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1 - INTRODUÇRO 

O presente estudo trata da análise do consumo de ôleo. 

combustivel, carvão mineral e carvão vegetal no setor indus 

trial de uma região compreendendo os Estados do Esprito Santo, 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Grande parte deste 

consumo á realizado nas indústrias cirnenteiras que, por este mo 

tivo, foram tomadas como principais geradoras de demanda para 

aplicação inicial do modelo proposto. Estas indústrias tem sido 

tradicionais consumidoras de Eleo coxnbustivel e, com o estimulo 

e as vantagens concedidas pelo governo federal, algumas passa 

ram recentemente a consumir carvão mineral. Em consequáncia de 

tal disponibilidade de carvão mineral subsidiado, as indústrias 

pouco tâm utilizado o carvão vegetal existente na prápria 	re 

gião. 	 - 

Este estudo tem por escopo determinar a alocação óti 

ma de consumo dos trâs energáticos (óleo comhustTvel, carvão mi 

neral e carvão vegetal) na região indicada, de forma a minimi 

zar os custos envolvidos na produção e distribuição dos mesmos, 

e, em seguida, realizar uma análise de sensibilidade da solução 

obtida em relação aos principais parâmetros do problema. 

Na seção seguinte á feita uma abordagem mais precisa 

do problema, sendo explicitadas as principais hipáteses conside 

radas na formulação do modelo correspondente. É então apresenta 

da a formulação do modelo de otimização por programação linear 

que servirá à determinação de quantidades átimas de consumo de 

cada energático, em cada pálo de consumo, em cada período con 

siderado. 

- 
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II 

Nas seç6es 4, 5 e 6 desenvolve-se a aplicação do mo 

delo ao caso em estudo: na seção 4 é apresentada a base de da 

dos utilizada, na seção 5 são definidos os cenários de aplica 

ção do modelo, e, na seção 6, são relacionados os resultados 

desta aplicação e efetuada a análise dos mesmos. 

4 
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2 - METODOLOGIA 

O problema de otimização do consumo de energéticos nu 

ina dada região deve ser tratado em duas etapas. Na primeira são 

determinadas as quantidades de cada energético que deveriam ser 

consumidas em cada pólo, e, a partir de que fonte de oferta de 

veria ser feito este abastecimento. A solução assim obtida tem 

caráter exclusivamente normativo, não coincidindo necessariamen 

te com as decis6es que os diversos agentes econômicos tomariam 

diante do quadro de preços e de disponibilidade dos diferentes 

energóticos. 

Numa segunda étapa±dever±arn.ser então analisados os mecanis 

mos disponíveis que poderiam levar os consumidores a adotarem 

sõlução próxima à indicada, pelo modelo de otimização. Dentre es 

tes mecanismos os mais importantes são: a política de preços re 

lativos dos energéticos, as vantagens creditícias e fiscais pa 

ra adoção de um dado energético, e o compromisso governo-indits 

tria de empreendimento de substituição. O presente trabalho re 

fere-se à primeira das etapas citadas. 

No desenvolvimento desta primeira etapa será implici 

tamente feita a hipótese de que a otimização do perfil de consu 

ino da região que foi estudada não virá prejudicar o de urna outra por ora 

não considerada. Isto de fato ocorrera se houver excesso de ofer 

ta dos energ&ticos- provenientes destas outras regiaes. 

Outra hipótese inicial importante no tratamento dado 

ao problema é a de perfeita substituibilidade entre enerçóticos' 

nas indüstrias consumidoras. lima restrição de composição de con 

sumo e proposta no modelo de otimização de forma a permitir li 

' 
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mitar esta característica. Ainda assim, pela forma de definição 

do modelo, consumidores cativos de um energtico deverão ser 

preferencialmente estudados fora do mesmo, sendo tambm subtraí 

das da oferta total suas respectivas demandas. Como o modelo 

tem caráter estático, sendo analisado um perXodo de tempo por 

vez, deve ser admitida a possibilidade de reversão do consumo 

de um para outro energético, embora esta não deva ocorrer em 

termos radicais se não forem efetuadas mudanças bruscas nos cus 

tos e disponibilidades dos energéticos, ou nas demandas por ener 

gia. 

Cabe ainda observar o tratamento discretizado adotado 

não somente -  com relação ao tempo, o que implica admitir cus 

tos e demais condiç5es constantes no periodo, mas tambám em re 

lação aos consumidores e às unidades produtoras ou distribuido 

ras dos energáticos. O tratamento discretizado destes agentes 

sup6e a possibilidade de identificá-los a nível micro-econ6mico 

ou, ao agregá-los sob a mesma: denominação, ter assegurada a 

sua hornogeneidade com relação aos parâmetros relevantes do pro 

biema. No caso estudado foram consideradas exclusivamente: ás 

indústrias cimenteiras que, por sua importância individual e nCi 

mero relativamente pequeno, foram jncludas como consumidores 

isolados; e, as indústrias de ferro gusa que, por estarem geo 

graficamente prõximas e apresentarem demanda cativa por carvão 

vegetal, tiveram tratamento agregado. 

Do ponto de vista das fontes de oferta, a discretiza 

ção & vrdadeira no que concerne ao 6leo combustível e ao car 

vão mineral; é apenas urna aproximação, contudo, para o carvão 

vegetal, cujo produção muitas vezes espalhada dentro .da re 

gião, èmbora considerada no modelo como centrada em um ponto. 
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3 - FORMULAÇÃO DO MODELO DE OTIMIZAÇÃO 

O modelo de otimização do consumo dos energéticos tem 

uma ótica social, objetivando assegurar a minimização dos cus 

tos envolvidos na produção e distribuição dos mesmos. Comô a 

atual política de preços dos energéticos considerados não refle 

te integralmente a correspondente estrutura de custos, a otimi 

zação do ponto de vista social não coincide necessariament.e com 

as decisões tomadas em caráter privado, por cada indústria, de 

forma a maximizar seus próprios lucros. 

