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RESUMO 

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, o consumo crescente das fontes 

energéticas e a cultura consumista geraram um aumento na produção de resíduos sólidos 

urbanos (RSU).  Os problemas sociais, ambientais e econômicos, relacionados a geração e 

destinação de RSU vem sendo discutidos, cada vez mais, na sociedade. Neste contexto, 

surgiram pesquisas referentes ao aproveitamento do biogás para fins energéticos, que tem 

demonstrado resultados positivos, com alguns países se destacando na sua produção, como 

Japão, Estados Unidos e países da Europa. A pesquisa é classificada como descritiva, com 

abordagem quantitativa. O objetivo da pesquisa foi analisar a viabilidade econômica de um 

projeto de geração de energia elétrica a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos (RSU) na 

região de Curitiba. O período selecionado foi 2017 a 2030, de acordo com dados disponíveis 

pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). As análises 

foram realizadas com base na Teoria das Opções Reais. Para tanto, utilizou-se do modelo 

proposto por Black & Scholes. Os resultados indicaram a viabilidade do projeto de energia 

elétrica. Em relação as opções reais, os dois cenários propostos assinalaram um bom 

desempenho, com ressalvas à opção de venda de biofertilizantes. 

 

Palavras-chave: Teoria das Opções Reais; Modelo Black & Scholes; Resíduos Sólidos 

Urbanos; Créditos de Carbono; Biofertilizantes. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

mailto:tassiani.a.santos@gmail.com
mailto:tassiani.a.santos@gmail.com


 

 

1 INTRODUÇÃO 
A gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um tema de grande preocupação das 

prefeituras e de debate político na região de Curitiba. O desenvolvimento econômico, o 

crescimento populacional, o consumo crescente das fontes energéticas e a cultura consumista 

geraram um aumento na produção de resíduos sólidos urbanos (RSU). Salvo ocorra um grande 

esforço mundial no redirecionamento das nossas atividades produtivas, a qualidade de vida das 

próximas gerações e a sobrevivência da nossa espécie estarão comprometidas. (Pavan, 2010; 

Piñas, Venturini, Lora, Oliveira & Roalcaba, 2016; Augusto, Grandmaison, Gonzaga, Leite & 

Santos, 2016).  

Os municípios da Região Metropolitana de Curitiba têm, cada vez mais, dificuldades 

em gerenciar e subsidiar os custos dos RSU, já que, não há espaço suficiente nos municípios 

para realizar o descarte dos resíduos de forma adequada. (Caixetas, 2005; Augusto, 

Grandmaison, Gonzaga, Leite & Santos, 2016). Ao serem dispostos em aterros sanitários, esses 

resíduos geram o biogás, produto com alto grau de efeito estufa, e que pode ser utilizado na 

geração de energia. (Piñas, Venturini, Lora, Oliveira & Roalcaba, 2016).  

O biogás é um combustível produzido a partir da decomposição de material orgânico e 

pode ser utilizado para diversos fins como combustíveis para veículos e geração de energia 

elétrica. Originalmente tratado como um subproduto dos aterros sanitários, o assunto se 

intensificou em pesquisas e discussões devido à crise ambiental, a ratificação do Protocolo de 

Kyoto e o rápido desenvolvimento econômico. Desde então, diversos países passaram a utilizar 

o biogás como fonte de geração de energia, tais como China, Índia, Nepal, Tailândia, Alemanha, 

Estados Unidos e Dinamarca, que já possuem, inclusive, uma longa experiência com o 

processo. Nesses países os suportes institucionais, financeiros, educacionais e tecnológicos 

foram disponibilizados por diferentes organizações. Entretanto, no Brasil, essa forma de 

geração de energia ainda não se tornou popular (Salomon, & Lora, 2009).  

Um projeto de geração de energia a partir do biogás dos RSU, irá favorecer a sociedade 

no aspecto energético, com a disponibilização de uma fonte de energia renovável e auxílio à 

crise energética do país. Ao que se refere à aspectos econômicos, a geração de energia elétrica 

poderá ser comercializada ou utilizada pelas prefeituras, além da possibilidade de 

comercialização de créditos de carbono e biofertilizantes. Além disso, irá contribuir com a 

gestão ambiental, uma vez que, a queima do metano (CH4), gás com potencial de aquecimento 

global 21 vezes superior ao CO2, diminuirá o efeito estufa. No que tange à aspectos sociais, o 

projeto será uma perspectiva de melhora na qualidade de vida da população ao entorno dos 

aterros, propiciará uma evolução na inclusão dos catadores ao ambiente formal de trabalho, 

possibilitando uma melhora na renda familiar desses trabalhadores e, por conseguinte, 

promoverá o acesso às necessidades básicas, o que caracteriza a sustentabilidade do 

empreendimento. (Sachs, 2002; Max-Neef, 2012).  

Neste contexto, afirma-se que o aproveitamento dos RSU como matéria prima para 

geração do biogás é um tema atual e relevante devido às diversas possibilidades envolvidas. 

Outrossim, por tratar-se de um tema de gestão pública é importante avaliar a sua eficiência. 

Dado estas considerações, pergunta-se: Qual a viabilidade econômica na geração de energia 

elétrica a partir do biogás na Região Metropolitana de Curitiba, considerando a dinâmica de 

crescimento populacional da região? Para tanto a análise será realizada com base na Teoria das 

Opções Reais. 

Este trabalho justifica-se dada a incipiência das pesquisas que tratam sobre o 

aproveitamento dos RSU para fins energéticos, no que se refere a técnicas mais avançadas de 

análise de viabilidade econômica. Com isso, o artigo buscou analisar, na região de Curitiba, a 

viabilidade econômica do projeto de energia elétrica a partir do biogás pela ótica da Teoria das 



 

 

Opções Reais, considerando a opção de crescimento do projeto inicial por meio de possível 

comercialização de créditos de carbono e biofertilizantes.  

