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RESUMO 

A produção de energia em quantidade suficiente e a preços competitivos é importante para 
o desenvolvimento econômico, que aliada a questões de cunho ambiental, tem incentivado o 
desenvolvimento e uso de fontes renováveis de energia. Uma das fontes de energia 
renovável mais promissora é a co-geração a partir do bagaço da cana-de-açúcar. 
Atualmente, o cenário para este tipo de produção energética ainda não é consolidado, pois 
os preços aos produtores são instáveis, induzindo o ambiente a uma situação de risco. Este 
trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade econômica de instalação de uma central 
de co-geração de energia elétrica, a partir do bagaço de cana-de-açúcar, em uma usina 
sucroalcooleira situada na região central do Estado de São Paulo. Considerou-se como fator 
de risco o preço pago às centrais de co-geração, por MWh comercializado junto à Câmara 
de Comércio de Energia Elétrica. Utilizou-se o Método de Simulação de Monte Carlo para 
análise de risco do projeto de investimento, utilizando como indicador o Valor Presente 
Líquido (VPL), em um cenário de participação de 20% do valor do investimento inicial 
realizado pela concessionária de energia. Concluiu-se que, nas condições utilizadas para 
este estudo, o projeto tende a se apresentar inviável economicamente, pois o 
comportamento dos preços pagos pelo MWh co-gerado não são suficientes para cobrir o 
investimento inicial e os seus custos de operação. 
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ABSTRACT 

The production of energy in large quantity and at competitive prices is crucial for economic 
development, wich allied to the environmental question, has incentivated the use of 
renewable sources of energy. One of the most promising sources of renewable energy is the 
cogeneration from the residues of cane.  Currenty, the scenario for this kind of energy 
production is not consolidated, as production prices are not stable, inducing a risky situation 
for the environment.  This work was aimed to study the economic viability of installing a main 
site for cogeneration of electricity, in a regional sugarcane factory located in the central 
region of Sao Paulo state that currently uses residues of sugar cane as fuel. The risk factor 
that was taken into consideration was the price paid for the MWh sold to the Chamber of 
Commerce of Electricity. The Monte Carlo Method was used to assess the risk factors for the 
analysis, by using of New Present Value (NPV), in a scenario that uses 20% of the initial 
investment made by the energy dealer. After the simulations were finished, considering the 
conditions used in this work, the project tends to be not feasible, as the behavior of the prices 
of cogenerated MWh are not sufficient for paying the initial investment and the operational 
costs. 

KEY-WORDS: Cogeneration; Economic Viability; Risk Analysis.  

1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de energia elétrica é um fator essencial para o desenvolvimento sócio-
econômico. Nos últimos anos, tem ganhado ênfase no cenário mundial a possibilidade de 
produção de energia elétrica com uso de fontes renováveis de energia como alternativa às 
de origem fóssil, não renováveis e de relevante impacto sobre o meio-ambiente. 

Segundo Goldemberg (2001) há uma forte conexão entre a disponibilidade de energia e o 
nível de desenvolvimento de uma sociedade, pois a energia é utilizada de maneira mais 
intensiva à medida que evoluem os níveis de desenvolvimento econômico dos diversos 
segmentos da sociedade. 

O Brasil é um país que possui uma matriz energética com forte participação de fontes 
renováveis de energia, predominando a energia hidrelétrica, de fonte hidráulica. Segundo 
Brum (1991), essa predominância hidrelétrica se justifica pela abundância de bacias 
hidrográficas com potencial de aproveitamento, bem como a presença de relevo apropriado 
para a exploração energética por meio da construção de barragens. 

Desde o “apagão do setor elétrico”, ocorrido em 2001, existe a preocupação de 
complementação da matriz energética brasileira, com energia gerada a partir de fontes 
alternativas, sendo incentivada a produção de energia a partir da biomassa e de resíduos 
agrícolas (ANEEL, 2009).  

O setor sucroalcooleiro, ou sucroenergético, tem se destacado no desenvolvimento de 
métodos de aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar na produção de energia elétrica 
para abastecimento interno da usina, em quantidades que possibilitam o autoconsumo pelo 
setor e venda de excedentes às concessionárias, nos períodos de pico de produção, sendo 
a co-geração uma alternativa de produção já bastante presente nesse segmento industrial. 



 3 

Por outro lado, a questão da produção e venda de excedentes de energia elétrica co-gerada 
à concessionária não é trivial, pois demanda elevados investimentos para a adaptação e 
conexão da central de co-geração à rede de distribuição de energia elétrica.  Além disso, 
existe a obrigatoriedade contratual de fornecimento da energia estipulada, de forma 
contínua e regular, expondo a empresa aos riscos de mercado.  