Dentro deste tipo de abordagem as varié.veis •de deci 

ão, - em cada ano, com as respectivas unidades indicadas 	entre 

parônteses, são: 

(ton) 	- quantidade do energético i a ser fornecida ao 

pólo de consumo j, a partir da fonte de ofer 

ta k. 	- 

Os valores a serem obtidos como solução representam 

um ideal macro-econômico e não podem ser entendidos como qua.nti 

dades que as empresas.autonomamente decidiram consumir. 

Para a determinação destas quantidades deve ser mmi 

mizado um somatório composto por parcelas de custos de produção 

e de custos de transporte calculadas a partir dos custos unitários: 

CPjk ($/ton) 	- custo unitário de produção do energético 	± 

posto na.fonte k; e 

CTjjk ($/ton) 	- custo unitário de transporte do energético i, 
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a partir da fonte k, para o pólo de consumo j. 

Esta minimização estâ sujeita a restrições dadas em 

função dos seguintes parâmetros: 

D. (Gcal) 	- demanda anual por energia no pólo de consumo 

i; 

P. 	- participação mâxima (em Gcal) do energético 1 

no atendimento da demanda do pólo de consumo 

i; 

(Gcal/ton) 	- coeficiente de rendimento do energótico i, en 

globando poder calorficoeeficincia na quei 

na do mesmo. 

S.k (ton) 	- capacidade anual de oferta do energético i pe 

la fonte k. 

O modelo de otimização inclui as seguintes restriç6es: 

- atendimento de demanda 

Y.R i k qi 	=D. 	Vj i 	jk 	j 

- composição do consumo 

Ji 	jk - 	f 



- limitação de oferta 

S.k  

A função objetivo do modelo, por sua vez, é expressa 

pela minirnização do custo anual total: 

z = 	(CP. + CT..k) 1 k 

O modelo acima formulado tem carãter estático, por fu 

gir ao escopo deste estudo a análise detalhada de aspectos de 

transição, tais como prazos de conversão de demanda e de mat.ura 

ção da oferta de energéticos, vinculação do perfil de consumo 

aos perfis de períodos anteriores etc. Admite-se ainda que cada 

pôlo poderá consumir num mesmo ano energéticos diferentes, res 

peitadas as restrições de composição de consumo. 

Do ponto de vista da operacionalidade do modelo, ener 

géticos transportados por rotas diferentes, ainda que provenien 

tes de urna mesma fonte, são considerados como oriundos de fon 

tes diferentes. 

Alguns aspectos relevantes do problema que iião pude 

ram ser inclu3dos na aplicação do modelo descrita a següir fo 

ram tratados exogenamente. Em aplicaç6es futuras, o modelo deve 

ra ser estendido de forma a traduzir explicitamente tais aspec 

tos. Dentre estes podem ser destacados: 

.7. 

1) limitação na capacidade de transporte em dada rota, 



que seria expressa por restrição do tipo 

q.. 	<MT.. ijk - ijk 

onde MTijk  (ton) seria a capacidademxiina anual de transporte do 

energético i, originário da fonte k, para o póio de consumo j; 

limitação no consumo de Diesel para o transporte 

dos energéticos para os p&ios de consumo, expressos por ,  

DC 	q,jk 

onde G (mi ) seria o lirnitarite em questão e DCijk  (m3/ton) seria o. consu 

mo unitrio de óleo Diesel para o transporte do energético i da 

fonte k ao pólo de consumo j e retorno do veiculo vazio. 

limitação no n.mero de energéticos diferentes a se 

rem usados em um mesmo póio de consumo, que exigiria a utiliza 

ção de variáveis lógicas binárias da seguinte maneira: 

= 1 	 V 1 / y q. 	> O 

e 
Vj 

onde b. seria a variável binária indicando a ocorrência (=1), 

ou não (=0), de consumo do energético i no pólo j, e N seria o 

limitante em questão para cada pólo; 
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iv) inclusão de custos de aquisição e de conversão de 

equipamentos para consumo de um energótico atualmente não utili 

zado, com base nas mesmas vari.veis binárias acima descritas, 

acrescentando-se i função objetivo o termo 

CK.. b.. 
J 	ij 1J 

onde CK ($) seria o custo anualizado de conversão de equipamentosij  

do pólo de consumo j para utilização do energético i (que seria 

nulo para os energticos j. consumidos). 

A introdução destas extens6es no modelo, principalmen 

te quando envolvendo variáveis binãrias, torna mais trabalhosa 

a sua aplicação e significativamente mais lento o processamento 

em computador. O tratamento exógeno das mesmas pode, em muitos 

casos, ser preferível, ainda que isto possa redundar numa alte 

ração da solução ótima indicada pelo modelo. 
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4 - BASE DE DADOS 

Procurou-se aqui apresentar em detalhe a base de da 

dos utilizada neste estudo, as principais hipóteses e cálculos 

intermediários empregados na sua e1aborção, e os parâmetros 

efetivamente utilizados. Isto foi feito objetivando permitir 

realimentações posteriores em qualquer das etapas citadas. 

Os rendimentos energtics dos combustveis foram es 

timados a partir de seus respectivos poderes ca1orficos, com 

a inclusão de algumas hipóteses no tocante a perdas usuais quan 

do de sua utilização. 

Os poderes calorificos utilizados foram: 10,8 Gcal/ton 

para o óleo combustve1, 4,9 Gcal/ton para o carvão mineral e 

6 8 Gcal/ton para o carvão vegetal, e admitiu-se um rendjmento m 

dia no equipamento de queima de 80% para o óleo combustivel, 70% 

para o.carvão mineral e 75% para o carvão vegetal. Assim, os 

rendimentos energéticos utilizados como dados para o modelo, fo 

ram expressos através dos seguintes coeficientes: 8,64 Gcal/ton 

para o óleo combust5vel, 3,43 Gcal/ton para o carvão mineral, e 

5,10 Gcal/ton para.o carvão vegetal. 

