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Abstract 

 

Between 2005 and 2008 sugarcane mills in Brazil, stimulated by the Government to increase 

the ethanol consumption, invested in the production flexibility between ethanol and sugar, 

that is, in each production cycle, a decision is made regarding which product is optimal to 

produce. After the 2008 crisis, many mills were shut down. However, this type of business 

once again attracted the investors interest and became profitable in view of the possibility of 
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electric energy cogeneration. The energy generated by the sugarcane bagasse yields a much 

greater value to the mills and creates a complex and uncertain situation that the traditional 

techniques of economic valuation, based on simple discounted cash flow, cannot captured 

properly. This paper presents a dynamic model under uncertainty conditions, where 

simulations are done in discrete time using recombined binomial trees. Commodities prices 

are modeled through a mean-reverting process and the risk neutral methodology is used. The 

results indicate an economic advantage for the mills with ethanol and sugar production 

flexibility. Furthermore, the economic feasibility of cogenerated energy in the mills make 

them, simultaneously economic and ecological advantageous assets. 

 

Keywords: Sugar and ethanol, Cogeneration, Real options 

 

 

1. Introdução 

 

O Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL, criado na década de 1970 para 

estimular a produção de etanol, foi a força propulsora para aumentar a produtividade das 

usinas no que se refere ao processo produtivo do etanol e açúcar. 

Os primeiros objetivos do PROÁLCOOL, em 1975, visavam à produção de álcool 

anidro para mistura com gasolina. Entretanto, após a abrupta elevação dos preços do petróleo 

em 1979 e mais tarde a guerra entre Irã e Iraque, a produção brasileira de etanol foi 

largamente ampliada e concentrada em álcool hidratado. Isso possibilitou o uso de veículos 

movidos somente a álcool e a substituição plena da gasolina (SERÔA DA MOTTA, 1987; 

TOURINHO et al. 1987). 

De acordo com BARROS et al. (1983), o mercado brasileiro de açúcar apresenta um 

comportamento cíclico de preços (típico de produtos perenes e semiperenes). Há de se 

considerar que a escolha entre a produção de açúcar e álcool é relevante para as usinas que 

possuam destilarias anexas, dada a flexibilidade na composição do produto, que, poderá 

resultar na elevação dos investimentos necessários à expansão da produção de cana-de-açúcar. 

Assim, dependendo da relação entre os preços do etanol e do açúcar, o produtor decide 

qual produto fabricar, fazendo com que possua uma opção de troca (Switch Option), que deve 

necessariamente ser valorada e incluída no processo decisório de investimento. Vários estudos 

têm sido desenvolvidos para dimensionar o valor dessa opção. Dentre outros, mencionamos 

BASTIAN-PINTO et al. (2007), que avaliaram essa opção no setor sucroalcooleiro por meio 

de uma árvore quadrinomial utilizando uma aproximação proposta por NELSON e 

RAMASWAMY (1990), com os preços seguindo um processo estocástico dado pelo 

Movimento de Reversão à Média (MRM). 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Dynamic stochastic model for economic evaluation of electric power cogeneration in the  

sugar-alcohol industry 

Samanez, C.P.; Ferreira, L. da R.; Castro, J.G.; Souza, F.S. de; Aiube, F.A.L. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Special Edition – April - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

73 

Atualmente, a cogeração de energia elétrica é uma realidade nas usinas produtoras de 

açúcar e etanol, sendo que sua produtividade ainda vem sendo aprimorada. A energia gerada 

já é comercializada nas redes públicas de transmissão, fazendo com que este produto não só 

satisfaça as necessidades energéticas internas da usina, mas também possa gerar receita com a 

sua venda. 

Dentre os trabalhos que abordam este produto cogerado citamos CORRÊA-NETO 

(2001) que apresenta uma análise tecnológica do setor e DANTAS FILHO (2009) que analisa 

o aspecto financeiro, verificando os custos fixos e variáveis no processo de cogeração. 

DIAS et al. (2011) analisam uma usina que realiza cogeração de energia a partir do 

bagaço obtido no processo produtivo, tendo encontrado viabilidade econômica na cogeração. 

Estes autores consideraram os preços de etanol e açúcar descorrelacionados com os da energia 

elétrica gerada, hipótese também assumida neste trabalho. 

No século passado foi intensificada a necessidade de diversificação das fontes dos 

recursos energéticos, principalmente pela intensa dependência dos produtos derivados do 

petróleo, commodity altamente poluente e não renovável. 

Na década de 70, a ocorrência de acontecimentos relacionados com a escassez do 

petróleo no mercado impulsionou a produção do etanol brasileiro com o Programa Proálcool, 

estimulando os investimentos no setor e reduzindo a carga tributária, garantindo a adequada 

remuneração ao produtor e baixo preço ao consumidor. Surge, então, a questão relacionada à 

avaliação econômica da cogeração de energia elétrica no setor sucroalcooleiro, diante da 

possibilidade de sua atividade modificar o processo decisório de investimento, pela existência 

de opções embutidas que influenciam a decisão final. 

De acordo com o trabalho realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – 

CGEE (2005), a capacidade de geração de excedente de energia elétrica na indústria 

sucroalcooleira depende: (i) das variáveis relacionadas à capacidade e à potência dos fornos, 

(ii) do período associado à sua atividade considerando a disponibilidade de insumo para o 

processo e, (iii) da característica dos insumos utilizados para esta produção, o que irá gerar 

um nível variado de geração de energia elétrica. 

