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Resumo: O presente trabalho apresenta uma visão 

geral de como uma simulação pode ser utilizada para a 

estimativa de custo da fase inicial de um projeto, 

analisando-se o Custo do Ciclo de Vida (Life Cycle 

Costing, doravante LCC).  

O modelo se vale do método LCC e simulações de 

Monte Carlo para análise econômico-financeira da 

produção de biodiesel a partir de algas marinhas 

Nannochloropsis sp. Este estudo contribui no processo 

decisório da viabilidade deste método sustentável de 

produção de biodiesel, se tornando pouco viável até o 

presente momento. 

1. Introdução 
Sustentabilidade faz parte da agenda internacional e 

é um elemento fundamental para a indústria na 

competição internacional. Os projetos nesse contexto 

possuem três pilares: ambiente, sociedade e economia. 

[2] 

Neste caminhar, a aplicação da ferramenta LCC na 

implantação de projetos viabiliza a integração e 

otimização de tais aspectos, por meio do oferecimento 

de perspectivas de cenários sustentáveis. A simulação 

na estimativa de custos fornece ao tomador de decisões 

um resumo completo da atividade, bem como a 

contabilização das incertezas. [3] 

Tanto o método LCC, como as simulações de Monte 

Carlo são utilizados para o diagnóstico econômico-

financeiro da produção de biodiesel a partir de algas 

marinhas e o emprego da vinhaça, resíduo da produção 

do Bioetanol. 

A partir do uso do óleo das microalgas cultivadas em 

fazendas artificiais de algas é feito o custeio de toda a 

cadeia de produção sustentável de biodiesel. Incluem-se, 

em tal estudo, o dispêndio com a logística de transporte 

da vinhaça até a fazenda de microalga. Inobstante, 

compararam-se os custos de produção por quilograma 

de biomassa com base em três métodos diferentes de 

cultivo da microalga. Sendo eles Biorreatores tubulares 

horizontais, verticais e por lagoas Raceway, 

representados na figura 1. 

 
Figura 1 – Ilustração superior representa lagoa Raceway, 

ilustração inferior foto biorreator tubular horizontal. 

A pesquisa é feita em paralelo a um estudo do 

Instituto do Mar da UNIFESP (Universidade Federal de 

São Paulo) com a escolha da espécie ideal de micro alga 

para produção de biomassa. 

2. Metodologia 
Será manejado o software Crystalball de simulações 

de riscos por meio da coleta de dados provenientes de 

fontes secundárias, bem como modelados sob a ótica do 

LCC e simulação de Monte Carlo.  

Esta pesquisa mostra um conjunto de informações 

sobre um novo sistema integrado de produção de 

energia renovável a partir da extração eficiente de óleo 

de microalgas e geração de biodiesel utilizando o 

processo de transesterificação. 

Do bagaço de cana de açúcar extrai-se a vinhaça, um 

resíduo líquido nutricional da produção de etanol, cuja 

disposição é considerada um dos maiores problemas 

ambientais agrícolas atualmente no Brasil, inclusive 

empregada como fonte de nutrientes para o crescimento 

das microalgas Nannochloropsis sp. 

Devido à natureza de dados inconsistentes, vagos e 

imprecisos, mostrou-se a abordagem probabilística mais 

viável para tornar o processo decisório mais eficaz. 

  
Figura 2 - Área e Produção de Cana de Açúcar no Brasil 

 

O método do Centro de Gravidade permite estimar a 

melhor localização geográfica da fazenda de Algas no 
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Estado de São Paulo. Como se afere na figura 2 ela 

deverá ser próxima das principais áreas de plantação de 

cana de açúcar e produção de Bioetanol pelas usinas 

sucroalcooleiras, portanto próximo do fornecimento da 

vinhaça, subproduto que será utilizado como fonte de 

nutrientes.  

 Os modelos de LCC são classificados em duas 

categorias, quais sejam: gerais e específicos. Algumas 

variáveis são: garantia, custo de falha por material, 

custo de treinamento, instalação, tempo médio entre 

falhas, de reparação, tempo para viajar, custo do 

trabalho por manutenção corretiva, etc. Servir-se-á dos 

modelos específicos e universais para custear os ciclos 

de vida da produção de biomassa e de todo o sistema da 

produção do biodiesel. [1] 

 

3. Resultados Preliminares 
Através do método do centro de gravidade, foi 

selecionada uma região próxima à cidade de Catanduva, 

pois se localiza próxima aos principais produtores de 

cana de açúcar, consequentemente próxima as usinas 

sucroalcooleiras.  

Para manejo do método, foi necessário estimar os 

custos de transporte e logística. Utilizou-se uma planilha 

da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

para simular os custos de transporte através de 

caminhões. O custo previsto de transporte da usina para 

fazenda de algas a uma distancia de 200 km pode ser 

observado na tabela I. 

 

Tabela I – Custo total transporte 

Descrição Valor (R$) 

Custo por tonelada 17,10 

Custo por km 2,14 

Custo por viagem 427,51 
Fonte: ANTT, planilha para simulação de custo de frete, 

disponível em:< http://www.antt.gov.br>. Acesso em 30 de junho de 

2017. 

Foram elaboradas planilhas com os custos de 

construção das fazendas de alga marinha por hectare 

(Ha), custo de cultivo anual, e o custo por kg de 

biomassa, comparando os três métodos de cultivo, 

raceway, foto biorreatores tubulares verticais e 

horizontais. Dessa maneira, estimou-se o custo do litro 

do biodiesel em cada forma de cultivo, tal como os 

lucros antes dos encargos financeiros (EBIT) de cada 

uma, como pode ser visto na tabela II. 

 

Tabela II – Custeio de cada processo 

Custos Raceway Foto 

biorreator 

horizontal 

Foto 

biorreator 

Vertical 

Inicial Total 

(R$) 

192.990,00 220.825,00 301.122,00 

Cultivo anual 

(R$) 

72.999,31 70.202,21 72.720,82 

Litro 

biodiesel (R$) 

13,12 2,10 1,74 

Lucros sem 

encargos (R$) 

-75.848,76 12.690,20 27.321,98 

Fonte: Elaboração própria. 

4. Conclusões parciais 
Resultados operacionais preliminares indicam que o 

projeto biodiesel a partir de algas marinhas pode gerar 

lucratividade utilizando cultivo com foto biorreatores 

tubulares por terem custos menores em longo prazo.  

Um dos principais gastos com a produção 

sustentável de biodiesel é o de energia com as bombas 

para bombeamento de CO2, assim como os custos de 

transporte da vinhaça da usina sucroalcooleira até a 

fazenda de algas. Através da simulação de Monte Carlo 

serão aferidas estatisticamente possíveis formas de 

tornar viável o sistema. 
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