As indústrias cimenteiras selecionadas como pólos de 

consumo, uma no Estado do Espírito Santo, duas em Goiás, no Dis 

trito Federal e no Mato Grosso do Sul, e, onze em Minas Gerais, 

são apresentadas na Tabela 1, com suas respectivas estimativas 

de demanda de energia (em Gcal) para os anos de 1982 e 1985. Es 

tas estimativas tiveram como base a previsão de produção de ci 

inento para aquelas indústrias fornecida pelo SNIC - Sindicato 



UF INDÚSTRIA 
CIMENTEIRA "ipo CIDADE 

ESTIMATIVAS. 
1982 1985 

PROD. CIMENTO 

(10 3 ton) 

DEM. ENERGIA 

(10 3Gcal) 

PROD. CIMENTO 

(10 3ton) 

DEM. ENERGIA 

(10 3Gcal) 

ES 01 .- Itabira VS Cachoeiro do Itap. 970 890 970 . 	890 

NG 02 - Barroso VU 
VS Barroso 1250 1806 1250 1806 

MG 03-Tupi VS Carandaí 500 459 500 459 

MG 04 - Itaú VU, Contagem 460 . 	745 	. 	. 460 745 

MG 05-Cau&s 	. VS Pedro Leopoldo 530 487..... 530 487 

MG 06-Ciminas VS Pedro Leopoldo 1000 918 2000 1836 

MG 07 - Soeicom VS Lagoa Santa 1000 . 	. 	918 	. 	. 	. 1000 	. 918 

MG 08-Comincim VU 
VS Matosinho ±000 1269 1000 1269 

MG 09-Matsulfur VS Montes Claros 1060 	. 1060 973 

MG 10 - Itaú VU 
VS Pratpolis 700 888 900 1142 

MG Ii - Ponte Alta VS Uberaba 150 . 	138 150 138 

MG 12 - Pains VtJ Arcos 	. 	. 130 211 130 211 

DF 13 - Ciplan * Brasília 	. 270 302' 270 302 

DF 14-Tocantins * Brasília 	. 400 	. 447 400 447 

GO 15 - Rio Branco * Corumbã de Goiás 280 313 - 	280 313 

GO 16 - Goiás * Palmeira de Goiás 650 727 . 	650 727 

MS 17-Corumbá * Corurnb. 300 335 300 335 

MS 18-Itaú Três Lagoas . 	600 671 600 . 	67 

VS = via seca 	TOTAL 11250 ' 	12497 12450 13669 

* = sem informação 	. . . 	. 

TABELA 1 - ESTIMATIVAS DE DEMANDA DE ENERGIA POR INDÜSTRIA 

1-' 
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Nacional da Indústria do Cimento, 	admitindo-se para o 

processo via seca consumos energéticos de 734 Kcal/kg de cimen 

to ou 0,085 ton. de 6leo combustível / ton. de cimento, e para 

o processo via úmida, respectivamente 1296  Kcal/kg ou 0,150ton. 

6leo combustívêl / tonelada. Para as indústrias que possuem for 

os de ambos os processos, o consumo energético foi 	estimado 

por média ponderada em relação ao número 	de 	fornos -:de ca 

da tipo. Para as indústrias sobre as quais não se obteve i 

formação quanto ao processo de produção, foi adotada uma ponde 

ração dos índices de via seca e de via úmida, com pesos de 

71,5% para o primeiro e 28,5% para o segundo processo, resultan 

do taxas médias de T868 Kcal/kg ou 0,1005 ton. óleo/ ton. cimen 

to. 

Em acréscimo ao consumo energético das indústrias ci 

menteiras foi também considerada, dado o seu vo1umc significati 

va, a demanda por carvão vegetal do setor siderúrgico, compreen 

dendo as siderúrgicas integradas e os guseiros independentes. A 

demanda nas siderúrgicas foi estimada à razão de 0,55 ton de 

carvão vegetal por tonelada de aço, de acordo com índices conti 

dos em estudo da FINEP. Para os guseiros, o coeficiente técnico 

correspondente é de 0,92 ton. de carvão vegetal por tonelada de 

gusa, segundo publicação do STI/MIC. Adotando tais coeficientes 

para níveis de produção previstos, com valores conservativos em 

relação às estatísticas oficiais, tem-se as estimativas de de 

manda dadas na Tabela 2 a seguir. 
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o 

82 83 84 85 

SIDERÚRGICAS 2118 2274 2366 2433 INTEGRADAS 

GUSEIROS 2200 2300 2400 2600 INDEPENDENTES 

TOTAL 4318 4574 4766 5033 

TAB. 2 - ESTIMATIVAS DE DEMANDA POR CARVÃO VEGE 

TAL NO SETOR SIDERÚRGICO DE MINAS GE 

RAIS (10 3 ton) 

Foram consideradas ainda as metas do protocolo MIC/ 

CONSIDER de substituição em 1985 de no minimo 50% do carvão ve 

getal origin.rio de floresta nativa por carvão vegetal origir1 

rio de floresta plantada. 

A oferta de 6leo combustvelfoiconsideradai1imita 

da dentro do horizonte deste estudo. A oferta de carvão mineral 

foi admitida corno sendo de 3,9x10 6  ton/ano, sendo 1/3 provenien 

te do Rio Grande do Su.1 e. 2/3 de Capivari-SC. Na Tabela 3 são 

apresentadas as fontes de produção de carvão vegetal considera 

das com suas respectivas capacidades de oferta em .1982 e em 

1985, sendo seis noEstàdo de Minas Gerais (correspondendo às 

regi6es de planejamento do Estado, ou a agregãç6es das mesmas), 

urna em Gois, urna em Mato: Grosso do Sul e uma na Bahia, prove 

nientes de florestas plantadas, e apenas uma, em Minas Gerais, 

oriunda de floresta nativa. 