Em recente estudo do setor sucroalcooleiro no Brasil, realizado sobre a agroindústria 

canavieira dos estados do Centro-Oeste, MEURER e SHIKIDA (2014) sumarizam as suas 

principais ameaças, tendências e oportunidades. Concluem que a melhoria da competitividade 

do setor está presente desde o início dos anos noventa em que o papel do Estado na economia 

canavieira foi revisado, evoluindo para um processo de desregulamentação com a prevalência 
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da livre competição entre os produtores. No Brasil, atualmente, funcionam 387 unidades 

produtoras cadastradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 

sendo 245 unidades mistas, 14 produtoras de açúcar, 96 produtoras de etanol e 32 que ainda 

não possuem lançamento previsto (MAPA, 2014). 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, houve uma redução no número de usinas e 

destilarias cadastradas no Brasil da ordem de 33 unidades entre 2009 e 2013. A redução foi 

maior na Região Sudeste. Contudo, ocorreu um incremento de 13 unidades produtoras na 

Região Centro-Oeste. 

 

Tabela 1: Usinas e destilarias cadastradas no Brasil,  

por região/estado – 2009 e 2013. 
Número de Usinas / Destilarias 

Região / Estado                   2009         2013 

Norte                                      5                5 

Acre                                        0                1 

Amazonas                               1                1 

Pará                                         1                1 

Rondônia                                 1                1 

Tocantins                                 2                1 

Nordeste                                77             75 
Alagoas                                  24              24 

Bahia                                       3                 6 

Ceará                                       2                 2 

Maranhão                                4                 4 

Paraíba                                    9                 9 

Pernambuco                            24             20 

Piauí                                        1                 1 

Rio Grande do Norte              4                 4  

Sergipe                                    6                 5 

Centro-Oeste                         54             67 
Goiás                                       29            36 

Mato Grosso do Sul                14            22 

Mato Grosso                           11              9 

Sudeste                                 250          210 
Espírito Santo                           6              4 

Minas Gerais                           37            39 

Rio de Janeiro                          7               3 

São Paulo                               200          164 

Sul                                          34             30 

Paraná                                     33             29 

  Rio Grande do Sul                 1               1   

   Brasil                                     420           387 
Fonte: MEURER e SHIKIDA (2014). 

 

 

Este artigo tem dois objetivos principais, o primeiro é determinar o valor de uma usina 

produtora de açúcar e etanol considerando a opção tecnológica de geração de energia elétrica. 

O segundo é valorar a opção que o produtor tem de alternar a produção entre açúcar e etanol 
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(Switch Option), verificando se esta dimensão ocorre na mesma intensidade do resultado 

encontrado em BASTIAN-PINTO et al. (2007). 

Para conseguir alcançar tais objetivos, após caracterizar o processo estocástico dos 

preços, assim como a estrutura produtiva da indústria, serão estruturadas árvores binomiais 

recombinantes, utilizando a aproximação proposta por NELSON e RAMASWAMY (1990) e 

adaptada por BASTIAN-PINTO et al. (2007). 

O artigo está assim organizado: a seção 2 aborda o processo produtivo do setor 

sucroalcooleiro e de cogeração, a seção 3 explora a dinâmica da formação dos preços dos 

combustíveis no Brasil, a seção 4 o referencial teórico, a seção 5 apresenta os procedimentos 

metodológicos, a seção 6 apresenta os resultados e o cálculo do valor da opção de troca e, 

finalmente, a seção 7 discute as conclusões do artigo. 

 

2. Processo Produtivo do Setor Sucroalcooleiro e de Cogeração 

 

As safras de cana-de-açúcar variam de sete a oito meses no ano, disponibilizando neste 

período a matéria-prima para a produção do etanol e do açúcar. A cogeração de energia 

elétrica é realizada durante a safra da cana, mas pode ser gerada durante todo o ano caso haja 

estocagem do bagaço, sendo que este processo contínuo necessita de investimentos e gera 

custos adicionais. Na geração de energia, há uma complementaridade com a disponibilidade 

de termoelétricas que usam bagaço da cana e de hidroelétricas, pois a partir do mês de abril 

quando há uma queda nos níveis dos reservatórios, ocorre o período de início da colheita da 

cana. 

O processo produtivo do setor inicia-se pela moagem da cana-de-açúcar, que 

proporciona um caldo que após alguns procedimentos químicos e térmicos gera etanol ou 

açúcar. A cogeração de energia está relacionada à “geração simultânea e combinada de 

energia térmica e energia elétrica ou mecânica a partir de uma mesma fonte”. Esta fonte pode 

ser oriunda do gás natural, do resíduo asfáltico originado no refino do petróleo, da biomassa 

ou do bagaço de cana-de-açúcar (SEABRA, 2008). 

Conforme SILVERIN (2011), as estruturas produtivas de cogeração de energia são 

definidas como greenfield quando as instalações para este fim acompanham a implantação da 

usina, incorporando os custos do maquinário necessário. Já as retrofit são aquelas em que o 

equipamento básico para produção de etanol e açúcar já foi adquirido e está em operação, 

sendo necessários investimentos para a compra de novos equipamentos e ampliação da 
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potência já existente e distribuição da energia gerada. NYKO et al. (2011) confirmam que 

grande parte dos investimentos atuais estão atrelados ao retrofit, principalmente no estado de 

São Paulo onde há maior concentração de usinas. De acordo ao Atlas de Energia Elétrica no 

Brasil (ANEEL, 2005), o aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar na cogeração de 

energia atinge 28% para cada tonelada da cana moída. 

 

3. A formação dos Preços dos Combustíveis no Brasil 

 

Desde 1938 até a última década do século passado, os preços dos combustíveis no 

Brasil foram estabelecidos pelo governo, com um complexo sistema de subsídios. Com a Lei 

do Petróleo (Lei 9.478/97) caminhou-se no sentido da desregulamentação, estabelecendo 

preços livres, importações liberadas para os derivados, além da extinção de vários subsídios. 

No entanto, os preços dos combustíveis no Brasil dependem do que acontece com a cotação 

do Dólar e dos preços do petróleo e derivados no mercado internacional. O que se vê na 

prática é a dificuldade do governo em repassar ao consumidor os aumentos dos preços 

internacionais. Desta forma, os preços dos combustíveis são utilizados para executar políticas 

públicas. 