No Brasil, os trabalhos de Augusto et. al. (2016), que analisaram a viabilidade 

econômica de um projeto de RSU, na região do Triângulo Mineiro, considerando a dinâmica 

do crescimento populacional e o seu reflexo na geração de resíduos sólidos urbanos, e de 

Chicone Neto, Andrade, Pires, Killer, & Formiga (2016), que avaliaram a viabilidade 

econômica da utilização da energia do biogás para um consórcio de municípios no Estado de 

São Paulo, aproximam-se da presente proposta de pesquisa. Nesse sentido, o artigo contribui 

com a literatura existente ao utilizar técnicas mais avançadas de analise de viabilidade 

econômica para o estudo de projetos de energia a partir do biogás. O artigo contribui, de forma 

especial, com aspectos sociais e ambientais, uma vez que visa integrar esses elementos a 

decisões econômicas e, conduzir aos estudos contábeis aspectos além de interesses 

fundamentalmente econômicos. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 Neste capítulo serão abordados os conceitos inerentes à Teoria das Opções Reais (TOR). 

Entretanto, primeiramente será necessário discorrer brevemente sobre os conceitos basilares da 

Teoria das Opções Financeiras (TOF), no qual se fundamenta a TOR. Os conceitos relativos ao 

biogás serão tratados em seguida, com o intuito de promover um melhor entendimento acerca 

de sua produção e utilização. 

 

2.1 Teoria das Opções Financeiras (TOF) e Teoria das Opções Reais (TOR) 
 A sobrevivência das organizações no ambiente empresarial, irá depender, em grande 

parte, da capacidade da entidade em se adaptar rapidamente e, até mesmo, antever as oscilações 

presentes no mercado. Assim, as empresas visam reduzir os riscos e incertezas com a utilização 

de ferramentas quantitativas para a avaliação de projetos de investimentos, no médio e longo 

prazo. Nem sempre as técnicas mais comuns de avaliação de projetos conseguem suprir as 

necessidades estratégicas das organizações. Dentre as técnicas mais comuns, encontram-se a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) (Minarde, 2000). 

 Nesse contexto, surge a Teoria das Opções Financeiras. No mercado de capitais, ela é 

utilizada para designar uma conveniência de compra ou venda de um ativo, a um preço fixo 

(preço de exercício) e circunscrito ao um período pré-fixado (data de expiração) (Montevechi, 

2010). É importante ressaltar que o detentor do contrato possui o direito, e não a obrigação, de 

compra e venda do ativo, que é adquirido após o pagamento do prêmio da opção (Fabrini, 2011). 

Assim, temos as opções de compras (call options) e as opções de vendas (put options).  

 O valor do prêmio a ser pago para a aquisição de uma opção (C) será determinado 

utilizando-se as seguintes variáveis: valor corrente do ativo objeto (S); O preço de exercício da 

opção (K); o prazo de expiração da opção (); a taxa de juros livre de risco (rf); a volatilidade 

do ativo objeto (), e; os dividendos do ativo objeto () (Portugal, 2007). A equação de Fischer 

Black e Myron Scholes (1973) é uma das opções mais utilizadas, e é estruturada da seguinte 

maneira: 

  



 

 

∁=  𝑆𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2) (1) 

 

 Onde N (dx) é a função de distribuição normal cumulativa da variável dx: 

𝑑1 =  
1𝑛(𝑆

𝐾⁄ ) + (𝑟 − 𝛿 + 𝜎2

2⁄ ) (𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
 𝑒; (2) 

𝑑2 =  𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 (3) 

  

Por fim, para inferir se uma opção financeira é viável ou não, confronta-se a posição do 

preço corrente do ativo objeto (S) e do preço do exercício (K). A opção será exercida de acordo 

com o valor de mercado do ativo objeto na data de expiração e são classificadas em at the 

money; In the Money, e; Out of the money, conforme Quad. 1.  

 
Posição Equação Análise 

At the Money S-C = K Não foi agregado valor ao investidor 

In the Money S-C > K Indica acréscimo de valor para o investidor 

Out of the money S-C < K Indica decréscimo de valor pra o investidor 

Figura 1. Análise das Opções de Acordo com o Resultado Encontrado.  

Nota. Adaptado de Lapponi, 2003. 

 

 Entretanto, por vezes a TOF não é capaz de prever as flexibilidades gerenciais, sendo, 

por este motivo, menos utilizada fora do mercado financeiro. Devido à flexibilidade gerencial 

dos empreendimentos e ao fator de incerteza, surgiu a Teoria das Opções Reais, como 

alternativa à TOF. (Gomes & Mól, 2013). A flexibilidade gerencial aqui problematizada, pode 

ser sintetizada em: uma série de opções reais, algumas próprias dos projetos, outras produzidas 

por meio de um custo maior de investimento, como por exemplo, opções de crescimento, 

remodelagem de produtos ou postergação de investimentos (Minarde, 2000). 

 Deste modo, a Teoria das Opções Reais demonstrou ser um instrumento de avaliação 

que consegue transpor as dificuldades encontradas nas ferramentas de análises financeiras 

clássicas (Gomes & Mól, 2013). Em especial, devido à sua competência em descrever o valor 

relativo à flexibilidade de adiamento de um investimento irrevogável para o futuro 

(Kumbaroglu, Madlener & Demirel, 2008, p.1883). Assim, as opções reais permitem tanto 

aproveitar futuras oportunidades de investimento, quanto evitar prejuízos, já que, ela 

incrementa o potencial de lucros, e ao mesmo tempo restringe o potencial de perdas (Minarde, 

2000). 

Ao desconsiderar as opções reais existentes, os métodos tradicionais subavaliam os 

projetos e podem induzir a uma tomada de decisões equivocadas. Como por exemplo, reprovar 

projetos estrategicamente importantes ou adotar projetos mais conservadores em detrimento de 

outros mais flexíveis, o que, no longo prazo, pode comprometer a posição estratégica do 

empreendimento. E, dessa forma, podemos afirmar que integrar estratégia e finanças torna-se 

uma das melhores opções, em especial ao se tratar de projetos que envolvam estratégia e 

mudanças operacionais (Minarde, 2000). 