- 	
As estimativas de oferta de carvão vegetal relativas 

. 	t•; 



UF REGIÃO CENTRO TOPOGRAFIA R 	E O IG M 	DO OFERA ESfl4PDA (lO3ton) 

MG Vi - Metalúrgica Joo Mnlevade Aôidentada Plantado 338.3 444.7 

MG V2-Tringulo Mineiro Uberaba Plana Plantado 596.4 782.8 

MG V3-Alto S.Francsco Curvelo Plana Plantado 176.4 231.5 

MG V4-Noroeste Januria Plana 	. Plantado 4. 89.6 639.7 

MG V5-Juitinhonha Itaobift Plana' Plantado 452.5 594.0 

MG V6-Mata e Rio Doce Gov. Valadares Acidentada Plantado 234.4 307.6 

BA V7-Bahia Coces Acidentada Plantado 0.0 42.9 

GO V8-Gois Cristalina Plana Plantado 24.5 62.1 

MS V9-Mato Grosso do Sul Ribas do Rio Pardo Plana Plantado 124.3 260.0 

MC VN-Norceste Januria . Nativo 2000.0 0.0 

TOTAIS 

Nativo 2000.0 0.0 

Plantado 2436.9 .3365.3 

TABELA 3 - ESTIMATIVAS DE OFERTA DE CARVÃOVEGETAL POR REGIÃO 

41 
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a Minas Gerais foram obtidas a partir de valor total para o Es 

tado, apresentado em estudo desenvolvido pelo INDI - Instituto 

de Desenvolvimento Industrial daquele Estado, rateando-se•a pra 

dução prõporcionalmente à ãrea plantada.. Em virtude da redução 

de plantio do ano de 1979 para o de 1980, foi considerada uma 

diminuição de cerca de 40% na disponibilidade pevista de car 

vão vegetal de floresta plantada, para o Estado de Minas Gerais, 

em 1985. 

As demais estimativas:dé: oferta de carvão vegetal fo 

ram construídas a partir de dados fornecidos pelo IBDF referen 

tes a projetos de reflorestamento previstos para os Estados em 

questão. A transformação dos dados originais, obtidos em hecta 

res de floresta plantada, para toneladas de carvão vegetal, foi 

feita adotando as hipóteses: densidade do carvão vegetal•= 0,25 

ton/m3 , corte de arvores ao final do sexto ano após plantadas, 

com módia de 90 estreos/ha plantado e proporção de 2,2 esta 

reos/m3  de carvão vegetal. Em função de d.vidas existentes quan 

to area1,dimensão dos projetos de reflorestamento efetivamente 

implantados, foi feita a hipótese de realização efetiva de ape 

nas 40% dos mesmos. Os valores utilizados poderão ser oportuna 

mente revistos quando estiverem disponíveis os resultados de lo 

vantamento do IBDF, ora em curso. 

	

Foram considerados como fontes de.produção de 	óleo 

combustível os postos de abastecimento da Petrobrs localizados 

em Betim-MG e Paulínia-SP, e do carvão mineral os entrepostos 

da CAEEB, localizados em Sorocaba-SP e Matosinho-MG. 

O custo de produção do óleo combustível foi estimado 

para 1982 em US$ 190/ton, mdia de preços do mercado internacio 
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nal, já computadas as flutuaç6es sazonais. que normalmente ocor 

• rem e incluindo parcela de remuneração do capital. Este valor 

obtido junto à Petrobrás, foi considerado idêntico para os dois 

postos de abastecimento (CIF-refinaria), devido às informaç6es 

fornecidas pela empresa relativas à pequena magnitude do custo 

de transporte interno do petréleo por oleoduto. Para o .ano de 

1985 foi estimado um custo de US$202/ton, obtido por projeção. 

de elevação, anual de 2%, em termos reais, sobre o valor de. 1982. 

O custo de transporte do éleo combustível foi estima 

do através de tabela de fretes fornecida pela Petrobrás, consi 

derando-se, sempre que existente a possibilidade, o transporte 

ferroviário, de menor custo, complementado onde necessário pelá 

rodoviário. 

Para o carvão mineral, do tipo CV-35, consumido pela 

indústria de cimento e produzido pelas minas dos Estados do Rio 

Grande do Sul e de SantaCatarina, seus custos de produção in 

cluindo remuneração do capital foram estimados através dos pre 

ços pagos ao produtor à saída da mina, estipulados por portaria 

do CNP - Conselho Nacional do Petróleo. Foram adotados os valo 

res de US$43,8/ton para o carvão mineral originário d.o Rio Gran 

de do Sul e de US$46,3/ton para o carvãb originário de Capivari, 

SC.. 
Os custos de transporte do carvão mineral dos dois en 

trepostos da CAEEB até as indústrias de cimento dos Estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo foram obtidos junto à FINEP/IPEA. 

Tais valores foram. estimádos, quando utilizado o transporte ro 

doviário, com a aplicação de índices idênticos aos de transpor 

te de carvão vegetal, obtidas em tabela de fretes fornecida pe 

la ABRACAVE - Associação Brasileira de Carvão Vegetal. . 
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Os custos de produção do carvão vegetal foram obtidos 

de estudo recente da Petrobrs, estratificados pela topografia 

das regi6es, tendo sido consideradas diversas taxas de remune 

ração, conforme Tabela 4, a seguir. 