O preço dos combustíveis na bomba pode ser dividido basicamente em quatro 

componentes: o preço de realização, os impostos, a logística e a margem. O primeiro é o 

preço de venda sem impostos e fretes na usina/refinaria para as distribuidoras de 

combustíveis. O segundo é composto pelo PIS/PASEP, COFINS, ICMS e a CIDE. Já a 

logística é composta pelo frete da usina/refinaria ao distribuidor e do distribuidor ao posto de 

revenda do combustível. E, por último, encontra-se a margem, que é formada por uma parcela 

do distribuidor e outra do revendedor. O órgão brasileiro regulador desse mercado é a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que possui entre suas 

atribuições o estabelecimento de regras e a fiscalização das indústrias reguladas.  

Deve-se dar especial destaque ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

o ICMS, que não é fixo nem por estado nem por tipo de combustível. O Estado de São Paulo, 

por exemplo, tributa o etanol em 12% e a gasolina em 25%, o mesmo não ocorre no Estado do 

Paraná, que tributa o biocombustível em 18% e o fóssil em 28%, já no estado do Pará a 

tributação sobre o etanol chega 30%. 
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 Outros fatores podem ser destacados como determinantes nas diferenças dos preços 

dos combustíveis ao consumidor. Dentre estes temos o tamanho do mercado e a variação do 

custo da logística de acordo com a distância do estado produtor ao consumidor final. 

 

4. Referencial Teórico: a Teoria das Opções Reais  

 

A teoria das Opções Reais é uma metodologia consolidada na literatura de finanças 

para proceder a análise de investimentos. Ela considera a incerteza nas variáveis do problema 

e a irreversibilidade dos investimentos. De maneira mais geral, a teoria das Opções Reais é 

um problema de otimização sob incerteza, onde se procura maximizar o valor do ativo através 

do exercício ótimo das opções nele embutidas. As opções reais que estão inseridas em projeto 

de investimento podem ser de diversos tipos tais como a opção de espera, a opção de 

expansão, a opção de abandono, etc. Neste artigo será modelada e valorada a opção de troca 

(switch option), onde o usineiro pode escolher entre produzir açúcar ou etanol dependendo do 

comportamento do preço de mercado destas commodities. A opção de troca busca valorar a 

flexibilidade de se trocar entre diversos inputs e/ou outputs em um processo operacional, com 

o objetivo de atingir o maior lucro de acordo com as flutuações dos preços. A literatura da 

teoria das Opções Reais é abundante, dentre outros textos citamos DIXIT e PINDYCK (1994) 

e TRIGEORGIS (1996). 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

 

O desenvolvimento dos conceitos fundamentais em Opões Reais considera as 

variáveis incertas a partir de processos estocásticos. Desta forma, é usual a consideração dos 

problemas em tempo contínuo. Depois de definido o problema a sua resolução pode ser feita 

em tempo discreto.  

Um processo estocástico descreve o comportamento de uma variável cujas mudanças 

são incertas ao logo do tempo, ou seja, é um processo aleatório em função do tempo. Em 

geral, nos modelos de preços são utilizados três processos estocásticos: (i) o Movimento 

Geométrico Browniano (MGB), (ii) o Movimento de Reversão à Média (MRM) e, (iii) o 

MRM com saltos de Poisson. A ideia trás do MRM pode ser entendida considerando que se o 

preço da commodity estiver muito abaixo da média de longo prazo, a oferta diminui forçando 

os preços para cima devido à escassez do produto no mercado, e o mesmo ocorre no sentido 
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oposto. Assim é que os preços das commodities possuem uma tendência natural de reverter ao 

seu preço médio de longo prazo, ou seja, à média de equilíbrio de mercado, por mais que esse 

processo de reversão seja lento. Conforme demonstrado por AIUBE e SAMANEZ (2014), o 

MRM é o processo que melhor descreve os preços das commodities, e será esse processo o 

usado neste artigo para a simulação de preços. 

O Movimento de Reversão à Média (MRM) é definido pela seguinte equação 

diferencial estocástica: 

 

  dX ( X  X) dt dz        (1) 

 

onde X representa o preço;  é a velocidade de reversão,  é a volatilidade; dz é o incremento 

do processo padrão de Wiener, X  é a média de longo prazo da variável, e 𝑑𝑡 é o incremento 

do tempo. 

A variável Xt tem distribuição normal com média e variância dadas por: 

 

   E [Xt] = X + (X0 - X ) e-ηt      (2) 

   Var [Xt] = (1 - e
-2ηt

)σ
2
/2η     (3) 

 

Faz-se necessário estimar os parâmetros presentes na sua equação estocástica, ou seja, 

a volatilidade, a média de longo prazo e a velocidade de reversão à média. Para isso, é 

efetuada uma regressão linear sobre os preços históricos das commodities. Os parâmetros a 

serem utilizados no MRM podem ser obtidos por meio da seguinte função de regressão: 

 

                          ln (xt) - ln (xt-1) = a + (b - 1) ln (xt-1) + εt     (4) 

 

onde xt é o preço da commodity e . Através da equação (4) podem ser 

estimados os coeficientes a e b, assim como o desvio padrão , e a partir desses valores 

obtém-se os parâmetros do MRM, conforme as equações resumidas na Tabela 2 (DIXIT e 

PINDYCK, 1994). 
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Parâmetros Etanol    Açúcar     Energia Elétrica   

Inclinação (1-b) -0,1485 -0,0644 -0,1467 
Intercepto (a) 0,0140 0,2506 0,5669 

Volatilidade semestral (σ) 0,1551 0,1342 0,2887 

Velocidade de reversão à média (η) 0,1608 0,0667 0,1586 

Coeficiente de correlação (ρ) 0,0743 0,0325 0,0709 

Erro padrão da estimativa (σε) 0,1083 0,1026 0,4948 

Média de longo prazo  ( x ) 1,10 48,86 47,75 

 

 

 

Tabela 2: Resumo das fórmulas de cálculo dos parâmetros do MRM. 

