 1.149.913 1.201.867 1.257.390 

   Frete 
  

72.520 75.783 79.004 82.164 85.451 88.869 92.424 96.121 99.966 103.964 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -84.764.247 -91.950.900 -93.484.255 -93.938.346 -94.652.565 -95.191.369 -95.597.537 -95.664.511 -95.480.201 -95.016.895 

                                                                                                                                                                                                             Continua 
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Tabela 71 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo / 25% óleo de soja degomado na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -84.764.247 -91.950.900 -93.484.255 -93.938.346 -94.652.565 -95.191.369 -95.597.537 -95.664.511 -95.480.201 -95.016.895 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) CSLL 9% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) IRPJ 15% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Lucro líquido     -84.764.247 -91.950.900 -93.484.255 -93.938.346 -94.652.565 -95.191.369 -95.597.537 -95.664.511 -95.480.201 -95.016.895 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  221.774.247 231.754.088 241.603.637 251.267.782 261.318.494 271.771.233 282.642.083 293.947.766 305.705.677 317.933.904 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 140.179.388 148.495.582 157.705.637 167.042.128 176.956.065 187.420.746 198.659.455 210.601.676 223.293.209 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 

 



190 

 

CENÁRIO 75% SEBO / 25% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS 

Tabela 72 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo / 25% óleo de soja SCS degomado na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 

 

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 36.381.470 36.709.551 39.359.980 42.245.067 45.147.303 48.248.923 51.539.499 55.106.032 58.919.370 62.996.590 

  ICMS 0%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PIS/COFINS (SOJA) R$ 58,24/m3 
 

960.960 1.022.654 1.096.489 1.176.862 1.257.712 1.344.117 1.435.786 1.535.142 1.641.374 1.754.957 

  PIS/COFINS (SEBO) 34,47% 

 
35.420.510 35.686.897 38.263.491 41.068.205 43.889.591 46.904.805 50.103.713 53.570.890 57.277.996 61.241.633 

(=) Receita Líquida Total     100.628.530 101.330.859 108.646.947 116.610.769 124.621.928 133.183.455 142.266.567 152.111.413 162.637.523 173.892.039 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
 

173.378.000 181.179.767 188.879.907 196.435.103 204.292.507 212.464.207 220.962.776 229.801.287 238.993.338 248.553.072 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781 

     Quantidade do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   49.687.500 51.923.438 54.130.184 56.295.391 58.547.207 60.889.095 63.324.659 65.857.645 68.491.951 71.231.629 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799 

     Quantidade do produto (m3)  18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250 1.306 1.362 1.416 1.473 1.532 1.593 1.657 1.723 1.792 

     Quantidade do produto (m3) 
 

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 
 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 

 

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -72.749.470 -79.848.907 -80.232.959 -79.824.334 -79.670.578 -79.280.752 -78.696.209 -77.689.874 -76.355.815 -74.661.032 

(-) Despesas Gerais 
  

867.940 900.968 936.067 973.368 1.013.220 1.055.799 1.101.296 1.149.913 1.201.867 1.257.390 

   Frete 
  

72.520 75.783 79.004 82.164 85.451 88.869 92.424 96.121 99.966 103.964 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -73.918.370 -81.077.922 -81.826.247 -81.425.806 -81.280.414 -80.900.551 -80.332.085 -79.342.690 -78.028.910 -76.357.974 

                                                                                                                                                                                                                    Continua 



191 

 

 

Tabela 72 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo / 25% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -73.918.370 -81.077.922 -81.826.247 -81.425.806 -81.280.414 -80.900.551 -80.332.085 -79.342.690 -78.028.910 -76.357.974 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 9% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IRPJ 15% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Lucro líquido     -73.918.370 -81.077.922 -81.826.247 -81.425.806 -81.280.414 -80.900.551 -80.332.085 -79.342.690 -78.028.910 -76.357.974 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  210.928.370 220.420.147 229.788.003 238.979.523 248.538.704 258.480.252 268.819.462 279.572.241 290.755.131 302.385.336 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 139.718.425 148.337.956 157.929.917 167.634.490 177.955.902 188.863.577 200.605.751 213.102.421 226.403.562 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 75% SEBO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS / 25% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO 

Tabela 73 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado na produção do biodiesel 
ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     137.010.000 138.040.410 148.006.928 158.855.835 169.769.231 181.432.377 193.806.066 207.217.445 221.556.893 236.888.630 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 

 

134.400.000 135.262.848 145.028.826 155.659.439 166.353.242 177.781.710 189.906.422 203.047.947 217.098.865 232.122.106 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 

 

2.240 2.254 2.417 2.594 2.773 2.963 3.165 3.384 3.618 3.869 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Receita Bruta da Glicerina 
  