 A Teoria das Opções Reais está fundamentada na metodologia da TOF. Entretanto, 

enquanto na TOF o valor da opção depende do valor de outro ativo (ativo objeto), na TOR o 

projeto é considerado como um conjunto de opções reais, e o valor do projeto é o próprio ativo 

objeto. Contudo, a subjetividade da Teoria das Opções não é completamente eliminada. O valor 

das opções é dependente do valor do projeto uma vez que “o comportamento do valor do projeto 

é considerado como uma variável estocástica, isto é, que tem um comportamento aleatório e 



 

 

regido por alguma distribuição de probabilidade, normalmente a distribuição normal ou a 

lognormal” (p.76). Neste caso, a variável-chave da distribuição de probabilidade será a 

volatilidade do projeto. (Minarde, 2000). 

 Portanto, fica evidente que a utilização da TOR em função da TOF, é mais eficaz em 

relação a projetos que não estão vinculados ao mercado de capitais. Ainda, a flexibilidade 

propiciada pela TOR possibilita a análise em diversos formatos de investimentos tanto em 

ativos reais, quanto em ativos não financeiros (Gomes & Mól, 2013). 

 

2.2 Biogás e Geração de Energia 
O crescimento populacional e a cultura consumista globalizada, impulsionada pelo 

aumento de renda da população, aumentam o volume gerado de resíduos sólidos (Pavan, 2010; 

Augusto, Grandmaison, Gonzaga, Leite & Santos, 2016; Chicone Neto, Andrade, Pires, Killer, 

& Formiga, 2016). Isto torna mais complexo o desafio de gerenciar os resíduos sólidos e, 

paralelamente, encontrar soluções ambientalmente seguras e eficientes que, se não forem 

tomadas, comprometerão a qualidade de vida das próximas gerações. (Piñas, Venturini, Lora, 

Oliveira & Roalcaba, 2016).  

Geralmente, a disposição final dos RSU são aterros sanitários ou lixões, onde produzem 

diversos impactos ambientais e sociais, tal qual problemas de saúde pública, devido à exposição 

à céu aberto (Ferreira, 2003). Além disso, esse tipo de destinação de resíduos acarreta 

problemas para os municípios relacionados à elevados custos de manutenção dos aterros, a 

escassez de áreas disponíveis e adequadas, além da degradação ambiental. (Caixetas, 2005; 

Augusto, Grandmaison, Gonzaga, Leite & Santos, 2016).  

Se gerenciados de forma apropriada, os resíduos sólidos podem ser utilizados na geração 

de energia, realidade já encontrada em diversos países da Europa e da América do Norte. A 

partir dos RSU é possível a captação de biogás, que é um combustível originado da 

decomposição de matéria orgânica. Essas nações, de forma satisfatória, utilizam a energia 

gerada a partir do biogás para calefação, energia elétrica e combustível veicular (Pavan, 2010; 

Augusto, Grandmaison, Gonzaga, Leite & Santos, 2016). 

Devido ao tamanho populacional do Brasil e a quantidade de RSU gerados anualmente, 

essa fonte de energia se torna relevante para compor a matriz energética do país que, além de 

evitar emissões gasosas, é considerada uma energia limpa e por isso adotada 

internacionalmente. O Brasil já conta com uma certa vantagem nesse sentido, pois possui uma 

das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Do total de energia consumida no país de 41% 

a 61% da energia é proveniente de fontes renováveis, enquanto no mundo, apenas 22,2% da 

energia é produzida a partir de fontes renováveis. Entretanto, no Brasil, a maior parte dessa 

energia “limpa” é produzida a partir de hidrelétricas, que causam grandes impactos ambientais 

no ecossistema em que é instalada. (Freitas & Makiya, 2012; Piñas, Venturini, Lora, Oliveira 

& Roalcaba, 2016). 

O biogás é produto da decomposição de matéria orgânica que, quando não captado, é 

liberado na atmosfera. Esse gás é composto essencialmente por metano, e a composição dos 

RSU determinará a qualidade do biogás produzido (Piñas, Venturini, Lora, Oliveira & 

Roalcaba, 2016; Santos, Vieira, Barros, Tiago Filho, Soares & Alves, 2016). Um aterro 

sanitário pode ser considerado um reator biológico, em que as principais entradas são os 

resíduos e a água e as principais saídas são os gases e o chorume. Os gases presentes nos aterros 

de RSU incluem metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), em maior quantidade, além dos 

gases amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). A 

distribuição exata do percentual de gases dependerá do tempo de existência do aterro e da 

composição dos resíduos sólido 



 

 

 A decomposição do material orgânico ocorre por dois processos distintos: a 

decomposição aeróbia, que ocorre normalmente no período de deposição do resíduo onde existe 

a presença de oxigênio; e, posteriormente, a decomposição anaeróbica, proveniente da redução 

do CO2 presente nos resíduos (Piñas, Venturini, Lora, Oliveira & Roalcaba, 2016). Assim, para 

obtenção de biogás é necessário a utilização de biodigestores, que são microrganismos que 

realizam digestão anaeróbia desses resíduos, e como resultado desse processo liberam gases 

que compõem o biogás. (Chicone Neto, Andrade, Pires, Killer, & Formiga, 2016) 

A Empresa de Pesquisa Energética (2014) cita alguns fatores que influem na geração do 

biogás, tais como: a composição do resíduo, o material de cobertura, o projeto e o estado 

anaeróbico das condições do aterro. Esses agentes determinam a duração das fases e o período 

de geração do biogás, que pode, também, sofrer alterações pelo clima. Após estas considerações 

a produção do biogás ocorre em quatro fases, que são características da vida útil de um aterro: 

a) Fase aeróbica: ocorre a produção de CO2 com alta concentração de nitrogênio (N2), com 

decaimento quando passa para a segunda fase ou terceira fase; 

b) Esgotamento de oxigênio (O2): ambiente anaeróbico com alta concentração de CO2 e um 

pouco de hidrogênio (H2); 

c) Etapa anaeróbia: inicia-se a produção de CH4  e redução de CO2; e 

d) Etapa final: produção praticamente estável de CH4, CO2 e N2. 