  
Parâmetro do MRM Equação 

Velocidade de reversão η = -ln (b) / Δt 

Volatilidade 

 σ = σε ])1/[)ln(2
2

tb b   

Média de longo prazo 
 ( x )= exp [-a/(b - 1)] 

 

 

  

  

A Tabela 3 apresenta os valores estimados dos parâmetros que serão utilizados no 

MRM, calculados com base nas equações da Tabela 2, após a regressão das séries históricas 

de preços do etanol, açúcar e energia elétrica. 

 

Tabela 3. Resultados e parâmetros do MRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os preços do etanol e do açúcar foram extraídos do banco de dados do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/USP, restringindo-se ao período de 

Julho/2001 a Outubro/2014. Todas as séries são mensais e foram deflacionadas pelo Índice de 

Preços ao Consumidor – IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. Para a 

formação da série histórica dos preços de mercado à vista da energia elétrica, foram 

considerados os valores mensais das séries do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD, que 

representam os valores de liquidação das diferenças existentes entre a energia gerada e a que 

foi contratada. Esta série também está definida entre Julho/2001 e Outubro/2014, em reais por 

Megawatt-hora. 

Devido a sua facilidade, versatilidade e precisão, a árvore de eventos é uma das 

metodologias mais usadas no apreçamento de opções. Utilizada para modelos de tempo 

discreto, as árvores de eventos contêm nós de incerteza que descrevem os possíveis 
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comportamentos dos fatores estocásticos. Nas árvores, a utilização de ramificações é flexível, 

podendo ser adaptada quando se altera a situação inicial. COX, ROSS e RUBINSTEIN 

(1979) foram os pioneiros na avaliação de uma opção por meio de árvores binomiais 

recombinantes, mostrando que nesse tipo de árvore o valor de uma opção do tipo europeu 

converge para o valor dado pela fórmula de BLACK e SCHOLES (1973). No entanto, 

BOYLE (1988) foi o primeiro a utilizar a abordagem de COX, ROSS e RUBINSTEIN (1979) 

em uma árvore trinomial para avaliação de opções com um único ativo-objeto. Ao utilizar 

processos estocásticos com dois fatores, o autor introduz um novo conceito, o de árvores 

bivariáveis. Posteriormente, usando essa mesma abordagem, NELSON e RAMASWAMY 

(1990) conseguiram desenvolver um modelo para ativos que seguem tanto um MGB quanto 

um MRM.  

Para modelar o preço da commodity e poder calcular a opção de abandono de um poço 

de petróleo, HAHN (2005), seguindo a estrutura básica proposta por NELSON e 

RAMASWAMY (1990), utilizou um modelo com dois fatores. Seguindo a mesma 

abordagem, BASTIAN-PINTO et al. (2009) trabalharam com o preço de duas commodities, 

açúcar e etanol, utilizando como processo estocástico um MRM para avaliar uma opção de 

troca de input, desenvolvendo uma árvore quadrinomial. HAHN e DYER (2011) trabalharam 

com processos estocásticos de dois fatores e árvores binomiais bivariáveis para modelar em 

tempo discreto, utilizando um formato de árvores bidimensional. SAMANEZ e COSTA 

(2013) avaliaram opções do tipo swing no mercado de contratos de gás natural, usando 

árvores binomiais bivariáveis. 

NELSON e RAMASWAMY (1990) propuseram um modelo geral para avaliação de 

derivativos em uma estrutura de árvores binomiais recombinantes. O problema é encontrar 

uma sequência binomial que convirja para a seguinte equação diferencial estocástica: 

 

𝑑𝑋(𝑡) = 𝛼(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥, 𝑡)𝑑𝑧     (5) 

 

onde 𝑋(𝑡) = 𝐿𝑛𝑥𝑡; 𝑥𝑡 é o preço do ativo no instante 𝑡; 𝛼(𝑥, 𝑡) e 𝜎(𝑥, 𝑡) são a taxa de 

crescimento do processo (drift) e o desvio-padrão, respectivamente; e 𝑑𝑧 é o incremento do 

processo padrão de Wiener. 

 

Para resolver este problema, os autores utilizaram uma sequência binomial simples de 

duração Δ𝑡 com n períodos e horizonte de tempo 𝑇 = 𝑛Δ𝑡: 
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  𝑋𝑡
+ 

= 𝑌 + t 𝜎(𝑋, 𝑡) → Movimento de subida (up) 

 

  𝑋𝑡
− 

= 𝑌 − t 𝜎(𝑋, 𝑡) → Movimento de descida (down) 

 

  𝑝𝑡 = 1/2+1/2 t 𝛼(𝑥, 𝑡) /𝜎(𝑋, 𝑡) → Probabilidade de up 

 

  1 − 𝑝𝑡 → Probabilidade de down 

 

Com este conjunto de equações é possível determinar os movimentos de subida e 

descida (que são iguais para cada rama da árvore) e a probabilidade 𝑝𝑡 em cada nó e, portanto, 

gerar a árvore recombinante. No entanto, os valores para algumas probabilidades 𝑝𝑡 em cada 

nó podem ser negativas, razão pela qual os autores propuseram uma censura, forçando os 

valores a se enquadrarem no intervalo 0 ≤ 𝑝𝑡 ≤ 1. 