Segundo Balestieri (2002), a cogeração é a produção simultânea de diferentes formas de 
energia útil, pela geração combinada de energia elétrica e térmica (calor ou frio), a partir de 
um único combustível - bagaço de cana-de-açúcar - que pode servir a processos distintos, 
economizando e maximizando a utilização de recursos nas empresas que a utiliza.  

Para Corrêa Neto (2001), a energia mecânica produzida no processo pode ser usada 
diretamente no acionamento de máquinas, (bombas, compressores, sopradores, moendas e 
outros), no acionamento de geradores elétricos ou para usos finais, em processo como 
eletrotérmicos ou eletroquímicos.  

Segundo a COGEN (2008), existem vantagens para a usina, decorrentes da instalação de 
um sistema de co-geração de energia elétrica, visando a vender energia excedente, tais 
como: redução dos custos de aquisição de energia elétrica e térmica; confiabilidade no 
fornecimento de energia; redução ou exclusão dos custos de utilização de linhas de 
transmissão de fornecedores conectados à rede, além da criação de novos negócios para a 
empresa. 

orém, o ambiente econômico e legal que envolve o modelo de co-geração não está 
consolidado, devido à instabilidade dos preços pagos aos produtores. Adicionalmente, a 
legislação do setor ainda não se encontra definitivamente estabelecida, o que cria um 
ambiente de risco para as atividades de co-geração de energia elétrica, em função dos 
preços pagos aos co-geradores e o investimento necessário para a conexão da estrutura à 
rede elétrica.  

Uma questão apontada pelas usinas como um entrave sério à venda de energia elétrica 
excedente, em sistemas de co-geração, é a definição da responsabilidade dos investimentos 
de conexão da usina à rede, ou seja, se deve ser feito pela concessionária ou pela própria 
usina (ANÁLISE ENERGIA, 2010 p. 55).  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica do investimento para 
a implantação de uma central de co-geração de energia elétrica, a ser instalada em uma 
usina sucroalcooleira, situada na Região Sul do Estado de São Paulo, considerando-se o 
investimento necessário para a conexão da central à rede elétrica como sendo efetuado 
pela concessionária de energia elétrica.  

Dessa maneira, pretende-se avaliar se o investimento em uma central de co-geração de 
energia elétrica torna-se economicamente viável quando se desonera a usina dos custos 
com a ligação à rede de distribuição. 

Justifica-se o uso de estudo de caso nesta análise em função da impossibilidade de se 
generalizar características que interferem na viabilidade do investimento em co-geração pela 
grande heterogeneidade técnica e de escala de produção que caracteriza as indústrias 
sucroalcooleiras do Estado de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Fontes de dados 

Os dados utilizados para este estudo foram coletados junto a uma empresa sucroalcooleira, 
referentes ao investimento total, para a instalação de um sistema de co-geração de energia 
elétrica, usando o bagaço da cana-de-açúcar como combustível, os custos operacionais 
anuais, parcela do investimento próprio e parcela sob responsabilidade da concessionária 
adquirente da energia excedente, bem como planos de pagamento do financiamento. 

Foram coletados também os valores do MWh pago às centrais de co-geração de energia,  
aqueles vigentes na Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE), para as regiões 
Sudeste e Centro-Oeste, durante o período compreendido entre maio de 2003 a maio de 
2009, corrigindo-se os valores pelo IGP-M de junho de 2009, totalizando 75 observações de 
preços. Estas informações foram utilizadas para composição do fluxo líquido de caixa, 
necessário para realização da estimativa do VPL do projeto. 

2.2. Método 

A avaliação da viabilidade econômica do investimento foi realizada pelo método do VPL, 
considerando-se o valor à vista de todo o investimento, comparando-se os fluxos de caixa 
livres do investimento em cada ano, descontados a uma taxa de desconto capaz de refletir 
os níveis de risco do projeto, dada pela seguinte equação: 

 
Onde: 

VPL = Valor Presente Líquido (em R$) 

Co = Investimento Inicial do Projeto (em R$) 

Cn = Fluxo de Caixa no “n-ésimo” período (em R$) 

i = Taxa de Desconto (em % ao ano) 

n = Tempo de Vida Útil do Projeto (em anos) 

De acordo com Brealey e Myers (2006), o método do VPL é mais adequado para a 
avaliação de viabilidade econômica dos investimentos porque não permite que se aceite um 
projeto cujo retorno seja inferior ao seu custo de capital. 

Segundo Securato (1996), um projeto de investimento deve considerar os níveis de risco a 
que se expõe, avaliando-se os comportamentos probabilísticos das variáveis envolvidas. 
Para Brigham et al. (2001), Ross et al. (2002) e Gitman (2004), os níveis de risco são 
representados pelas oscilações apresentadas nos valores das variáveis de risco envolvidas 
no estudo. 