2.610.000 2.777.562 2.978.102 3.196.397 3.415.989 3.650.668 3.899.643 4.169.499 4.458.028 4.766.523 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 

 

435 463 496 533 569 608 650 695 743 794 

     Quantidade vendida do produto (m3) 

 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 14.689.717 14.963.593 16.043.965 17.219.987 18.403.000 19.667.287 21.008.595 22.462.390 24.016.788 25.678.749 

  ICMS 0%  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  PIS/COFINS (Sebo)  58,24/m3 

 

2.882.880 3.067.961 3.289.468 3.530.586 3.773.137 4.032.351 4.307.358 4.605.427 4.924.122 5.264.872 

  PIS/COFINS (Soja) 34,47% 

 

11.806.837 11.895.632 12.754.497 13.689.402 14.629.864 15.634.935 16.701.238 17.856.963 19.092.665 20.413.878 

(=) Receita Líquida Total     122.320.283 123.076.817 131.962.963 141.635.848 151.366.231 161.765.091 172.797.470 184.755.055 197.540.105 211.209.880 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
 

173.378.000 181.179.767 188.879.907 196.435.103 204.292.507 212.464.207 220.962.776 229.801.287 238.993.338 248.553.072 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781 

     Quantidade do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado   49.687.500 51.923.438 54.130.184 56.295.391 58.547.207 60.889.095 63.324.659 65.857.645 68.491.951 71.231.629 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799 

     Quantidade do produto (m3)  18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250,00 1.306,25 1.361,77 1.416,24 1.472,89 1.531,80 1.593,07 1.656,80 1.723,07 1.791,99 

     Quantidade do produto (m3) 
 

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 

 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 

 

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -51.057.717 -58.102.950 -56.916.944 -54.799.255 -52.926.276 -50.699.116 -48.165.305 -45.046.231 -41.453.233 -37.343.191 

(-) Despesas Gerais 
  

867.940 900.968 936.067 973.368 1.013.220 1.055.799 1.101.296 1.149.913 1.201.867 1.257.390 

   Frete 
  

72.520 75.783 79.004 82.164 85.451 88.869 92.424 96.121 99.966 103.964 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -52.226.617 -59.331.964 -58.510.232 -56.400.726 -54.536.112 -52.318.915 -49.801.182 -46.699.048 -43.126.328 -39.040.133 

                                                                                                                                                                                                                    Continua 
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Tabela 73 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -52.226.617 -59.331.964 -58.510.232 -56.400.726 -54.536.112 -52.318.915 -49.801.182 -46.699.048 -43.126.328 -39.040.133 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) CSLL 9% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) IRPJ 15% 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Lucro líquido     -52.226.617 -59.331.964 -58.510.232 -56.400.726 -54.536.112 -52.318.915 -49.801.182 -46.699.048 -43.126.328 -39.040.133 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  189.236.617 197.752.265 206.156.736 214.403.005 222.979.125 231.898.290 241.174.222 250.821.191 260.854.039 271.288.200 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 198.128.465 206.532.936 214.779.205 223.355.325 232.274.490 241.550.422 251.197.391 261.230.239 271.664.400 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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CENÁRIO 75% SEBO COM BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS / 25% ÓLEO DE SOJA DEGOMADO COM 

BENEFÍCIO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL – SCS 

Tabela 74 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel 

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Receita Brutal Total     136.144.380 137.121.644 147.021.827 157.798.527 168.639.285 180.224.804 192.516.136 205.838.252 220.082.260 235.311.952 

  Receita Bruta do Biodiesel Puro 

 

134.358.000 135.220.578 144.983.504 155.610.795 166.301.257 177.726.153 189.847.077 202.984.494 217.031.021 217.031.021 

     Preço de venda do produto  (R$/m3) 
 

2.239 2.254 2.416 2.594 2.772 2.962 3.164 3.383 3.617 3.617 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Receita Bruta da Glicerina 
  

1.786.380 1.901.066 2.038.323 2.187.732 2.338.029 2.498.651 2.669.059 2.853.758 3.051.238 3.262.384 

     Preço de venda do produto (R$/m3) 
 

298 317 340 365 390 416 445 476 509 544 

     Quantidade vendida do produto (m3) 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

(-) Impostos sobre a Receita Bruta 3.843.840 4.090.615 4.385.957 4.707.448 5.030.849 5.376.469 5.743.144 6.140.569 6.565.497 7.019.829 

     ICMS 0%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     PIS/COFINS   58,24/m3 
 

3.843.840 4.090.615 4.385.957 4.707.448 5.030.849 5.376.469 5.743.144 6.140.569 6.565.497 7.019.829 

(=) Receita Líquida Total     132.300.540 133.031.029 142.635.870 153.091.079 163.608.436 174.848.336 186.772.992 199.697.683 213.516.763 228.292.123 