Para que o biogás possa ser utilizado como fonte de energia, é fundamental primeiramente 

identificar sua vazão, composição química e poder calorífico, medidas que permitem 

determinar o real potencial de geração de energia. Além de permitir dimensionar processos de 

pré-tratamento do biogás, como a remoção de H2S (ácido sulfídrico) e da umidade, esse 

tratamento é importante para de evitar que os equipamentos da instalação se danifiquem e 

aumentar seu poder calorífico, melhorando a eficiência energética (Coelho, Velázquez, S. Silva, 

Pecora, & De Abreu, 2006). 

Nos aterros sanitários, o biogás gerado não pode ser emitido para a atmosfera, devido 

alta concentração de gás metano, uma vez que seu potencial de aquecimento global e efeito 

estufa é 21 vezes e 20 vezes superior ao do CO2, respectivamente. Dessa forma, análises 

econômicas são necessárias para estudar a viabilidade de empreendimentos energéticos em 

aterros sanitários, não só pelo potencial retorno financeiro, quanto pela preservação ambiental. 

Ao captar o biogás, uma vez que, essa fonte permite a produção de energia limpa e renovável, 

além de toneladas de metano e outros gases que deixam de ser emitidos no ar (Galiza & 

Campos, 2015; Piñas, Venturini, Lora, Oliveira & Roalcaba, 2016), é possível a obtenção de 

receitas ambientais, os créditos de carbono, derivadas da queima de gás metano (Maier & 

Oliveira, 2014). Além disto, o processo de obtenção do biogás gera biofertilizante, um 

subproduto que pode ser comercializado, ou utilizado em políticas públicas, que segundo Barros 

(2011), Agência EMBRAPA, recuperado de: https://goo.gl/Va2gXd), pode ser utilizado 

largamente na agricultura e potencializa ainda mais os aspectos ambientais, visto que 

fertilizantes artificiais, também produzem emissões em seus processos. 

   

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos para a realização do 

estudo, bem como os dados utilizados, aos quais as análises foram fundamentadas. 

 

 

 



 

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

Este estudo caracteriza-se como de natureza descritiva no contexto do paradigma 

positivista (Andre-Egg, 1978). Em relação aos objetivos, caracteriza-se como um estudo 

quantitativo (Sampieri, Collaudo & Lucio 2006). Quanto a estratégia, a pesquisa utiliza-se de 

um estudo documental (Flick, 2009), os dados foram coletados a partir de base de dados 

secundárias oriundos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES) e do Sistema Nacional de informação sobre Saneamento (SNIS), no que se refere 

à dados populacionais e de resíduos sólidos urbanos (RSU), respectivamente.  

 

3.2. População e Amostra 

A pesquisa foi desenvolvida na Região de Curitiba, localizada no estado do Paraná, 

composta por 19 cidades que compõem a população da pesquisa: Curitiba, São José dos Pinhais, 

Colombo, Araucária, Pinhais, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Piraquara, Fazenda Rio 

Grande, Campina Grande do Sul, Rio Branco do Sul, Campo Magro, Itaperuçu, Mandirituba, 

Quatro Barras, Contenda, Bocaiúva do Sul, Balsa Nova e Tunas do Paraná.  

Devido ao fato das cidades Colombo, Rio Branco do Sul, Mandirituba, Bocaiúva do Sul 

e Tunas do Paraná não apresentarem dados de resíduos sólidos urbanos pelo SNIS, optou-se 

pela retirada desses municípios da amostra. Portanto, os municípios Curitiba, São José dos 

Pinhais, Araucária, Pinhais, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Piraquara, Fazenda Rio 

Grande, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Itaperuçu, Quatro Barras, Contenda e Balsa 

Nova compõem a amostra da pesquisa. 

Justifica-se a escolha da região devido à problemas de políticas públicas na região, 

acarretado pela escassez de espaços para a destinação de RSU. Outro fator refere-se ao 

crescimento populacional da região, que está em torno de 3% e passará a produzir um volume 

ainda maior desses resíduos. 

  

3.3. Técnicas de Coleta, Análise e Tratamento dos Dados 

 Para atender ao objetivo da pesquisa, a coleta, análise e tratamento dos dados foi 

efetuada em dois blocos: Bloco I, saída de dados sobre energia elétrica gerada no período 

analisado e Bloco II, entrada e saída de dados para cálculo de viabilidade econômica, 

considerando a metodologia da Teoria das Opções Reais (TOR). As fases de cada bloco podem 

ser sintetizadas de acordo com o quadro 2, abaixo: 

 
Bloco Variável (Etapa) Fonte 

Bloco I 

Crescimento populacional IPARDES 

Geração e Coleta de RSU SNIS 

Geração de Biogás Software WARM 

Geração Energia Conversão de TCE para KW/h 

Bloco II 

Receita Energia Elétrica KW/h * Tarifa Convencional (COPEL) 

Viabilidade Econômica do 

Projeto de Energia Elétrica 
Fluxo de Caixa Descontado 

Opções Reais: Créditos de 

Carbono 
Método Black & Scholes 

Opções Reais: Biofertilizante Método Black & Scholes 

Figura 2. Fases da Pesquisa. 

 

Os dados de projeção de crescimento populacional utilizados nesta pesquisa foram 

estabelecidos com base no banco de dados do IPARDES para a região de Curitiba. O Instituto 



 

 

disponibiliza em sua base de dados a projeção populacional para o período de 2017 a 2030. 

Assim, foi possível chegar no valor total populacional da região de Curitiba.  

 A partir do número de habitantes anuais para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

determinamos a quantidade de RSU gerados e coletados anualmente, com base em dados 

disponíveis no SNIS.  

Para calcular a quantidade coletada anualmente de RSU multiplicou-se a projeção 

populacional pelo indicador “Massa [Resíduos Domésticos (RDO) + Resíduos Públicos (RPU)] 

coletada per capita em relação à população total atendida” (IN028) medida em Kg/ (hab x dia), 

após multiplicou-se por 360 dias. Já para determinar a quantidade gerada de RSU multiplicou-

se a quantidade coletada anualmente de RSU pelo indicador “Taxa de cobertura da coleta em 

relação à população total” (IN015) representada pelo percentual.  
 