Para a inserção do risco na avaliação proposta por este trabalho, utilizou-se o software 
@Risk 4.5, por meio da Simulação de Monte Carlo, realizando-se 10.000 iterações, 
associando-se o indicador de VPL com a probabilidade de sua ocorrência. 

O Método de Monte Carlo é um processo de análise de risco no qual eventos futuros podem 
ser simulados de acordo com a probabilidade de ocorrência das principais variáveis de risco 
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(WESTON e BRIGHAM, 2000, p. 178). Segundo Rubinstein e Kroese (2008) a simulação é 
uma técnica numérica para a condução de experimentos em computador, que envolve 
certos tipos de modelos matemáticos e lógicos, os quais descrevem o comportamento de 
variáveis de interesse em estudos específicos. 

Mooney (1997) descreve o Método de Monte Carlo como um sistema que trabalha criando 
uma pseudo-população, extraída de uma população real de interesse, através de 
amostragens aleatórias, sendo que o modelo associa o comportamento estatístico da 
amostra ao modelo proposto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização do projeto de estudo 

Verificou-se que o investimento total para a instalação de um sistema de co-geração de 
energia elétrica, usando o bagaço da cana-de-açúcar, foi de R$ 70.000.000,00. Desse 
investimento, 20% (R$ 14.000.000,00) são destinados à conexão da central de co-geração à 
rede de distribuição, devendo ficar sob responsabilidade da concessionária adquirente de 
energia elétrica. 

O capital remanescente foi integralizado com R$ 28.000.000,00 de capital próprio da 
empresa, sendo o restante, R$ 28.000.000,00, financiado junto ao BNDES, na modalidade 
FINEM, à taxa anual de juros de 6,9%, com amortização pelo Sistema de Amortizações 
Constantes (SAC), no período de 14 anos. 

Segundo Samanez (2006) o SAC é um método de amortização no qual as parcelas são 
decrescentes, à medida que os juros são incidentes sobre o valor do saldo devedor do 
período anterior, também decrescentes ao longo do financiamento. 

O projeto tem vida útil de 20 anos, com o valor residual representando 10% do investimento 
inicial, a ser vendido como sucata no final do projeto, incorporando-se este saldo ao último 
fluxo de caixa do projeto, pelo valor de R$ 7.000.000,00. 

O fluxo de caixa do projeto, durante a sua vida útil, foi descontado à taxa de 8,35% a ano, 
formado pela TJLP vigente para o financiamento juro ao BNDES, de 6,9% ao ano, somada 
ao spread de 1,45%, considerando-se um desvio-padrão em relação à média dos custos da 
TJLP, de 7,40% ao ano, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009. 

A definição da taxa de juros para desconto do fluxo de caixa orçado do projeto de 
investimento não é simples, existido duas maneiras principais para sua estimação: uso do 
custo patrimônio líquido e o custo dos financiamentos (DAMODARAN, 1999 p. 276). Como a 
empresa estudada não é obrigada a divulgar demonstrativos financeiros, optou-se por 
utilizar o custo do financiamento junto ao BNDES como parâmetro inicial para estimação da 
taxa de desconto. 

Estima-se que os custos operacionais anuais do processo são compostos pelas seguintes 
despesas: R$ 1.680.000,00 com manutenção; R$ 3.150.000,00 com gastos em seguros e 
substituição de equipamentos e peças; R$ 150.000,00 com a folha de pagamento e R$ 
2.711.680,00 com transporte de bagaço de cana-de-açúcar. 
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Utilizou-se o software @RISK 4.5, que identificou a distribuição Gauss Inversa como a que 
melhor representa a dispersão dos preços pagos na CCEE, que totalizaram 75 observações 
ao longo do período estudado, assumindo valor médio de R$ 70,87 por MWh vendido e 
desvio-padrão de R$ 71,507. A adequação da distribuição Gauss Inversa foi testada pelo 
módulo Best Fit, contido no software @RISK 4.5, por meio do teste de Qui-Quadrado (X²). 
Para fins de confirmação, procedeu-se nova checagem da qualidade do ajustamento à 
distribuição Gauss Inversa com uso do Teste Anderson-Darling (A-D), repetindo-se os 
resultados.  

Segundo Wonnacott e Wonnacott, (1972), o Teste Qui-Quadrado (X²) é adequado para a 
avaliação da qualidade do ajuste da curva de distribuição da função ao conjunto de 
elementos contidos na amostra selecionada. A Figura 1 mostra a distribuição de 
probabilidades da variável de risco preços pagos pela energia excedente comercializada: 
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Figura 1 - Distribuição de probabilidades da variável de risco. 