Substituindo 𝛼(𝑥, 𝑡) e 𝜎(𝑋, 𝑡) na equação (5) pelos fatores do MRM, 𝜂( X − 𝑋𝑡) e 𝜎, 

tem-se a equação diferencial do MRM aritmético: 

dXt η( X  - Xt )dt + σ dzt      (6) 

 

Restringindo as probabilidades de 𝑝𝑡, tem-se: 

 

  𝑋𝑡+ = 𝑋 + t 𝜎 → Movimento de subida (up) 

  𝑋𝑡− = 𝑋 − t 𝜎 → Movimento de descida (down) 

 

Probabilidades se subida:  𝑞𝑡 = 1/2+1/2 t  𝜂( X  − 𝑋)/𝜎      para 0 ≤ 𝑞𝑡 ≤ 1 

𝑞𝑡 = 0      para 𝑞𝑡 ≤ 0 

𝑞𝑡 = 1      para 𝑞𝑡 ≥ 1 

 

Probabilidade de descida: 1 – 𝑞𝑡 

 

Resumindo, no modelo, as probabilidades seriam dadas por: 

 𝑞𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑚𝑖𝑛 [1, 1/2+ 1/2 t  𝜂( X − 𝑋𝑡) /𝜎]}     (7)  
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Pode ser observado que a probabilidade 𝑞𝑡 se altera no tempo, dependendo do que 

ocorre com 𝑋𝑡. Esta probabilidade “censurada” produz um modelo que converge fracamente 

para um processo de reversão à média. 

Para um intervalo de tempo Δt, a árvore pode ser representada conforme a Figura 1, 

em que o valor anterior vem sendo incrementado por Δ𝑋 ( e ):  

 

 

        𝑞    

 
X 

 

      1 − 𝑞    

 

             
       Δ𝑡 

 

Figura 1: Árvore binomial para um intervalo de tempo Δt 

 

Lembrando que 𝑋 representa o logaritmo neperiano do preço, então  e 

. 

 

A Figura 2 ilustra a árvore final para um intervalo de tempo Δt. 

 

 

 

 

    𝑞   

 
  𝑥    

 

       1 − 𝑞    

    Δt               

 

Figura 2: Nó de ramificação binomial para os preços (𝐗 = 𝐋𝐧(𝐱)) 

 

 

Na avaliação de opções normalmente se usa a forma neutra ao risco do processo 

estocástico, descontando os preços a taxa livre de risco (r). Assim, para o MRM, o processo 

neutro ao risco é dado pela seguinte equação diferencial, onde o prêmio de risco é 𝜋 = 𝜇 − 𝑟. 

 

 𝑑𝑋(𝑡) = 𝜂 ( X  − 𝜋/ 𝜂 − 𝑋𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧𝑡      (8) 
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Nesta estrutura de neutralidade ao risco, as probabilidades de martingale são dadas 

por: 

 𝑞𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑚𝑖𝑛 [1, 1/2+1/2 t  𝜂( X − 𝜋/𝜂 − 𝑋𝑡) /𝜎]}   (9) 

 

SCHWARTZ e SMITH (2000) decompuseram o logaritmo neperiano do preço de uma 

commodity em dois fatores, um de longo e outro de curto prazo. Eles aplicaram um MGB para 

o fator de longo prazo, e um MRM para o de curto prazo. Na modelagem bivariável, procura-

se combinar duas variáveis estocásticas em uma única árvore. Seguindo os autores acima, 

HAHN e DYER (2011) desenvolveram um método para a construção de uma árvore binomial 

bivariável aplicável a duas variáveis estocásticas, conseguindo dessa forma uma árvore 

quadrinomial, como se mostra na Figura 3 para o intervalo de tempo Δt. 

 
     𝑝𝑢𝑢 𝑋 + Δ𝑋, 𝑌 + Δ𝑌 
 

            𝑝𝑑𝑢  𝑋 + Δ𝑋, 𝑌 – Δ𝑌 
 

𝑝𝑢𝑑   𝑋 − Δ𝑋, 𝑌 + Δ𝑌 
 

𝑝𝑑𝑑  𝑋 − Δ𝑋, 𝑌 − Δ𝑌 

 
                   Δ𝑡 

 

Figura 3: Árvore bivariável quadrinomial 

 

Como mencionado, no caso das commodities tratadas neste estudo, assume-se que o 

logaritmo do preço do açúcar (X) e o logaritmo do preço do etanol (Y) seguem um MRM: 

𝑑𝑋(𝑡) = 𝜂( X − 𝑋𝑡 )𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧𝑋, e 𝑑𝑌(𝑡) = 𝜂(Y − 𝑌𝑡 )𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧𝑌. A relação entre os incrementos 

dos dois processos é dada por: 𝑑𝑧𝑋𝑑𝑧𝑌 = 𝜌𝑋𝑌 𝑑𝑡, onde 𝜌 é um parâmetro de correlação 

(considerado constante). 

HAHN e DYER (2011), para determinar as probabilidades conjuntas dos processos, 

utilizaram o mesmo método básico usado por BOYLE (1988): 
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  𝑝𝑢𝑢 = Δ𝑋Δ𝑌+Δ𝑌𝑣𝑋Δ𝑡+Δ𝑋𝑣𝑌Δ𝑡+𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌Δ𝑡 / 4Δ𝑋Δ𝑌  

  𝑝𝑢𝑑 = Δ𝑋Δ𝑌+Δ𝑌𝑣𝑋Δ𝑡−Δ𝑋𝑣𝑌Δ𝑡−𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌Δ𝑡 / 4Δ𝑋Δ𝑌    (10) 

  𝑝𝑑𝑢 = Δ𝑋Δ𝑌−Δ𝑌𝑣𝑋Δ𝑡+Δ𝑋𝑣𝑌Δ𝑡−𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌Δ𝑡 / 4Δ𝑋Δ𝑌 

  𝑝𝑑𝑑 = Δ𝑋Δ𝑌−Δ𝑌𝑣𝑋Δ𝑡−Δ𝑋𝑣𝑌Δ𝑡+𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌Δ𝑡 / 4Δ𝑋Δ𝑌  

    

Onde os incrementos são Δ𝑋 = 𝜎𝑋 t e Δ𝑌 = 𝜎𝑌 t . Naturalmente, a soma de todas as 

probabilidades conjuntas tem que ser igual a 1. Assim, 𝑝𝑢𝑢 + 𝑝𝑢𝑑 = 1 e 𝑝𝑑𝑢 + 𝑝𝑑𝑑 = 1 e o 

drift de cada processo é dado por 𝑣𝑋 = 𝜂𝑋 ( X − 𝑋𝑡) e 𝑣𝑌 = 𝜂𝑌 (Y − 𝑌𝑡). 