Tabela 1 

Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos por Município. 

Localidade 

Massa [RDO+RPU] 

coletada per capita em 

relação à população total 

atendida (IN028) Kg/(hab.x 

dia) 

% Taxa Cobertura da 

Coleta em relacao a 

população Total (IN015) 

Curitiba 0,8 100% 

São José dos Pinhais 0,67 100% 

Araucária 0,58 100% 

Pinhais 0,76 100% 

Campo Largo 0,59 87,83% 

Almirante Tamandaré 0,63 97,46% 

Piraquara 0,47 100% 

Fazenda Rio Grande 0,6 100% 

Campina Grande do Sul 0,48 100% 

Campo Magro 0,57 87,22% 

Itaperuçu 0,42 85,97% 

Quatro Barras 0,57 97,51% 

Contenda 0,43 95% 

Balsa Nova 0,73 62,41% 

Nota. Elaborado com base nos dados do SNIS (2016). 

 

A geração de biogás foi calculada com dados de composição gravimétrica dos RSU 

obtidos através do relatório de pesquisas do Instituto Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA) do 

ano de 2012. Esses dados são resultado da média simples de 93 municípios brasileiros, 

pesquisados entre 1995 e 2008 pelo IBGE e estão representados na tabela 2. Com auxílio do 

software WasteReductionModel (WARM) disponibilizado pelo United States Environmental 

Protection Agency (EPA), obteve-se a quantidade de biogás gerado anualmente em toneladas 

de carbono equivalente (TCE), de acordo com as toneladas de RSU coletados anualmente.  

 

 



 

 

Tabela 2 

Composição Gravimétrica dos RSU. 

Materiais Participação % 

Material Reciclável 31,9% 

Metais 2,9% 

Papel, Papelão e Tetrapak 13,1% 

Plástico 13,5% 

Vidro 2,4% 

Matéria Orgânica 51,4% 

Outros 16,7% 

Nota. Recuperado de Ipea (2012). 

 

Assim, a geração de energia foi obtida através da conversão da quantidade de gás gerado 

em TCE (toneladas de carbono equivalente) para GW/h através da ferramenta de conversão 

disponibilizada pelo site da International Energy Agency (IEA). Com isso, multiplicou-se o 

resultado por 1.000.000 para converter em Kw/h, medida usual de energia elétrica utilizada pela 

COPEL, empresa de energia elétrica do estado do Paraná. O valor monetário de energia 

economizado por ano, considerando a tarifa convencional do subgrupo B1 da COPEL, fixada 

em 0,64543, foi multiplicado, para cada ano, com o valor gerado de energia, em KW/h, pelo 

biogás. 

Para atingir o objetivo do Bloco II e determinar a viabilidade econômica do projeto, 

segunda a Teoria das Opções Reais (TOR), foi calculado o VPL do Projeto de Energia Elétrica 

pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado.  

Nesse projeto a energia elétrica compôs as entradas para cada ano do Fluxo de Caixa 

Descontado. Já as saídas referem-se ao custo para a captação e tratamento do biogás nos aterros, 

que gerará como subproduto um biofertilizante.  

Para determinar o custo da planta de energia elétrica foi utilizado como base os autores 

Santos et. al., 2016. A fig. 3 e a tab. 3 demonstram as etapas de geração de energia e os custos 

relacionados aos equipamentos, correspondente a cada etapa do processo, respectivamente. 

 

 
Figura 3. Processo Produtivo do Biogás. Retirado de Santos et. al (2016, p. 79). 



 

 

Para calcular o tamanho da planta e dos equipamentos utilizados na geração de energia 

elétrica, convencionou-se que a capacidade de produção da planta será de 90%, considerando, 

portanto, uma capacidade produtiva de 21,6 h/dia e 7.776 h/ano, conforme tabela 3.  

Devido ao fato da geração de RSU aumentar a cada ano, e assim, o nível de produção 

de energia elétrica acompanhar o aumento dos RSU, a capacidade de produção da planta foi 

convencionada ao nível de 2030, trabalhando, portanto, com uma capacidade produtiva sempre 

menor a 90% nos anos anteriores.  

Para precificação dos valores de cada equipamento, de acordo com a capacidade 

produtiva da planta, convencionalmente, foram convertidas as capacidades de compressor, 

gasômetro e as unidades de tratamento de H2O e H2S em m3. A taxa mínima de retorno utilizada 

para análise da viabilidade econômica do estudo foi fixada em 16%. 

  
Tabela 3. 

Capacidade Produtiva da Planta para Geração de Energia Elétrica. 

Ano 
Capacidade Produtiva 

(Ano) 
Energia em KW/h 

Capacidade Planta 

kW/h 

2017 7776 358.320.000 46.080 

2018 7776 365.590.000 47.015 

2019 7776 372.890.000 47.954 

2020 7776 380.200.000 48.894 

2021 7776 387.470.000 49.829 

2022 7776 394.730.000 50.763 

2023 7776 401.990.000 51.696 

2024 7776 409.250.000 52.630 

2025 7776 416.500.000 53.562 

2026 7776 423.710.000 54.489 

2027 7776 430.880.000 55.412 

2028 7776 438.020.000 56.330 

2029 7776 445.140.000 57.245 

2030 7776 452.210.000 58.155 

100% CAPACIDADE 8640 452.210.000 52.339 

 

Após determinada a viabilidade econômica do Projeto de Energia Elétrica, utilizou-se a 

Teoria das Opções Reais e determinou-se dois cenários: Comercialização de Créditos de 

Carbono e Comercialização de Biofertilizantes, de acordo com a Metodologia Black & Scholes. 

A escolha da Teoria das Opções Reais para análise da viabilidade do projeto foi 

escolhida pelo tipo de opção: crescimento. 

 
Tabela 4 

Entradas de dados para aplicação do Modelo de Black & Scholes. 