A função de distribuição de probabilidades dos valores pagos pelo MWh às co-geradoras, 
nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, evidencia a concentração de observações na cauda 
inferior da curva, mostrando a maior presença de valores abaixo da média na distribuição.  

O valor elevado do desvio-padrão reforça a elevada dispersão em torno da média, refletindo 
o nível de risco atribuído aos preços pagos pela energia, que tem seus dados estatísticos 
em resumo na Tabela 1:  

Tabela 1 – Resumo dos dados estatísticos da variável de risco tarifa paga por unidade de energia co-
gerada vendida às concessionárias (em MWh) 

Função de Densidade Gauss Inversa 
Média  70,87 

Mediana  47,08 
Moda  22,55 

Variância 5.113,303 
Desvio-Padrão  71,507 
Achatamento 3,2949 

Curtose 21,0934 
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3.2 Viabilidade econômica do empreendimento 

Com a definição da distribuição de probabilidades dos preços, foram estimados os fluxos de 
caixa, sob condições de risco, para derivar o indicador de viabilidade econômica do sistema 
de co-geração de energia elétrica, tendo o investimento na conexão entre a central e a rede 
financiado pela concessionária, considerou a produção e venda de 23 MWh, durante 365 
dias, 24 horas por dia. O investimento inicial estudado foi de R$ 70.000.000,00, sendo que, 
20% desse valor foram destinados à conexão da central de co-geração com a rede de 
distribuição. 

Observou-se que o VPL positivo é obtido a partir do 70.̊  percentil, indicando a existência de 
apenas 30% de probabilidade de ocorrência de VPL positivo para o investimento, mesmo 
levando-se em conta que a concessionária participaria com o pagamento de todos os 
encargos para a ligação da central de co-geração à rede de distribuição de energia elétrica.  

Os dados estatísticos obtidos na simulação apresentaram os principais resultados descritos 
na Tabela 2: 

Tabela 2 - Dados estatísticos para a simulação de VPL 

Dados estatísticos Valores      
Resultado Mínimo (R$ 125.502,00) 
Resultado Máximo R$ 17.736.740,00 
Resultado Médio R$ 112.109,80 
Resultado Modal (R$ 929.142,20) 
Percentil VPL positivo 70.º percentil 

A avaliação do VPL pelo valor modal do MWh de energia elétrica vendida é mais consistente 
do que se realizada pelo valor médio. Conforme Bussab e Morettin (2009), estatisticamente, 
a moda representa o valor mais freqüente em uma distribuição para um conjunto de dados.  

A predominância de valores pagos às co-geradoras de energia elétrica pelo MWh vendido 
abaixo daquele necessário para a produção de VPL positivo, no caso em estudo, reduz as 
probabilidades de obtenção de resultado líquido de caixa favorável,  quando descontado à 
taxa de 8,35% ao ano. A Figura 2 mostra as probabilidades para a produção de VPL no 
projeto. 

 
Figura 2 - Probabilidades para o VPL do projeto de co-geração. 
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A observação do comportamento gráfico para as probabilidades de produção de VPL 
confirmam a tendência mostrada pela variável de risco. Existe a concentração dos valores 
na cauda inferior da distribuição, reforçando a indicação de maiores probabilidades de 
resultados situados na região de VPL negativo, abaixo do valor médio pago pelo MWh à 
central de co-geração, conforme Figura 3: 

 
Figura 3 - Probabilidades acumuladas para VPL no projeto de co-geração. 

O estudo da curva de probabilidades acumuladas para a o VPL reforça a tendência de 
reduzidas chances de produção de VPL positivo com o projeto. Nem mesmo a utilização do 
valor residual de 10%, incidindo sobre todo o investimento inicial, fez com que as 
probabilidades de VPL positivo se tornassem maiores. 

4. CONCLUSÃO 

Observou-se que, mesmo se a concessionária realizasse todo o investimento necessário à 
conexão da central de co-geração de energia elétrica à rede de distribuição, o investimento 
apresenta apenas 30% de probabilidade de obter VPL positivo. 

Dessa forma, conclui-se que o investimento na central de co-geração de energia elétrica, 
visando a vender energia excedente à concessionária é inviável, mesmo se esta arcasse 
com todos os custos da conexão entre a usina e a rede de distribuição, estimados em 20% 
de todo o custo do projeto. 

Sugere-se, alternativamente, a introdução de novas variáveis de risco ao presente estudo, 
aprimorando-se ainda mais a interpretação da relação dessas variáveis com o resultado 
líquido de caixa obtido no final do investimento. 
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