 

A abordagem de HAHN e DYER (2011), baseada em NELSON e RAMASWAMY 

(1990) e SCHWARTZ e SMITH (2000), combina duas árvores recombinantes, em que as 

probabilidades dos preços em cada nó da árvore são censuradas. zero. Desafortunadamente, 

dado que há duas variáveis e, portanto, quatro nós, a censura não pode ser feita diretamente, 

como no caso de um só fator. Devido a essa impossibilidade, os autores propõem aplicar as 

regras Bayesianas para decompor as probabilidades conjuntas no produto das probabilidades 

marginal e condicional: 𝑃(𝑋 ∩ 𝑌) =𝑃(𝑋) ∗ 𝑃(𝑌|𝑋). 

 

As probabilidades marginais para X são: 

 

𝑝𝑢 = 1/2 + 1/2 (𝜈𝑥 Δ𝑡 /Δ𝑥)    𝑝𝑑 = 1/2 − 1/2(𝜈𝑥 Δ𝑡/Δ𝑥) 

 

As equações das probabilidades conjuntas dos processos podem ser divididas pelas 

probabilidades marginais de X para se obter as probabilidades condicionais. As equações (11) 

mostram as equações corrigidas, pois foram encontrados erros de sinais nas equações 

apresentadas no trabalho original de HAHN e DYER (2011): 

 

 𝑝𝑢|𝑢 = Δ𝑋(Δ𝑌+Δ𝑡𝑣𝑌) +Δ𝑡(Δ𝑌𝑣𝑋+𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌) / 2Δ𝑌(Δ𝑋+Δ𝑡𝑣𝑋) 

 𝑝𝑑|𝑢 = Δ𝑋(Δ𝑌−Δ𝑡𝑣𝑌) +Δ𝑡(Δ𝑌𝑣𝑋−𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌) / 2Δ𝑌(Δ𝑋+Δ𝑡𝑣𝑋)     (11) 

 𝑝𝑢|𝑑 = Δ𝑋(Δ𝑌+Δ𝑡𝑣𝑌)−Δ𝑡(Δ𝑌𝑣𝑋+𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌) / 2Δ𝑌(Δ𝑋−Δ𝑡𝑣𝑋) 

 𝑝𝑑|𝑑 = Δ𝑋(Δ𝑌−Δ𝑡𝑣𝑌)−Δ𝑡(Δ𝑌𝑣𝑋−𝑝𝜎𝑋𝜎𝑌) / 2Δ𝑌(Δ𝑋−Δ𝑡𝑣𝑋)  
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A árvore quadrinomial com probabilidades conjuntas é agora dividida em duas etapas 

de probabilidades, marginais e condicionais no mesmo intervalo Δ𝑡, para as variáveis X e Y, 

respectivamente. As probabilidades também são censuradas para não chegar a se obter valores 

negativos nem maiores a 1. Como ilustração, a Figura 4 mostra a árvore quadrinomial para o 

intervalo de tempo Δt.  

    

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑋     𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑌 
    
 

       𝑝𝑢|𝑢   

     𝑌 + Δ𝑌 
 

    Y 

      
      𝑝𝑢  𝑋 + Δ𝑋      𝑌 − Δ𝑌 
       𝑝𝑑|𝑢 

X 

                                
      𝑝𝑑 

   𝑋 − Δ𝑋 

 
                   

        𝑌 + Δ𝑌 
       𝑝𝑢|𝑑 

          

    Y 

           
         𝑌 − Δ𝑌 
       𝑝𝑑|𝑑 

          

 

    Δt               
 

Figura 4: Árvore recombinante quadrinomial no intervalo de tempo Δt 

 

Nesta nova formulação deve-se cumprir que: 𝑝𝑢|𝑢 + 𝑝𝑑|𝑢 = 1 e 𝑝𝑢|𝑑 + 𝑝𝑑|𝑑 = 1. Para cada 

uma das probabilidades marginais e condicionais, a censura tem que ser na medida necessária. 

De acordo à metodologia usada neste trabalho, para cada um dos preços censurados da 

árvore recombinante gera-se um valor de fluxo de caixa em cada ponto. Esses fluxos são 

descontados à taxa livre de risco, iniciando a partir do tempo final (em t = 40), em direção ao 

ponto inicial (backwards). 

Para desconto dos fluxos de caixa foi utilizada a taxa aplicada ao Programa de Apoio 

Financeiro a Investimentos em Fontes Alternativas de Energia Elétrica do BNDES, o 

PROINFRA, que aplica a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP –, mais 3,5% ao ano. Assim, 
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neste estudo a taxa utilizada foi de 9,67% ao ano, o que corresponde a uma taxa semestral de 

4,72%. A vida útil da usina foi definida em 20 anos, de acordo com NAGAOKA et al. (2007). 

 

6. Resultados 

 

Para o cálculo do VPL das usinas que produzem etanol somente ou açúcar com etanol 

como subproduto, foi aplicada a estrutura apresentada na seção anterior, em que foi analisada 

uma usina representativa do setor com um nível de produção anual de 2.600.000 toneladas.  