(-) Custos da Mercadoria Vendida 
 

173.378.000 181.179.767 188.879.907 196.435.103 204.292.507 212.464.207 220.962.776 229.801.287 238.993.338 248.553.072 

  Custo do sebo bovino 
  

116.400.000 121.638.000 126.807.615 131.879.920 137.155.116 142.641.321 148.346.974 154.280.853 160.452.087 166.870.170 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 
 

1.940 2.027 2.113 2.198 2.286 2.377 2.472 2.571 2.674 2.781 

     Quantidade do produto (m3) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Custo do óleo de soja degomado  49.687.500 51.923.438 54.130.184 56.295.391 58.547.207 60.889.095 63.324.659 65.857.645 68.491.951 71.231.629 

     Custo unitário do produto (R$/m3)  2.650 2.769 2.887 3.002 3.123 3.247 3.377 3.512 3.653 3.799 

     Quantidade do produto (m3)  18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 

  Custo do metanol 
  

7.102.500 7.422.113 7.737.552 8.047.054 8.368.937 8.703.694 9.051.842 9.413.915 9.790.472 10.182.091 

     Custo unitário do produto (R$/m3) 

 

1.250 1.306 1.362 1.416 1.473 1.532 1.593 1.657 1.723 1.723 

     Quantidade do produto (m3) 
 

5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 

  Custo da eletricidade 
  

188.000 196.217 204.556 212.738 221.247 230.097 239.301 248.873 258.828 269.181 

     Custo unitário do produto (R$/kw) 
 

0,93 0,97 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 

     Quantidade do produto (kw) 

 

201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 201.900 

(=) Lucro Bruto     -40.211.840 -47.229.971 -45.258.936 -42.286.715 -39.554.125 -36.408.298 -32.899.854 -28.724.410 -24.001.942 -18.684.271 

(-) Despesas Gerais 
  

867.940 900.968 936.067 973.368 1.013.220 1.055.799 1.101.296 1.149.913 1.201.867 1.257.390 

   Frete 
  

72.520 75.783 79.004 82.164 85.451 88.869 92.424 96.121 99.966 103.964 

   Mão de obra 
  

419.220 448.985 480.863 515.004 551.569 590.730 632.672 677.592 725.701 777.226 

   Depreciação  
  

376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(-) Despesas financeiras   300.960 328.046 657.221 628.104 596.616 563.999 534.580 502.904 471.228 439.552 

   Financiamento 
  

0 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

   Juros 
  

300.960 328.046 281.021 251.904 220.416 187.799 158.380 126.704 95.028 63.352 

(=) Lucro Operacional     -41.380.740 -48.458.985 -46.852.224 -43.888.187 -41.163.960 -38.028.097 -34.535.730 -30.377.227 -25.675.037 -20.381.213 

                                                                                                                                                                                                                    Continua 
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Tabela 74 – Fluxo de caixa do cenário 75% sebo SCS / 25% óleo de soja degomado SCS na produção do biodiesel (Continuação) 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

(=) Lucro Operacional   -41.380.740 -48.458.985 -46.852.224 -43.888.187 -41.163.960 -38.028.097 -34.535.730 -30.377.227 -25.675.037 -20.381.213 

(-) Impostos sobre a renda  

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 9% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IRPJ 15% 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Lucro líquido     -41.380.740 -48.458.985 -46.852.224 -43.888.187 -41.163.960 -38.028.097 -34.535.730 -30.377.227 -25.675.037 -20.381.213 

(+) Depreciação 

 

  376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 

(+) Variação no Capital de Giro 

 

  178.390.740 186.418.323 194.341.102 202.114.746 210.199.336 218.607.309 227.351.602 236.445.666 245.903.492 255.739.632 

(-) Aquisição de Ativo Imobilizado  

 
-3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo de Caixa  

 
-3.762.000 137.386.200 138.335.538 147.865.078 158.602.759 169.411.576 180.955.413 193.192.072 206.444.639 220.604.656 235.734.619 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Desprezou-se os centavos nos valores apresentados 
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APÊNDICE P – Fluxo de caixa da integração vertical do processamento de sebo bovino e produção de biodiesel 

Tabela 75 – Resultado da integração vertical sebo / biodiesel na ótica do produtor de biodiesel 

Matéria-prima  
Integração vertical 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

Sebo 85.021.244 85.123.389 97.726.095 114.598.098 131.387.028 151.745.034 173.677.564 196.159.597 220.764.252 247.645.785 

Sebo 126.808.009 127.891.911 142.943.723 162.304.691 181.630.609 204.670.977 229.428.218 254.923.655 282.717.326 312.974.310 