Para as estimativas dos custos de transporte do car 

vão vegetal foi constru3da inicialmente a matriz de distâncias, 

constante na Tabela 5, .entre as fontes de produção e os pólos 

de consumo, com dados obtidos junto ao DNER, não sendo conside 

radas as distâncias acima de 1000 quilómetros, quando existen 

tes divers.as  outras possibilidades mais próximas de oferta do 

mesmo energêtico para o pólo de consumo em questão. 

A partir das distâncias citadas, com a utilização da 

tabela de frstas por faixas de distâncias fornecida pela ABRACA 

VE para transporte rodoviârio, foram estimados os custos de 

transporte para o carvão vegetal. 

Na Tabela 6 são apresentados os custos totais, deprodu 

ção (com remuneração de 0% ao capital empregado em plantio de 

floresta para obtenção de carvão vegetal) mais transporte, das 

fontes de produção aos pólos de consumo, em US$/ton, 	para os 

energêticos considerados. E, na Tabela 7 estes mesmos 	custos 

são dados em US$/Gcal, com as respectivas eficiências na queima 

já computadas nesta conversão. As Tabelas 8 e 9 apresentam os 

custos .totais para carvão vegetal com remuneração de 8% e de 

15% ao capital aplicado em reflorestamento. 

Todos os custos de produção e transporte apresentados 

referem-se a janeiro de 1982, exceto quando explicitamente mdi 

cado. Para 1985 foi admitida a manutenção da mesma estrutura de 

preços relativos, com exceção da elevação real anual de 2% pre 



TOPOGRZWIA/RD3IO ACIDENTADA 
VALE DO RIO DOCE 

PLANA 
BOM DESPACHO 

PLANA 
CARBONITA 

Cr$/m3  US/ton Cr$/m3  US$/ton Cr$/m3  US$/ton 

O 3666,62 141,02 2738,34 105,32 2584,.45 99,40 

5 	- 4175,78 160,61 3145,09 120,97 2911,03 111,96 

10 4894,88 188,26 3661,23 140,82 3324,36 127,86 

15 	- 5853,41 225,13 4290,51 165,02 3827,63 147,22 

20 7080,30 272,32 5034,35 193,63 4422,54 170,10 

DATA REF..: SET/Bi 

TABELA 4 - ESTIMATIVAS DE CUSTO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO 

VEGETAL A PARTIR DE FLORESTA PLANTADA 

H 
CO 
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2-MT0SINE0 () 523 271 194 80 8 44 O 373 468 549 273 682 829 970 - - - 

V1-JO0ttILEV7\DE () 341- 338 261 152 174 174 182 539 540 621 3451 847 - - - - O 

V2-TJBERÀPA (MG) 962 705 628 549 541 541 549 906 200 O 334 536 657 649 1294 518 701 

V3-CUHVC (M3) 635 367 290 182 137 173 129 244 580 661 385 653 800 941 - - 294 

V4-JPNUj'RIA ()G) - 795 718 600 554 590 546 172 997 887 805 885 - - - - 712 

V5-ITAOBIM ((3) 836 759 645 672 672 680 
[- - 

- 843 - - - 487 

V6-O'JV.VLADA}S () 370 535 458 344 371 371 379 736 737 818 542 1 	- - - - - 196 

V7-COOS (PA) - - 927 877 907 869 495 - - - 662 825 .966 - - 1039 

v8-CRISTLIN 	(Q) - 798 721 607 557 587 549 580 603 403 673 133 280 421 - 921 719 

V9-RIBAS W R.PARDO(MS) - - - 990 - - - - 781 768 - - - 526 250 - 

TABELA 5 - DISTÂNCIAS (KM) RODOVIÁRIAS APROXIMADAS ENTRE PÕLOS DE CONSUMO 

E FONTES DE OFERTA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL, CARVÃO MINERAL E VEGETAL 
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C1 - EE'TIM (tG) 2.2 23.1 22.8 22.2 22.7 22.7 22.7 24.2 23.7 24.6 23.6 27.0 29.0 31.2 - - 

C2-PAUL!NIA (SP) - - - - - - - - 22.9 23.0 - - - - 27.9 24.9 - 

M1-OIX1&ni 	(SP) - - - - - - 26.2 26.5 - - 37.5 29.4 - 

M2-MPTOSINHO (43) 24.5 24.2 24.2 27.4 26.8 26.8 26.8 30.6 31.7 32.1 29.4 36.8 38.6 39.9 -- - - 

V1-JOO m=jADE (MG) 33.1. 33.1 32.7 32.3 32.3 32.3 32.3 34.5 34.5 35.2 33.1 36.8 - - - - 29.8 

V2-UBErABA (Mc) 29.7 27.9 27.3 26.6 26.6 26.6 26.6 29.7 24.3 21.8 25.2 26.6 27.6 27.3 31.1 26.6 27.6 

V3-CURVEW (MG) 	• 27.3 25.6 24.7 24.3 23.8 24.3 23.8 24.6 26.9 27.6 25.6 27,6 28.3 29.7 - - 25.2 

V4 - JNUÃRI 	(MG) - 25.9 25.6 24.6 24.6 24.6 24.2 22.0 27.3 26.5 26.5 25.5 - - - - 25.6 

5 - IT1OBIM (MG) - 26.5 25.9 24.9 25.3 25.3 25.3 - - - 26.5 - - - - - 24.2 

V6-GV.V11ADARES (MG) 33.5 34.5. 34.2 33.1 33.5 33.5 33.5 35.9 35.9 36.8 34.5 - - - - - 32.5 

V7 - ccX2OS (EM - - - 37.7 36.8 37.7 34.9 34.2 - - - 35.6 36.8 37.7 - - 36.2 

-V8-IsLLn 	(GO) - 25.9 25.6 24.9 24.6 24.6 24.2 •24.6 24.9 23.5 25.6 21.4 22.4 25.5 - 27.3 25.6 

V9 - RIBSCR.PARDO(MS) - - - 27.3 - - - - 25.9 25.9 - - -  

VN-J7NURIA (MG) - 15.0 14.7 13.7 13.7 13.7 13.3 11.1 16.4 15.6 15.6 15.6 -  

¶EABELA 7 - CUS'IO TOTAL DE PPcouç.O E TRANSPORI'E (sEN TAXA DE 	JRZÇ7O PAPA R=RES`IAM=) ESTfl4ALXJ DE 
FORNECIMEN'IO DE õLEO Ca413usTÍvEr, C1RV() NINERL E CPRV) VEGF]L DZS DIVERS.S ORIGENS PAPA OS 
PÕLOS DE CÕNSUD (US$/Gcal). 