Definimos o fluxo de caixa FC para produção do produto k (k = etanol ou açúcar) com 

base nos preços unitários Pk simulados e conforme a metodologia apresentada. Os impostos 

sobre as vendas são definidos por T, o imposto de renda por IR, quantidade anual de cana-de-

açúcar processada Q, custo fixo é CF e custo variável unitário CV: 

 

FCk {[Pk (1T) CV] Q CF} (1IR)     (12) 

 

No caso da usina que produz somente etanol, os valores considerados foram: T= 4%, 

CV= R$ 29,67 por tonelada de cana-de-açúcar processada, CF= R$ 28,73 por tonelada de 

cana-de-açúcar processada, IR= 19%. Estes dados resultam no seguinte fluxo de caixa para o 

etanol (FCE), em milhares de reais: 

 

FCE 80 PE (10,04)29,67] 2.600 28,73(10,19) 

 

onde PE é o preço do etanol simulado para cada um dos 40 semestres (20 anos) de vida útil da 

usina considerados neste artigo, conforme a metodologia apresentada na anteriormente na 

seção 4. No caso da usina que produz açúcar, gerando também um determinado volume de 

etanol, o fluxo de caixa em milhares de reais é: 

 

FCA =  [(2,14  PA (1 - 0,16)] + 12 P (1 - 0,004)] ) - 31,94] 
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    Sta. Cândida   

Cana-de-açúcar (milhões  de 
toneladas) 
 
 
 
 

2,5 
 

2,4 4 2,9 
 

Produção de energia (MW) 
 

22 
10,50 

50 
25,00 

2 
35,70 

23 
12,00 

  
 

   

CO (R$/MWh) 10,50 25,00 35,70  

 

onde T = 16%, CV = R$ 31,94, CF = R$ 28,73, IR = 19% e PA é o preço do açúcar e PE do 

etanol simulados conforme a metodologia apresentada anteriormente, para cada um dos 40 

semestres. 

Para a cogeração de energia elétrica, foram utilizados os dados do estudo de DANTAS-

FILHO (2009), em que o autor analisa quatro usinas produtoras do estado de São Paulo. De 

acordo a esse estudo, a usina Santa Cândida possui uma capacidade de processamento de 2,9 

milhões de toneladas de cana/ano, tendo modificado a sua planta com um investimento de R$ 

25 milhões para poder cogerar 23MW de energia, qualificando-se como retrofit. O autor 

encontrou um valor médio para o custo de operação e manutenção CO de R$ 17,49 por MWh, 

sendo que este custo teve um valor máximo de R$ 35,70 nas usinas pesquisadas, conforme 

mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Custo de operação e manutenção das usinas 
 

VARIÁVEL 

Usinas 

(((em Sta. Isabel Cerradinho Catanduva  

 

 
 
 

 
CO (R$ / MWh) 

 

Fonte: DANTAS-FILHO (2009). 

 

A Tabela 5 mostra alguns dos parâmetros do trabalho da FIESP/CIESP (2011) sobre 

ampliação da oferta de energia através da biomassa para os diversos níveis de tecnologia. 
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Tabela 5: Comparativo entre diversos níveis tecnológicos de cogeração 

 
        Níveis tecnológicos 

Variáveis 

          III    IV     V   VI   VII 

Potência da caldeira     21 42 61 81 81 

Potência adicional (MW)    13,9 29,2 33,3 41,5 38,7 

Volume de energia fornecida (GWh)   51,0 107,3 122,4 152,4 248,2 

Período de operação     safra safra safra safra anual  

Investimentos incrementais (R$ milhões)  11,7 16,5 31,6 38,2 40,6 

 

Fonte: FIESP/CIESP (2001). 

 

O investimento incremental é o desembolso requerido para passar de um determinado 

nível tecnológico inferior para o imediatamente superior. A Usina Santa Cândida, que foi 

tomada como referência neste artigo, corresponde ao nível tecnológico III de cogeração. A 

Tabela 6 apresenta o investimento total necessário e a depreciação, para os diferentes níveis 

tecnológicos de cogeração apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 6: Investimento para os diversos níveis tecnológicos de cogeração 

 

Nível tecnológico Investimento 

Total (R$ mil) 

Depreciação 

(2,5% do invest.) 

III 25.000 625,00 

IV 41.500 1.037,50 

V 73.100 1.827,50 

Fonte: Elaboração própria. Depreciação = 2,5% ao semestre. 

 

Para a comercialização da energia cogerada, o fluxo de caixa deve incorporar duas 

tarifas, a de uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição – TUSD – e a de uso dos Sistemas 

Elétricos de Transmissão – TUST. Segundo dados da empresa MPX (2011), a soma destas 

tarifas (TU) é de R$ 4,74 por megawatt-hora. A FIESP/CIESP (2001) apresentou em seu 

relatório um percentual de 3,65% de tributação incidente sobre o faturamento das empresas do 

setor. 

O fluxo de caixa da produção de energia elétrica cogerada para um determinado nível 

tecnológico “i” é dado por: 

 

FCEE  {[P (1  T) TU  CO]  Q  Deprec.} (1 IR) Deprec.  (13) 
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Onde PEE é o preço da energia elétrica simulado conforme a metodologia apresentada 

na seção 4, T é o imposto de comercialização, CO é o custo de Operação e Manutenção, TU 

são as tarifas de uso do sistema, QEE é o volume de energia fornecida, Deprec. é a depreciação 

e IR é a alíquota de imposto de renda. 

 

Com os valores apresentados nas Tabelas 5 e 6, e considerando T = 3,65%, TU = R$ 

4,74/MWh, CO = R$ 17,49/MWh, IR = 19%, o investimento necessário para cada nível 

tecnológico e os preços da energia elétrica (PEE ) simulados para cada um dos 40 semestres de 

vida útil da usina obtivemos a Tabela 7 que mostra o Valor Presente Líquido (VPL) para o 

nível tecnológico básico III. 

 

Tabela 7: Valor Presente Líquido (VPL) para o Nível Tecnológico III. 

 
Produtos                   MRM (milhões de R$) 

Usina que produz etanol apenas                           446,54 

Usina que produz  açúcar(com etanol 

como subproduto)                                                 551,86 

VPL da energia elétrica cogerada                           40,29 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para desconto dos fluxos de caixa gerados na árvore recombinante foi utilizada a taxa 

aplicada ao Programa de Apoio Financeiro a Investimentos em Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica do BNDES, o PROINFRA, que aplica a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP–, 19 

mais 3,5% ao ano. Assim, neste estudo a taxa utilizada foi de 9,67% ao ano, o que 

corresponde a uma taxa semestral de 4,72%. A vida útil da usina foi definida em 20 anos, de 

acordo com NAGAOKA et al. (2007). 