50 % Sebo/ 50% óleo de soja degomado -14.460.799 -18.835.346 -10.650.886 1.886.038 14.166.485 29.835.669 46.891.825 64.302.428 83.632.796 105.029.071 

50 % Sebo/ 50% óleo de soja degomado SCS 7.230.955 2.910.612 12.665.129 26.911.117 40.910.788 58.417.305 77.422.728 96.946.070 118.535.379 142.346.912 

50 % Sebo SCS / 50% óleo de soja degomado 7.230.955 2.910.612 14.530.530 30.807.072 46.849.367 66.538.838 87.860.204 109.893.709 134.166.885 160.848.010 

50 % Sebo SCS / 50% óleo de soja degomado SCS 29.097.428 24.842.506 36.180.507 52.150.171 67.883.765 87.243.326 108.214.684 129.868.829 153.736.392 179.983.836 

75 % Sebo/ 25% óleo de soja degomado 35.261.224 33.124.168 43.516.907 58.220.543 72.754.371 90.767.070 110.260.482 130.205.831 152.172.336 176.310.192 

75 % Sebo/ 25% óleo de soja degomado SCS 46.107.101 43.997.147 55.174.915 70.733.082 86.126.522 105.057.888 125.525.933 146.527.652 169.623.627 194.969.112 

75 % Sebo SCS/ 25% óleo de soja degomado 67.798.855 65.743.104 78.490.931 95.758.162 112.870.824 133.639.524 156.056.837 179.171.294 204.526.209 232.286.953 

75 % Sebo SCS / 25% óleo de soja degomado SCS 78.644.731 76.616.083 90.148.938 108.270.702 126.242.975 147.930.342 171.322.289 195.493.115 221.977.500 250.945.874 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE Q – Break even-point da integração vertical 

Tabela 76 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir do sebo SCS 

  Sebo Biodiesel SCS Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$123.690.500,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 R$13.319.500,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$4.564.020,00 R$5.848.520,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% 10%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% 3% 36% 

Break even-point (R$)    R$16.159.547,55 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 77 – Participação do Break even-point da integração vertical do sebo / biodiesel na 

Receita total e Lucro Líquido 

 

Sebo Biodiesel Total Participação 

    Receita Lucro Líquido 

Receita de vendas R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 - - 

Lucro Líquido R$ 120.025.471,00 R$ 6.782.538,00 R$ 126.808.009,00  - - 

Break even-point  - - R$16.159.547,00 4% 13% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 78 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir do sebo 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$123.690.500,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 R$13.319.500,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$48.323.727,00 R$49.608.227,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% 10%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% 3% 36% 

Break even-point (R$)     R$137.068.267,39 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 79 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 50% sebo / 

50% óleo de soja degomado 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$223.065.500,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$86.055.500,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$48.430.770,00 R$49.715.270,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% -63%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -19% 14% 

Break even-point (R$)     R$357.369.192,02 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 80 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 50% sebo / 

50% óleo de soja degomado SCS 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$154.807.310,36   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$17.797.310,36   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$27.087.859,89 R$28.372.359,89 

Índice da Margem de Contribuição 48% -13%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -4% 29% 

Break even-point (R$)     R$97.113.590,23 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 81 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 50% sebo SCS 

/ 50% óleo de soja degomado  

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$26.739.016,50   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 R$110.270.983,50   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$26.739.016,50 R$28.023.516,50 

Índice da Margem de Contribuição 48% 80%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% 25% 58% 

Break even-point (R$)     R$48.374.905,24 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 82 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 50% sebo SCS 

/ 50% óleo de soja degomado SCS 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$223.065.500,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$86.055.500,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$4.872.543,00 R$6.157.043,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% -63%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -19% 14% 

Break even-point (R$)     R$44.258.785,72 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 83 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 75% sebo / 

25% óleo de soja degomado 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$173.378.000,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$36.368.000,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$48.396.247,00 R$49.680.747,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% -27%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -8% 25% 

Break even-point (R$)     R$198.311.256,82 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 84 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 75% sebo / 

25% óleo de soja degomado SCS 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$173.378.000,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$36.368.000,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$37.550.370,25 R$38.834.870,25 

Índice da Margem de Contribuição 48% -27%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -8% 25% 

Break even-point (R$)     R$155.017.635,46 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 85 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 75% sebo SCS 

/ 25% óleo de soja degomado 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$173.378.000,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$36.368.000,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$15.858.616,75 R$17.143.116,75 

Índice da Margem de Contribuição 48% -27%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -8% 25% 

Break even-point (R$)     R$68.430.392,73 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 86 – Break even-point da integração vertical sebo / biodiesel a partir de 75% sebo SCS 

/ 25% óleo de soja degomado SCS 

  Sebo Biodiesel Total 

Receita Bruta R$309.000.000,00 R$137.010.000,00 R$446.010.000,00 

Custos variáveis R$160.898.000,00 R$173.378.000,00   

Margem de Contribuição R$148.102.000,00 -R$36.368.000,00   

Custos Fixos R$1.284.500,00 R$5.012.740,00 R$6.297.240,00 

Índice da Margem de Contribuição 48% -27%   

Participação no mix 69% 31% 100% 

Margem de contribuição média 33% -8% 25% 

Break even-point (R$)     R$25.136.771,37 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO A – Leis, normas e portarias referentes ao biodiesel 

O Quadro 26 apresenta as leis, normas e portarias referentes ao ambiente 

institucional do biodiesel. 