DE
POLOS  
DE 
CONSUMO HC) () (• fl Ç . . 1 . 

o  
OFERTA 

olp V1-JcOMcIEV7DE (1) 194.3193.3 192.1 190.0 190.0 190.0 190.0 201.4 201.4 205.0 194.3 213.0 - - - - 177.4. - 
O V2-UBERBA ( G) 170.1161.0 157.7 154.1 154.1 154.1 154.1 170.1 142.7 130.1 147.0 154.1 159.6 157.7 177.4 154.1 159.6 
o 
o 

V3-CUiVE2-0 () 157.7149.0 144.8 142.7 139.9 142.7 139.9 143.0 155.9 159.6 149.0 159.6 162.8 170.1 - 147.0 

V4-JANURIA (V) - 148.6 146.8 141.7 141.7 141.7 139.9 128.5 155.9 51.5 151.5 151.5 - - - - 146.8 

V5-ITAOBfl 	(3) - 151.5 148.6 143.5 145.4 145.4 145.4 - - - 151.5 - - - - 139.9 

V6-GOV.WLADARES(MG) 196.3201.4 200.0 194.3 196.3 196.3 196.3 208.3 208.3 213.0 201.4 

É2066.9 

 - - 191.2 

vi-caos (s) - - - 217.4 213.0 217.4 203.2 200.0 - -. -  213.0 217.4 - - 210.1 

V8-CRISTALILk(GO) -14614614514L7 

-- 

14 	713914L7143.5136.52451 127130135-91 

V9- RI9AS W R. PARDO - - - 155.9 - - - 148.6 148.6 - - - - 139.9 129.7 - 
1 V1 	NO7ADE 	() 242 242.1 239 237 238 237.8 237 242 242 258j242d 208 - - - 225.2 

o V2-UBEP?BA (MC) 205. 196.1 192.8 189.2 189.2 189.2 189.2 205.2 177.8 165.2 182.1 189.2 194.7 192.8 212.5  189.2 194.7 

o V3-CURVELO (MG) 192. 184.1 179.9 177.8 175.0 177.8 175.0 179.0 _ 191.0 194.7 184.1 194.7 197.9 205.2 - - 182.1 
o 

V4-JNUÂRIA(MG) -9110173.0 - -1781 

V5-ITAO3L'. 	(via) - 182.8 179.9 174.8 176.7 176.7 176.7 - - - 182.8 - - - - - 171.2 

V6-GV.VALDNES (MC) 244.: 249.2 247.8 242.1 244.1 244.1 244.1 256.1 256.1 260.8 249.2 - - - - 239.0 

v7 - cccos(BA) -2579 

V8-CRISTLINA (GO) - 159.9 178.1 174.8 173.0 173.0 171.2 173.0 174.8 167.8 176.7 157.0 161.9 167.8 187,21 178.1 
lÍ 

TPBEIA 8 - CUSTOS DE PIWÇD E TRANSPORTE 	 DE FWPESIA PLANTADA (US$/ton) 

O.', 
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V1-JQO McLNLJADE (M3) 38.11 379 377  373 . 37•3 37.3 37.3 39.5 39.5 40.2 38.1 41.8 - 34.8 
-4- - - 

ii V2-UEEBÀEA (MG) 1 	 33.4 31.6 30.9 30.2 30.2 30.2 30.2 33.4 28.0 25.5 28.8 30.2 31,3 30.9 34.8 30.2 31.3 
--- o - 

V3-CURV 	(YG) 
o---- --. 

30.9 29.2 28.4 28.0 27.4 28.0 27.4 28.2 30.6 31.3 29.2 31.3 31.9 33.4 - 23.8 

V4-JANU?ÜUA (MC) - 29.1 28.8 27.8 27.8 27.8  27.4 25.2 30.6 29.7 29.7 
- 

29.7 - - - 
- 
28.8 

C.4 V5-rFAO9LM (MC) - 29.7 29.1  28.1 28.51 28.5 28.5 - - - 29.7 - - - - - 27.4 

V6-GOV.VIDARES(MG) 38.5 39.5 39.2 38.1 38.5 38.5 38.5 40.8 40.8 41.8 39.5 - - - - - 37.5 

v7-cccos (E?) 	- - - 42.6 41.8 42.6 39.8T39.2 - - - 40.6 41.8 42.6 - 41.2 

V8-CRISTAL1A () - 21 28 21 27.8 27 27.4t27.8 
28.126.8 25 24.7 25 26 - 30 28 

V9-RIaAS W R. PARMS) - - 30 - 
- 

29.1J29.1 27.4 25.4 - 

ó. V 1 JOO DE () 45 475 47 46 46 485 46.549.6 1 475 51.1 *4.2 

o 
V2-tJEEPABA (MC) 40.2 38 5 37.8 37.1 1 	37.1 37.1 37.1 40.2 1 	34.9 32.4 35.7 37.1 38.2 37.8 41.7 37.1J 38.2 

V3-CURV 	(MG) 37.8 36.1 35.2 
-- 

34.9 34.3 34.9 34.3 35.1 37.5 38.2 36.1 38.2 38.8 40.2 - - 	1 35.7 
___________ 

V4-JANUÁRIA (MC) - 35.2 34.9 33.9 33.9 33.9 
----------+ 

33.6 31.3 36.7 1 	35.8 35.8 35.8 
-

- - - - 34.9 

V5-ITAOBfli (MC) - 35.8 35.2 34.3 34.7 34.7 34.7 .- - - 35.8 - - 	1 -  - - 
V6-GOV.VL?DrRES (MC) 47.9 48.9 47.5 47.9 47 o.2 50.2 51.1 48.9 - - 

- - 
V7-cOS () * - - 52.0 51.1 52.0 49.2 48.6 - - - 49.9 51. 52.0 - - 	j 50. 