A Tabela 7 mostra que, para a usina que produz apenas etanol, o VPL é de R$446,54 

milhões. Este valor é maior que o encontrado por BASTIAN-PINTO et al. (2007), dado que 

seu resultado foi de R$176,58 milhões. A discrepância parece ser consequência da elevação 

dos preços e das volatilidades ocorrido na série histórica após o ano de 2008. Já para a usina 

que produz açúcar, tendo como subproduto o etanol, o VPL é de R$ 551,94 milhões, e de R$ 

40,29 milhões para a cogeração de energia elétrica, considerando o nível tecnológico inicial 

III. Pode ser observado que o VPL da cogeração representa aproximadamente 9% do VPL da 

usina que só produz etanol, e 7,3% do VPL da que produz açúcar e etanol, considerando um 

custo de operação e manutenção médio. 
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A Tabela 8 mostra o VPL do processo de cogeração de energia elétrica, tanto com CO 

(custo de operação e manutenção) médio quanto com CO máximo (levantado por DANTAS-

FILHO, 2009). 

 

Tabela 8: VPL da Cogeração de Energia Elétrica para o Nível Tecnológico III 

Produtos FC (milhões de R$) 

Cogeração com CO médio (R$17,49/MWh) 40,29 

Cogeração com CO máximo (R$35,70/MWh) 34,06 

CO = Custo de operação e manutenção 

 

Estes valores referem-se ao resultado apenas da atividade isolada de cogeração de 

energia elétrica, considerando custo de operação e manutenção médio de R$ 17,49/MWh e 

máximo R$ 35,70 que ocorrem a partir de investimentos mínimos na transformação do 

processo, definido pelas usinas do tipo retrofit. 

A Tabela 9 mostra o VPL da cogeração de energia elétrica considerando a 

possibilidade de variação tecnológica, podendo alcançar três maiores níveis de cogeração de 

energia elétrica (107,3 GWh, 122,4 GWh e 152,4 GWh) representados, respectivamente, pelas 

tecnologias IV, V e VI. 

 

Tabela 9: VPL da Cogeração de Energia Elétrica 

    

Custo de operação e 

Manutenção (CO) 
IV V VI 

CO médio 51,39 63,40 79,84 

CO médio 40,34 49,21 63,82 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, a mudança de utilização da tecnologia básica III para a tecnologia IV, 

utilizando um CO de R$ 17,49/MWh proporciona um VPL de R$ 51,39 milhões. Quando é 

ampliado o CO para o nível máximo (R$35,70/MWh), esta alternativa apresenta VPL de 

R$40,34 milhões. Para as possibilidades de modificação da estrutura tecnológica associada ao 

nível V, o VPL desta alternativa é de R$ 63,40 milhões ao considerar um CO médio, e de R$ 

49,21 para CO máximos. Com a modificação da tecnologia para o nível VI, usando o CO 

médio, o VPL é de R$ 79,84 milhões, e de R$ 63,82 milhões no caso da incidência do CO 

máximo. 
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Como pode ser constatado por estes resultados, o VPL da alternativa cogeração 

aumenta e gradativamente cresce com os níveis tecnológicos mais altos. 

 

6. Conclusões 

 

O processo produtivo do etanol adquiriu uma capacidade de modificação de sua 

estrutura produtiva para a fabricação de outros produtos e gerar subprodutos, tendo seu 

destaque histórico potencializado com a alternância na produção com o açúcar e cogeração de 

energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Este artigo apresentou um modelo 

dinâmico em condições de incerteza, em que as simulações foram realizadas em tempo 

discreto por meio de árvores binomiais bivariáveis recombinantes, e os preços das 

commodities foram modelados por meio de um movimento estocástico de reversão à média. 

As árvores foram estruturadas em um contexto de neutralidade ao risco, em que as 

probabilidades de up e down foram censuradas. 

Para efeitos de aplicação do modelo dinâmico, o artigo usou os dados do estudo de 

DANTAS-FILHO (2009), e para a estruturação dos fluxos de caixa e foi considerada uma usina 

padrão representativa do setor com um nível de produção anual de 2.600.000 toneladas. 

Os resultados da avaliação por meio do modelo dinâmico permitem observar uma 

considerável vantagem econômica da alternativa “usina que produz açúcar (com subproduto 

etanol)”, em relação à alternativa “usina que produz apenas etanol”. 

Em relação à cogeração, os resultados mostram claramente a viabilidade econômica da 

alternativa, nas duas condições de custo de operação e manutenção (CO), médio e máximo. 

Os resultados mostram também que a viabilidade da alternativa torna-se mais clara à medida 

que são considerados níveis tecnológicos mais elevados no processo de cogeração. Os 

resultados encontrados estão de acordo com o maior interesse dos investidores pelas usinas 

que possuem maior flexibilidade de produção. 

A contribuição mais relevante do artigo está no fato de fazer o uso da metodologia das 

Opções Reais em um problema em que há incerteza nos fluxos de caixa. Capturando as 

incertezas, atua sempre no sentido de maximizar o valor do ativo. Em outras palavras, o uso 

da metodologia de Opções Reais permite que o resultado de um projeto contemple as 

flexibilidades operacionais oriundas das variações dos preços dos produtos. Assim o fluxo de 

caixa considerado na valoração do ativo será aquele que maximiza o valor do ativo. Sem o 
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uso das Opções Reais os VPLs dos projetos são subestimados (ficando “dinheiro sobre a 

mesa”) levando o gestor a decisões desfavoráveis ao acionistas (ou proprietários do ativo). 
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