 Quadro 25 - Leis, normas e portarias referentes ao ambiente institucional do biodiesel 

Normas  Ementa 

DSN** 

02/07/2003 

Institui o grupo de trabalho interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a 

viabilidade de utilização de óleo vegetal - biodiesel como fonte alternativa de 

energia, propondo, caso necessário, as ações necessárias para o uso do biodiesel. 

DSN** 

23/12/2003 

Institui a comissão executiva interministerial encarregada da implantação das ações 

direcionadas à produção e ao uso de óleo vegetal - biodiesel como fonte alternativa 

de energia. 

Resolução ANP 42 

24/11/2004 

Estabelece a especificação para a comercialização de biodiesel que poderá ser 

adicionada ao óleo diesel na proporção de 2%, em volume. 

Decreto 5.297 

06/12/2004 

Dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na comercialização de biodiesel, 

sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas. 

Lei nº 11.097 

13/01/2005 
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. 

Lei nº 11.116 

18/05/2005 

 

Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda, de produtor ou importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda desse 

produto. 
Decreto 5.448 

20/05/2005 

Regulamenta o § 1º do Art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe 

sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. 

Resolução CNPE 03 

23/09/2005 

Promove o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País e estabelecer 

diretrizes para programas específicos como o dos biocombustíveis.  

Para participar dos leilões organizados pela ANP, as empresas devem ter 

obrigatoriamente o Selo Combustível Social (SCS). 

Portaria MME 483 

03/10/2005 

Estabelece as diretrizes para a realização, pela ANP, de leilões de aquisição de 

Biodiesel. 

IN MDA nº 02 

30/09/2005  

Estabelece os critérios e procedimentos relativos ao enquadramento de projetos de 

produção de biodiesel ao selo combustível social. 

DSN** 

27/03/2006 

Institui a comissão executiva interministerial encarregada da implantação das ações 

direcionadas à produção e ao uso de óleo vegetal - biodiesel como fonte alternativa 

de energia. 

Resolução CNPE 05 

03/10/2007 

Estabelece como marco inicial o dia 1
o
 de janeiro de 2008, para atendimento do 

percentual mínimo obrigatório intermediário de 2%, em volume, de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final.   

Resolução CNPE 02  

13/03/2008 

Estabelece em 3%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, a partir de 1
o
 de julho de 

2008. 

Decreto 6.458 

14/05/2008 

Amplia as opções de matérias-primas da agricultura familiar para a região Norte e 

Nordeste e Semiárido e alteração do PIS/CONFINS para essas regiões. 

Resolução CNPE 02 

27/04/09 

Estabelece em 4%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, a partir de 1
o 
de julho de 

2009. 

Resolução CNPE 06 

16/09/2009 

Estabelece em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, a partir de 1
o
 de janeiro 

de 2010. 

Lei nº 12.490 

16/09/2011 

Confere novo tratamento aos biocombustíveis no Brasil. 

Estabelece princípios e objetivos para a Política Energética Nacional. 

 Continua 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/todos/5C22CBC9D013181E03258125006EEE16?OpenDocument&seq=18
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/todos/5C22CBC9D013181E03258125006EEE16?OpenDocument&seq=9
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/todos/5C22CBC9D013181E03258125006EEE16?OpenDocument&seq=7
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Quadro 26 - Leis, normas e portarias referentes ao ambiente institucional do biodiesel 

(Continuação) 

Normas  Ementa 

Decreto 7.768 
27/06/2012 

Altera o Decreto nº 5.297, de 6/12/2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução 

das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 

produção e na comercialização de biodiesel, e sobre os termos e as condições para a 

utilização das alíquotas diferenciadas. 

Portaria MME 476 

15/8/2012 

Dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP na realização de Leilões Públicos 

destinados à contratação do biodiesel necessário para atendimento ao percentual 

mínimo obrigatório de que trata a Lei nº 11.097, de 13/01/2005. 

Portaria 60  

06/09/2012 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à concessão, manutenção e uso do 

Selo Combustível Social. 