Variáveis (Modelo Black & 

Scholes) 
Opção - Crédito Carbono Opção - Biofertilizante 

Preço de Exercício da opção R$18,20 R$60,00 

Preço ação/projeto R$18,20 R$60,00 

Volatilidade 18,20% 20% 

Taxa de Juros livre de risco 12,25% 12,25% 

Nota. Dados referentes aos Preço do exercício, Preço da Ação, e volatilidade para a opção de crédito de carbono 

retirados do BM&F Bovespa, cotação do dia 02/03/2017, em euros, convertidos para reais na mesma data. Para a 

opção de Biofertilizantes os dados referentes ao Preço de exercício da opção e Preço do projeto, retirados de média 

encontrada no mercado do setor. A taxa de volatilidade para esta opção foi determinada com base nos riscos e 

incertezas associadas ao ativo, uma vez que, por não ser um ativo financeiro, não está disponível no mercado de 

ações.Taxa de juros livre de risco, utilizou-se a Taxa Selic de 02/03/2017.  



 

 

O projeto de Energia Elétrica é o produto principal da análise de viabilidade econômica 

derivado do biogás. Porém, há a possibilidade de comercializar Créditos de Carbono, no 

mercado financeiro, e comercializar biofertilizantes, na região agrícola, isso resultará em um 

crescimento no valor do projeto, derivado das oportunidades futuras de investimento. A Teoria 

das Opções é conhecida por aumentar o valor do projeto. Isso é alcançado devido a flexibilidade 

das decisões gerenciais. (Ceseña, Mutale & Rivas-Dávalos, 2013). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Inicialmente foi calculada a projeção populacional para o período de 2017 a 2030 para 

a região de Curitiba, pela soma dos habitantes de cada cidade da RMC, com base no IPARDES. 

Abaixo segue tabela 5 com o número de habitantes total, segundo dados do IPARDES. Segundo 

o IBGE a taxa de crescimento da Região de Curitiba é de 3,02% a.a, enquanto no Brasil a taxa 

de crescimento é de 0,8% a.a. 

 
Tabela 5 

Projeção de Crescimento Populacional na Região de Curitiba. 

Ano 
Número de habitantes da 

Região de Curitiba 

2017 3.103.219 

2018 3.136.835 

2019 3.169.713 

2020 3.201.838 

2021 3.232.862 

2022 3.262.813 

2023 3.291.949 

2024 3.320.209 

2025 3.347.599 

2026 3.373.848 

2027 3.398.940 

2028 3.423.072 

2029 3.446.198 

2030 3.468.296 

Nota. Retirado de IPARDES (2017). 

 

A partir do número de habitantes por ano (tab. 5) foi possível determinar a quantidade 

de resíduos sólidos gerados e coletados anualmente, com dados de 2015 disponíveis do SNIS. 

Para o cálculo da geração e coleta de RSU foi determinado um percentual de aumento de 1% a 

cada ano de RSU.A taxa visa refletir o crescimento da economia brasileira e do nível de 

consumo. Conforme tab. 6 (Pinas et. al., 2016.; (Chicone Neto, F.; Andrade, G. G.; Pires, L. S. 

O.; Killer, M. E.; & Formiga, V. S., 2016). 
 

  



 

 

Tabela 6 

Projeção da Geração e Coleta de RSU por Ano. 

Ano Geração de RSU Coleta de RSU 

2017 829.327 820.962 

2018 846.180 837.618 

2019 863.080 854.320 

2020 880.020 871.062 

2021 896.900 887.743 

2022 913.725 904.369 

2023 930.562 921.006 

2024 947.389 937.633 

2025 964.205 954.249 

2026 980.928 970.771 

2027 997.546 987.190 

2028 1.014.112 1.003.557 

2029 1.030.607 1.019.852 

2030 1.047.020 1.036.066 
   

Nota. Elaborado com base em IPARDES (2017) e SNIS (2017). 

 

Os dados disponibilizados pelo SNIS indicam que as cidades de Curitiba, São José dos 

Pinhais, Araucária, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul tem 

100% dos resíduos sólidos gerados coletados. Apenas a cidade de Balsa Nova está muito abaixo 

dessa realidade com apenas 62,41% dos RSU gerados coletados, conforme tabela 1. 

Esse é um importante indicador social e ambiental, pois indica que as cidades da RMC 

têm se preocupado com aspectos de RSU. Isto também indica que, a implantação de um sistema 

ambientalmente, socialmente e economicamente viável para tratamento do lixo é relevante para 

a RMC, uma vez que, como demonstrado até aqui, o crescimento populacional da RMC é mais 

de 3x acima da média nacional, e esse aumento populacional leva a uma maior geração de RSU. 

A RMC também tem elevadas taxas de coleta de RSU. Por um lado, é importante do 

ponto de vista social e ambiental, por outro, gera alguns entraves, como a falta de área 

disponível para aterros e a proximidade com áreas domiciliares. No caso do aterro do Caximba 

na RMC, acarretou problemas sociais, como o mau cheiro do chorume e a desvalorização das 

áreas ao entorno. Uma maneira, que já vem sendo adotada em projetos pilotos por algumas 

universidades públicas no país, como é o caso da USP, e por outros países do mundo, como no 

Japão, é o aproveitamento energético a partir do biogás gerado pelo processo de decomposição 

do lixo. 

O aproveitamento do biogás, além de gerar energia elétrica, contribuindo para a matriz 

energética do país e colaborando com a crise energética, tem uma importante faceta ambiental, 

ao queimar o CH4 transformando em CO2, gás com potencial de aquecimento global 21 vezes 

maior que o CO2. 

 Para analisar se há viabilidade no projeto de geração de energia elétrica pela geração de 

biogás, examinou-se, com base no arcabouço teórico, o percentual de participação de cada tipo 

de resíduo presente no aterro (metais, papel, papelão, TetraPack, plástico, vidro, matéria 



 

 

orgânica e outros), conforme já detalhado na metodologia. E utilizou-se o software 

WasteReductionModel (WARM) para análise do potencial energético da geração de biogás por 

ano, em toneladas de carbono equivalente (TCE), conforme segue na tabela 8. 