V8-CRISTALIN 	Q) 3234 34.3 39 33 33 33 343 39 34.7 33 31 32 - 36.  

jRlaAS, DO 	 PARDO  - - I.  - 36.7 . 	
- -. - 

- 35.2 35.2 -  - .- 
- 	1 

- 33.6 31. 
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vista pará o custo do .6leo. combustve1. Para as convers6es 	ne 

cessri.as  foram adotadas as seguintes taxas cambiais 	mdias: 

US$1,00 = Cr$104,00 (setembro 81), US$1,00 = Cr$115,00 (outubro 

81), US$1,00 Cr$132,00 (janeiro 82), •US$1,00 .= Cr$145,00 (mar 

ço 82), US$1,00 = Cr$15 4 ,00 (abril 82). 
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5 - DEFINIÇRO DOS CENÁRIOS 

A aplicação, do modelo apresentado na seção 3 ao pro 

biema em questão foi realizada através do processamento de seis 

cenãrios. 

Em todos os cen.rios testados ê admitida a exist&ncia 

de disponibilidade dë 20x106ton de carvão vegetal originário de 

floresta nativa para utilização nas cimenteiras, em 1982, e a 

inexistência desta oferta em 1985. Além disto sup6e-se que ape 

nas neste segundo horizonte as indústrias produtoras de ferro 

gusa e as siderfirgicas integradas passam a consumir carvão vege 

tal proveniente de floresta plantada, na proporção de 50% de 

suas demandas. Esta restrição de demanda foi incorporada ao mo 

delo, diretamente em toneladas. 

O cenário 1, ou caso base foi desenvolvido com taxa 

de remuneração de 8% para os investimentos em reflorestamento, 

e custos de US$190  e  US$202  por tonelada de 6leo cornbusttvel em 

1982 e em 1985, respectivamente. 

Para o cenário 2, admitiu-se a var.tação dos custos de produ 

ção de 6leo combustível, em relação ao caso base, para os 

veis de US$220  e  US$234  por tonelada, em 1982 e 1985. Esta al 

ternativa justifica-se por duas raz6es: a incerteza quanto ao 

custo de derivados de petróleo, cujo preço internacional sujei 

to a grandes flutuaç6es,ea possibilidade de incorporação implT 

cita de um preço sombra de obtenção de um dôlar por meio de ex 

pOrtaçaO. 

0 cenário 3 repete o cenário 1, com a, taxa de remufle 
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ração de investimentos em reflorestamento elevada de 8% 	para 

15%, o que corresponde a uma elevação dos respectivos custos de 

produção da ordem de 27%. Também para o cen.rio 4 esta taxa foi 

utilizada, com os custos de óleo combustível iguais aos do cen. 

rio 2. 

Para os cenários 5 e 6 foi aplicada taxa de remunera 

ção nula dos investimentos em reflorestamento, o que correspon 

de a unia redução de 14% nos custos de produção de carvão vege 

tal. Esta hipótese & justificada.se  for fato a existência de ra 

zoveis áreas de floresta plantada.sem utilização alternativa 

prevista. Para tais florestas passaria a. contar apenas o custo 

marginal de retirada da madeira, e de produção e transporte do 

carvão, igualando-as praticamente à floresta nativa. Axhbos os 

cenários foram processados apenas para o ano de 1985, como óleo 

combustível a US$202/ton  no .cenrio 5 e US$234/ton no cenário 

6. 

Alóm destes cenários foram processados outros tantos 

em que foi suposta existôncia de restrição quanto ao nível mdxi 

mo possível de substituição do óleo combustível por carvão, sem 

exigôncia de investimento substancial por parte da industria 

consumidõra. Este nível foi fixado em 30% para todas as indis 

trias que ainda não alcançaram tal índice de substituição, sen 

do respeitados os níveis já verificados nas que o ultrapassaram. Os resulta 

dos deste outro conjunto de cenários não são explicitamente apre 

sentados, dado serem óbvios, mas são de importância os preços 

sombra de tais restriç6es, comentados na próxima seção. 
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6 - RESULTADOS 

Os resultados de aplicação do modelo aos cenários des 

1.  critos na seção anterior foram obtidos por processamento em com 

putador Bourroughs B-6800 do Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE/CNPq), utilizando o software" de programação rnatemtica 

TEMPO. 

Os principais resultados são apresentados esquematica 

mente nas figuras subsequentes. Nestas estão relacionados ao 

centro as ind.strias cimenteiras e, na primeira coluna a indfis 

tria de ferro-gusa, identificadas por círculos onde estão ins 

critos o nome de cada indústria cimenteira e a cidade onde cada 

uma se localiza. 

Na segunda coluna estão relacionadas as regi6es produ 

toras de carvão vegetal, associadas às cidades supostas como 

centros de prôdução e distribuição. Â direita, na última coluna, 

são identificadas as duas refinarias da Petrobrãs a partir das 

quais o ôleo combustível é distribuído para as indústrias, e os 

dois entrepostos de carvão mineral da CAEEB na região estudada. 

Os valores colocados sobre as linhas indicam as quan 

tidades do energtico (em 10 ton) fornecidas aos p6los de con 

sumo respectivos, a partir de cada origem. O quadro no canto in 

ferior dfreito resume as características de definição de cada 

cenário. 