MP Nº 647 

28/05/2014 

Estabelece, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao 

óleo diesel comercializado ao consumidor final a partir de: 

I. 1º de julho de 2014 – 6%  

II. 1º de novembro de 2014 – 7% 

Resolução CNPE 03 

21/09/2015 

Autoriza a comercialização e o uso voluntário de misturas com biodiesel, em 

quantidade superior ao percentual de sua adição obrigatória ao óleo diesel, 

observados os limites máximos de adição de biodiesel ao óleo diesel, em volume:   

I. 20% em frotas cativas ou consumidores rodoviários atendidos por ponto de 

abastecimento;  

II. 30% no transporte ferroviário;  

III. 30% no uso agrícola e industrial; e  

IV. 100% no uso experimental, específico ou em demais aplicações. 

Lei nº 13.263 

23/03/2016 

Resolução 11  

14/12/2016 

Estabelece, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao 

óleo diesel comercializado ao consumidor final a partir de: 

I. 1º de março de 2017 – 8% 

II. 1º de março de 2018 – 9% 

III. 1º de março de 2019 – 10% 

Portaria MME 116 

04/4/2013 
Estabelece diretrizes específicas para a formação de estoques de biodiesel no País. 

Resolução ANP 45 

25/8/2014 

Estabelece a especificação do biodiesel e as obrigações quanto ao controle da 

qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o 

produto em todo o território nacional. 

Lei nº 13.033 

24/09/2014 

Dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o 

consumidor final.  

Lei nº 13.263 
23/03/2016 

Altera a Lei nº 13.033/2014, dispõe sobre os percentuais de adição de biodiesel ao 

óleo diesel comercializado no território nacional. 

Resolução 23 

9/11/2017 
Estabelece a adição obrigatória, em volume, de 10% de biodiesel ao óleo diesel 

vendido ao consumidor final, a partir de 1º de março de 2018. 

Fonte: BRASIL (2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2004c; 2005a; 2005b; 2005c; 2005d; 2006a; 2008a; 2008b; 

2009a; 2011a; 2012a; 2012b; 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2016a; 2018); MMA (2006) 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/todos/5C22CBC9D013181E03258125006EEE16?OpenDocument&seq=4
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/todos/5C22CBC9D013181E03258125006EEE16?OpenDocument&seq=1
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ANEXO B – Índice urbanístico do Município de Nova Iguaçu 

O índice urbanístico utilizado para calcular o custo das obras civis no município de 

Nova Iguaçu é apresentado no Quadro 27. 

Quadro 26 – Índice urbanístico no município de Nova Iguaçu 

 
Fonte: Nova Iguaçu (2015) 

CUB – CUSTOS UNITÁRIOS DA CONSTRUÇÃO 

Os custos unitários da construção civil de acordo com a Lei Nº 4.591/64 são 

apresentados no Quadro 28. 
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Quadro 28 – Custos Unitários da Construção 

 

 

Fonte: SINDUSCON/RJ (2018) 

VALOR VENAL DE IMÓVEIS INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU 

A determinação do valor venal do imóvel é feita pela administração municipal por 

meio de uma estimativa do preço de venda do imóvel. O valor venal do imóvel, geralmente, é 

estabelecido na planta de valores genéricos (PVG) dos municípios. A PVG é uma listagem de 

valores genéricos do metro quadrado do terreno em uma mesma data (FLORENCIO, 2010). 

De acordo com Nova Iguaçu (2018a) a fórmula de cálculo do valor venal de terrenos 

é seguinte:  

 VV = (Vu)t x (At) x (Z)                                                                                        (Equação 4) 
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 onde:  

 VV = Valor Venal do terreno para efeito de cálculo do imposto.  

 (Vu)t = Valor unitário do metro quadrado de terreno,  discriminado por rua, por bairro ou um 

valor médio por subprefeitura, distrito ou qualquer outra denominação de região que venha 

ser adotada.  

 (At) = Área do terreno  

 Z = Fator de utilização do terreno, variando conforme o estabelecido pôr Ato Normativo do 

Executivo Municipal, anualmente, para cada exercício. 

VV = (Vu)t x (At) x (Z)       

VV = 0,402 x 750 x 1,0 = 301,5      

VV = 0,402 x 600 x 1,0 = 241,2      

Onde:  

VV = Valor Venal.                                         

(Vu)t = Valor unitário do metro quadrado de terreno. Tabela 87. 

(At) = Área de terreno.  

Z – Fator de utilização do terreno. Tabela 88. 