 Com base nessas informações os dados foram convertidos de TCE para KW/H, medida 

usual de energia elétrica. Para cálculo da receita de energia elétrica gerada pelo projeto em 

valores monetários, a partir da tarifa convencional de energia elétrica, fornecida pela COPEL e 

fixada em 0,64543, foi multiplicado a tarifa convencional pelo valor de KW/h gerado 

anualmente, conforme tab. 7. 
 

Tabela 7 

Projeção de Geração de Energia Elétrica. 

Ano 
Geração Toneladas de 

Carbono Equivalente 

Geração de Biogás em 

kW/h 

Energia em Valores 

Monetários 

2017 44.015 358.320.000 R$231.270.477,60 

2018 44.908 365.590.000 R$235.962.753,70 

2019 45.804 372.890.000 R$240.674.392,70 

2020 46.702 380.200.000 R$245.392.486,00 

2021 47.596 387.470.000 R$250.084.762,10 

2022 48.487 394.730.000 R$254.770.583,90 

2023 49.379 401.990.000 R$259.456.405,70 

2024 50.271 409.250.000 R$264.142.227,50 

2025 51.162 416.500.000 R$268.821.595,00 

2026 52.047 423.710.000 R$273.475.145,30 

2027 52.928 430.880.000 R$278.102.878,40 

2028 53.805 438.020.000 R$282.711.248,60 

2029 54.679 445.140.000 R$287.306.710,20 

2030 55.548 452.210.000 R$291.869.900,30 

 

 A análise pelo modelo do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é tradicionalmente 

utilizada pela literatura para determinar a viabilidade econômica de um investimento de longo 

prazo. O conceito está baseado na variação do valor do dinheiro no tempo e na determinação 

do valor de um ativo, somatório dos valores presentes de seus fluxos de caixa futuros (Galdi, 

Teixeira & Lopes, 2008). 

Os fluxos de caixa são valores monetários que representam as entradas e saídas dos 

recursos e produtos por unidade de tempo, os quais compõem uma proposta ou um projeto de 

investimento, cujo diferencial é denominado fluxo líquido (Copiello, 2016). 

Os dados da coluna “Energia em valores monetários” da tabela 7 foram utilizados como 

entrada de dados para a análise do FCD. Já os dados de saída do FCD foram determinados por 

indicadores de custo de componentes da planta, conforme a capacidade produtiva e 

especificação de cada equipamento, conforme tabela 8 (Santos et. al., 2016).  

 
  



 

 

Tabela 8 

Valores para a Determinação de Custos dos Equipamentos necessários para o projeto. 

Equipamentos Valor Medida 

Ciclo Otto R$1.849,99 KW 

Compressor R$925,11 M3 

Pipeline R$462,49 M 

Gasometer R$164,90 M3 

Flare R$18.499,99 Un 

Tratamento H2S R$0,02 M3 

Tratamento H2O R$0,02 M3 

Nota. Os valores retirados em dólar americano de Santos et. al (2016), e convertidos em reais de acordo  

com a taxa de câmbio vigente em 06/03/2017. 

A capacidade de geração de energia elétrica da planta (melhor visualizada na tabela 9) 

determinará o custo de cada equipamento. O ciclo Otto tem valor de $1.849,99 por kw/h, 

considerando uma capacidade de 58.155 kw/h, o custo do equipamento equivale a capacidade 

da planta, em kw/h, multiplicada pelo valor. Já o compressor tem valor de $925,11 e sua 

capacidade está em m3, então o valor do equipamento será a capacidade da planta, em m3, 

multiplicada pelo valor. Os demais componentes da estrutura da planta seguem o mesmo 

raciocínio, com exceção do Flare que tem custo unitário e, portanto, não está associado a 

capacidade da planta. 

O custo de investimento de cada equipamento está indicado na tabela 10 na coluna 

“Custo Equipamento”. O valor total dos custos de equipamento, na data zero do fluxo de caixa, 

equivale a $115.296.508,34. 

 
Tabela 9 

Custo dos Equipamentos do Projeto. 

Equipamentos Valor 
Capacidade 

Planta (kw/h) 

Capacidade 

Planta (m3) 

Capacidade 

Planta (m) 
Custo Equipamento 

Ciclo Otto R$1.849,99 58.155 - - R$107.585.190,38 

Compressor R$925,11 58.155 5.539 - R$5.123.728,50 

Pipeline R$462,49 - - 2.000 R$924.977,20 

Gasometer R$164,90 52.339 4.985 - R$1.643.908,96 

Flare R$18.499,99 - - - R$18.499,99 

Tratamento H2S R$0,02 58.155 5.539 - R$101,65 

Tratamento 

H2O 
R$0,02 58.155 5.539 - R$101,65 

  

O Fluxo de Caixa Descontado para o projeto de geração de energia elétrica tem um VPL 

de $1.258.079.442,75. Indicando que o projeto é viável nas condições estabelecidas nessa 

pesquisa. 

A Teoria das Opções Reais foi escolhida para analise de oportunidades futuras de 

investimentos em projetos com alto grau de incerteza, tal qual é o caso dos biofertilizantes e 

dos créditos de carbono. Os biofertilizantes são gerados em grande quantidade como 

subproduto do processo de geração de energia pelo biogás, porém o processo de 

comercialização do produto tem alto grau de incerteza devido a barreiras de entrada no mercado 



 

 

de biofertilizantes. Os créditos de carbono são comercializados na BM&FBovespa, e portanto, 

como ativos financeiros, tem um grau de incerteza elevados. 

A metodologia de Black & Scholes foi utilizada na pesquisa pois esta é indicada pela 

literatura para projetos com característica de crescimento e sobre pressupostos fixos. O tipo de 

opção real conhecida como de crescimento, além de ser adequada ao método Black & Scholes, 

retrata a opção de investir em parte de um projeto antes de investir em um projeto mais amplo 

(Ceseña et. al., 2013). 

 A primeira opção real se refere a possível comercialização de créditos de carbono, o 

resultado da aplicação do método de Black & Scholes sugere uma receita de $12.574.640,49, 

adicional ao projeto (tabela 10). 

 
Tabela 10 

Avaliação da Opção – Crédito de Cabono pelo Modelo de Black & Scholes. 