Em cada caso é ainda assinalado no canto superior di 

3  reito o valor de custo total mínimo, em US$10. 
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CASO 3 	ANO: 1985 
.SN CARVO VETAL DE FLOIESTA 
NP,TIVA DISPcNÍVEL PP,RA CIM 
TEIRAS 

.CCM  DNDA POR CARVÃO VrL 
DE neRESTA PlANTADA PARA FER 
RO QJSA 

.CUS'IO DE ÕLIX) (fl1)JSflVEL POS 
lO NA REFINARIA: US$202 	- 

.XA INMRNA DE RETOIM DO IN 
VEST1IO E4 REFWBESFAMlIO: 
15% 
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ai soRrio omiti. 
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.CCtI D}VNDA POR CAIO VIAL 
DE FLORESTA PIJNrADA PAPA F 
Ro GUSA  

• CU1O DE ÕLEX) CCZ*JSTÍVEL POS 
70 NA REFINARIA: US$202 

• TAXA INrERNA DE P=MU W fl 
VESTII0 FN REF1OPESTN110: 
0% 
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Uma visão agregada dos consumos dos energéticos deter 

minados para os diversos cenários é apresentadã nas Tabelas 10 

e 11, a seguir. 

CASO 1 2 3 4 

:ENERG:nTICO 
:U$190 :U$220 :U$190 :U$220 

TIR: 	8% T.IR: 	8% TIR: 15% TIR: 15% 

ôleo combustivel 287 43 340 223 

carvao mineral 260 - 260 

carvão vegetal 
91 330 25 (plantaido) 

carvão vegetal 1875 1875 1875 1875 (nativo) 

TABELA 10 - CONSUMO TOTAL DOS ENERGÉTICOS (10 3 ton) 

PARA OS CENÁRIOS ESTUDADOS - 1982 

ASO 1 2 3 4 5 .6 
cC:U$202 cC:U$234 cC:U$202 GC:U$234 cC:U$202 cC:U$234 

E- TRI::. 	8% TIR: 	8% TIR: 15% TIR: 15% TIR: 	0% TIR: 	Õ% 

óleo 
combustivel 1153 310 1270 238 1016 110 

carvão mineral 787 2236 787 2805 787 2516 

carvão vegetal 
plantado 198 403 - - 430 803 
(cimento)  

carvão vegetal 
plantado 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
(gusa) 

TABELA 11 - CONSUMO TOTAL DOS ENERGÉTICOS (10 ton) 

PARA OS CENÁRIOS ESTUDADOS - 1985 

Observadas as hip6teses apresentadas na descrição dos 
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o 

cenários, a análise comparativa dos resultados dos seis casos 

estudados revela que: 

- a oferta do carvão vegeta1proveniente de floresta nativa pa 

ra 1982 é toda consumida nas indüstrias cimenteiras do Estado 

de Minas Gerais e do Distrito Federal, sob quaisquer condj 

ç6es de custo de óleo combustível e taxa de retorno do reflo 

restaxnento j 

- •o carvão vegetal oriundo de floresta plantada, considerando- ,  

se uma taxa interna de retorno de 15% ao ano para o investi 

mento, não concorre, no horizonte deste estudo, nem com o car 

vão mineral nem com o óleo combustível; 

- o carvão vegetal de floresta plantada, considerando-se uma ta 

xa de retorno de 8% ao ano para o investimento em 1982, sub.a 

tituiria o óleo combustível em Corumbá-MS, e em 1985, também 

em Três' Lagoas-MS. Na hipótese da elevação do custo dé produ 

ção do óleo combustível, já em 82, o carvão vegetal de flores 

ta plantada substituiria integralmente o óleo combustível nos 

Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul; 

sob a hipótese do aproveitaitento, em 1985, das florestas plan 

tadas já existentes, seín taxa de remuneração para o 	capital, 

o carvão vegetal desta forma obtido seria aproveitado 	em 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Uberaba e, parcialmente, em Bras 

lia. Se o óleo combustível tiver seu custo de produção eleva 

do, este carvão vegetal, além de abastecer integralmente Bra 

sília, seria ainda aproveitado em Pratápolis e Montes Claros; 

- em geral, o carvão mineral é substituto do óleo combustível 

em áreas onde o carvão vegetal obtido por reflorestamento não 
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tem condiç6es de concorr&ncia. A única região de concorrência 

entre os dois tipos de carvão engloba as cimenteiras de Uber 

ba e Pratpo1is. 

- em 1982, o carvão mineral s6 substituiria com vántagem o 6leo 

cornbustXvel em Cachoeiro do Itapemirim, e apenas na hip6tese de 

elevação do custo de produção deste; 

- em 1985, sob a hipótese de baixo custo de produção do 6leo 

combustível, o carvão mineral já o substituiria em Cachoeiro 

do Itapemirim e Barroso. Sob a hip6tese alternativa da eleva 

ção daquele Custo a substituição dar-se-ia em maior escala, 

com o entreposto da CAEEB em Matosinho abastecendo as cimen 

teiras do entorno de Belo Horizonte, à exceção de Contagem, e 

com o entreposto de Sorocaba atendendo as cimenteiras de Ube 

raba e Pratpo1is; 

- possível avaliar o valor marginal da substituição de uma 

Gcal obtida através de carvão observando os preços-sombra ob 

tidos quando todos os Cenários anteriormente déscritos foram 

reprocessados com restrição adicional quanto ao nível mximo 

de substituição. Os resultados obtidos indicaram valores de 

até US$12,00 por Gcal substituída, em 1982, por carvão veg 

tal de origem nativa, e de até US$8,00 por Gcal substituída, 

em 1985, por carvão vegetal obtido a partir de floresta pla, 

tada, sem remunração para o capital. 

a 