 

Tabela 87 –  Planta Genérica de Valores de terreno por bairro oficial - PGV (em UFINIG) 

 

Município Bairro Até 500 m² De 500,01 m² até 1.500 m² De 1.500,01 m² até 5.000 m² 

Nova Iguaçu 

Vila de Cava 0,669 0,402 0,241 

Santa Rita 0,669 0,402 0,241 

Corumbá 0,535 0,321 0,193 

Figueiras 0,268 0,161 0,096 

Iguaçu Velho 0,234 0,141 0,084 

Fonte: Nova Iguaçu (2018b) 

Tabela 88  – Fator de utilização do terreno - FUT (Z) 

Fator de Utilização (Z) 

Até 500 m
2
 1,0 

De 500,01 m² até 1.500 m² 1,0 

De 1.500,01 m² até 5.000 m² 1,0 

De 5.000,01 m² até 20.000 m² 0,80 

De 20.000,01 m² até 50.000 m² 0,65 

De 50.000,01 m² até 100.000 m² 0,55 

De 100.000,01 m² até 500.000 m² 0,45 

De 500.000,01 m² até 1.000.000 m² 0,35 

Acima de 1.000.000,01 m² 0,25 

Fonte: Nova Iguaçu (2018b) 

 



205 

 

ANEXO C – Preço médio do diesel no Estado do Rio de Janeiro 

O preço médio do diesel no Estado do Rio de Janeiro é apresentado no Quadro 28. 

Quadro 27 – Preço médio do diesel no Estado do Rio de Janeiro 

PREÇOS DO DIESEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MUNICIPIO Nº DE POSTOS PESQUISADOS 
Preço ao Consumidor 

PREÇO MÉDIO 

Angra dos Reis 1 4,159 

Araruama 5 3,919 

Barra do Pirai 7 4,018 

Barra Mansa 7 3,942 

Belford Roxo 4 3,911 

Cabo Frio 3 3,974 

Campos dos Goytacazes 10 3,799 

Duque de Caxias 11 3,858 

Itaboraí 8 3,693 

Itaguaí 5 3,706 

Itaperuna 5 4,059 

Macaé 5 4,084 

Magé 3 3,616 

Marica 5 3,791 

Nilópolis 1 3,599 

Niterói 3 4,066 

Nova Friburgo 6 3,824 

Nova Iguaçu 10 3,921 

Petrópolis 10 3,92 

Resende 5 3,798 

Rio Bonito 5 3,777 

Rio de Janeiro 20 3,782 

Santo Antônio de Pádua 5 3,839 

São Francisco de Itabapoana 7 3,688 

São Gonçalo 13 3,968 

São Joao de Meriti 6 3,791 

Sapucaia 6 3,759 

Saquarema 5 3,935 

Teresópolis 6 3,864 

Três Rios 6 3,886 

Valença 5 4,053 

Volta Redonda 8 4,092 

Preço médio  3,88 

Fonte: ANP (2018d)  

  
Nota: Data da emissão: 26/05/2018 
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ANEXO D – Estrutura tarifária CEDAE para cobrança de água 

A CEDAE tem na sua política de cobrança tarifária a tarifa diferenciada ―A‖ e ―B‖, 

de acordo com a localidade, criada pelo Decreto nº 23.676 de 04 de novembro de 1997. O 

município de Nova Iguaçu está localizado na área de abrangência referente à tarifa B. A 

Figura 18 apresenta a área de abrangência da Tarifa B da CEDAE no Estado do Rio de 

Janeiro.  

Figura 18 – Munícipios da área de abrangência B 

 

Fonte: CEDAE (2017b) 

Os valores cobrados na Estrutura tarifária B são apresentados no Quadro 29.  
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Quadro 28 – Índice urbanístico no município de Nova Iguaçu 

 

Fonte: CEDAE (2017a) 

A cobrança por faixa significa que toda vez que o consumo ultrapassa determinado 

limite, o consumo excedente sofre a ação multiplicadora de um fator maior (CEDAE, 2017b).  
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ANEXO E – Composição da Tarifa de energia elétrica 

O valor estimado para o consumo de energia elétrica foi a média do consumo 

industrial no Brasil nos últimos cinco anos, em uma estimativa elaborada pelo BEN. A Tabela 

89 apresenta a média do consumo industrial nos últimos cinco anos.  

Tabela 89 – Estimativa do consumo de eletricidade (em KWh) no setor industrial 

2013 2014 2015 2016 2017 Média 

210.107 207.000 197.884 196.175 198.350 201.900 

Fonte: MME (2018) 

A estimativa do preço da energia elétrica considerou o preço unitário do KW de R$ 

0,93, uma tarifa de baixa tensão para classe de consumo não residencial (R$/KWh para Junho 

de 2018), com PIS/COFINS e ICMS inclusos, praticado pela concessionária Light S. A. 

Considerou-se condições hidrológicas favoráveis para a geração de energia – em que não há 

acréscimo nas contas (LIGHT, 2018).  

A tarifa de baixa tensão do mês de Junho cobrada pela Light S. A. é apresentada no 

Quadro 30.  