Ano 
Saída MTC02E 

(Planilha WARM) 

Índice put 

(Modelo Black & 

Scholes) 

Receita de Crédito 

de Carbono 

(Preço de 

fechamento da 

ação 18,16) 

Valor 

2017 44.015 0 18,16 R$799.312,40 

2018 44.908 0,4637 17,70 R$794.705,44 

2019 45.804 0,3753 17,78 R$814.610,40 

2020 46.702 0,2842 17,88 R$834.835,61 

2021 47.596 0,2127 17,95 R$854.219,69 

2022 48.487 0,1552 18,00 R$872.998,74 

2023 49.379 0,1138 18,05 R$891.103,31 

2024 50.271 0,0834 18,08 R$908.728,76 

2025 51.162 0,061 18,10 R$925.981,04 

2026 52.047 0,0447 18,12 R$942.847,02 

2027 52.928 0,0327 18,13 R$959.441,73 

2028 53.805 0,024 18,14 R$975.807,48 

2029 54.679 0,0175 18,14 R$992.013,76 

2030 55.548 0,0129 18,15 R$1.008.035,11 

Total R$12.574.640,49 

 

 A segunda Opção Real se refere a possível comercialização do biofertilizante, o 

resultado da aplicação do método de Black & Scholes sugere uma receita adicional ao projeto 

de $8.692.945.072,36.  

 
  



 

 

Tabela 11 

Avaliação da Opção – Biofertilizante pelo Modelo de Black & Schole. 

Ano 

Biofertizante em 

litros/tonelada 

11,25 

Índice put 

(Modelo Black & 

Scholes) 

Receita de 

Biofertilizante 

(Preço 

determinado com 

base no mercado 

informal 60,00) 

Valor 

2017 9.235.820 0 60,00 R$554.149.208,36 

2018 9.423.208 1,8604 58,14 R$547.861.534,78 

2019 9.611.104 1,5939 58,41 R$561.347.107,92 

2020 9.799.443 1,2692 58,73 R$575.529.154,15 

2021 9.987.112 0,9868 59,01 R$589.371.438,17 

2022 10.174.150 0,7602 59,24 R$602.714.612,95 

2023 10.361.318 0,5829 59,42 R$615.639.477,95 

2024 10.548.370 0,4458 59,55 R$628.199.763,83 

2025 10.735.297 0,3403 59,66 R$640.464.594,96 

2026 10.921.176 0,2598 59,74 R$652.433.251,43 

2027 11.105.888 0,1983 59,80 R$664.150.977,21 

2028 11.290.013 0,1513 59,85 R$675.692.593,91 

2029 11.473.336 0,1155 59,88 R$687.074.997,90 

2030 11.655.740 0,0882 59,91 R$698.316.358,84 

Total R$8.692.945.072,36 

 

Importante ressaltar que o mercado de biofertilizantes possui barreira de entrada para 

novos entrantes e esse fator coloca em risco o potencial de venda de todo o subproduto gerado 

no processo de geração de energia elétrica a partir do biogás. Uma possibilidade que engloba 

aspectos sociais e ambientais esta associado ao auxilio de pequenos agricultores com a 

disponibilização da quantidade não comercializada do biofertilizante, como mecanismo de 

politicas publicas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo evidenciou a importância e a possibilidade de considerar aspectos 

sociais, ambientais e econômicos, concomitantemente, tanto para projetos de investimentos 

quanto para projetos de pesquisa. Esse aspecto é uma importante contribuição da atual pesquisa. 

Os dados apresentados referentes ao crescimento populacional e a geração e coleta de RSU, 

revelaram a relevância em adotar uma gestão eficiente dos RSU nos municípios de forma 

integrada. 

Como contribuição para a literatura, o artigo preencheu uma lacuna no que tange a 

escolha de métodos mais robustos para análise de investimentos de projetos de geração de 

energia a partir do biogás de RSU, através da utilização da Teoria das Opções Reais. 

Os resultados da pesquisa demonstraram viabilidade econômica para o projeto de 

investimento em uma planta de captação de biogás para geração de energia elétrica, pelo 

método FCD ao retornar um VPL de mais de 1 bilhão de reais. A capacidade da planta de gerar 



 

 

energia foi projetada para suportar a capacidade de RSU até 2030, o que significa que a planta 

trabalhará com capacidade inferior a 90% nos anos anteriores a 2030. Assim, a capacidade da 

planta terá competência para captar quantidade de biogás superior a quantidade gerada na RMC. 

Esse fator é importante, considerando que as cidades de Colombo, Rio Branco do Sul, 

Mandirituba, Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná tem grande importância para a RMC, foram 

retiradas da amostra.  

A opção de crédito de carbono causa um aumento no valor do projeto no valor de 12 

milhões de reais. A opção tem um retorno alto, já que, para comercializar os créditos de 

carbono, a empresa não terá custos adicionais relevantes. A acurácia do modelo de crédito de 

carbono, pelo método de Black & Scholes, é alto, devido ao fato de ser um ativo financeiro.  

Enquanto a opção de biofertilizantes causa um aumento de valor para o projeto no valor 

de 8 bilhões de reais. Porém, não possui acurácia alta, e se constitui como uma limitação da 

pesquisa, uma vez que o ativo não é negociado na BM&F Bovespa. Não foi possível quantificar, 

também, no que se refere ao biofertilizantes, as barreiras de entrada para novos entrantes no 

mercado de comercialização de biofertilizantes, que é monopolizado. Uma opção para a 

comercialização desse subproduto, é a pratica de políticas públicas no auxílio de pequenos 

agricultores da região, e do próprio estado do Paraná, com a prática de distribuição do 

biofertilizantes não comercializado. 

Apesar das ressalvas do trabalho, é importante reiterar que o projeto é viável e constitui 

uma boa oportunidade de contribuir para o avanço da sociedade como um todo. Para futuras 

pesquisas sugere-se expandir o modelo de análise de investimentos à outras regiões do país e  

incluir mais fatores no modelo de Black & Scholes, como outros tipos de opções, tal como, 

possibilidade de adiamento do projeto, outros investimentos em ativos ou abandono do projeto. 
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