Quadro 29 – Tabela de tarifa de energia elétrica - Junho 2018 

 

Fonte: Light (2018)  
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ANEXO F – Tabela de alíquotas de contribuição ao INSS  

As alíquotas de contribuição mensal ao INSS são apresentadas no Quadro 31. 

Quadro 30 – Tabela de alíquotas de contribuição mensal ao INSS  

 

Fonte: INSS (2018) 

 

COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO NAS USINAS DE BIODIESEL 

A Tabela 90 apresenta o salário unitário e mensal dos funcionários da usina de 

biodiesel.  

Tabela 90 – Salário Mensal dos funcionários da planta de biodiesel 

Funcionários Quantidade Salário unitário (R$) Salário Mensal (R$) 

Administrador  1 10.373,22 10.373,22 

Técnico de controle de qualidade 1 2.129,37 2.129,37 

Assistente administrativo 1 1.682,64 1.682,64 

Técnico de laboratório 1 1.593,95 1.593,95 

Auxiliar de produção 4 1.188,96 4.755,84 

Técnico em manutenção 1 2.118,27 2.118,27 

Eletricista 1 1.788,46 1.788,46 

TOTAL 10 20.874,87 24.441,75 

Fonte: Elaborado com informações de Medrano (2007); Catho (2018) 

Adotou-se a média de 7,1% no aumento do salário mínimo nos últimos 5 anos, para a 

projeção das despesas com salários e encargos para o período em análise (BRASIL, 2013, 

2014d, 2015c, 2016b, 2017b). O cálculo da média salarial no aumento do salário mínimo nos 

últimos 5 anos é representado na Tabela 91.  
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Tabela 91 – Cálculo da Média do aumento no salário mínimo no período 2013-2018 

Ano Vigência Valor Aumento (%) Ato Legal 

2018 01/01/2018 R$954,00 1,81% Decreto Nº 9.255/2017  

2017 01/01/2017 R$937,00 6,48% Decreto Nº 8.948/2016  

2016 01/01/2016 R$880,00 11,68% Decreto Nº 8.618/2015  

2015 01/01/2015 R$788,00 8,84% Decreto Nº 8.381/2014  

2014 01/01/2014 R$724,00 6,78% Decreto Nº 8.166/2013  

Média salarial R$856,60 7,1%   

Fonte: Elaborado com informações de Brasil (2013, 2014d, 2015c, 2016b, 2017b); INSS (2018a) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9255.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8948.htm
http://www.contabeis.com.br/legislacao/832593/decreto-8618-2016/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8381.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8166.htm
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ANEXO G – Tabela de preços mínimos para carga a granel  

A Resolução Nº 5.821 /2018 estabelece a tabela de preços mínimos para o frete no 

território nacional. Este estudo considera o frete para carga a granel, de acordo com o Quadro 

32. 

Quadro 31 – Tabela de preços mínimos, para o frete, por km e por eixo – carga a granel   

 

Fonte: ANTT (2018) 

CÁLCULO DO PESO DO ÓLEO DE SOJA DEGOMADO 

Para determinar o valor do frete é necessário calcular o peso da carga do óleo de soja 

degomado (Tabela 92). Coletou-se via contato telefônico, com uma usina produtora em 

Anápolis/GO, que 1 latão de 200 litros de óleo de soja degomado pesa 180 kg.  
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Tabela 92 – Cálculo do peso do óleo de soja degomado  

Volume da carga em litros Peso da carga em kg Peso da carga em m3  

200  180  0,18  

18.750.000  16.875.000  16.875  

37.500.000  33.750.000  33.750 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Para a estimativa da quantidade de eixos (Quadro 33), utilizou-se a combinação com 

o menor número de eixos no transporte da carga de acordo com os limites legais, 

determinados pelo DNIT, para o peso da carga de óleo de soja degomado necessário à 

produção do biodiesel.  

Quadro 32 – Quantidade de eixos necessários no transporte do óleo de soja degomado 

Volume da carga Peso da carga Eixos 

18.750 m
3
 16.875 m

3
 2 

37.500 m
3
 33.750 m

3
 5 

Fonte: Elaborado com informações de DNIT (2018) 

A estimativa feita para o frete do transporte do óleo de soja degomado, de acordo 

com a tabela de preços mínimos para carga a granel, em um raio de 150 km da usina, três 

vezes por semana (um percurso de 19.287 km/ano) é retratada na Tabela 93.  

Tabela 93 – Frete do óleo de soja degomado 

Qte transportada (m
3
) Qte de eixos 

Custo unitário do frete 

km/eixo 

Distância percorrida 

(km/ano) 
Frete (R$) 

 18.750  2 R$ 1,88 19.287  R$ 72.519,12 

37.500  5 R$ 1,11 19.287  R$ 107.042,85 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa  

 


