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_Os projetos de assentamento e colonização constituem uma base privilegiada para iniciar a

. organização da produção de carvão vegetal.

2.3 EMP REENDIM ENTOSAPROVADOS

Entre os empreendimentos. aprovados pelo Conselho do Programa Grande Carajás figuram
,:nove usinas siderúrgIcas e duas usinas de cimento. Estes onze empreendimentos demandarão um
I, consumo de carvão vegetal em cerca de 1:1 milhão de toneladas.ano.

Esta demanda 'equivale a 16% da produção nacional desse energético e para satisfazê.l~ será
necessário que num período muito curto a produção global da área do PGC, hoje estimada em cerca
de 90.000 toneladas ano, seja incrementada 1.300%.

3 V - DEMANDA DE CARVAO VEG::TAL

o conhecimento exato das características da demanda é imprescindível para o planejamento
de uma eventual intervenção oficial. Utilizando informações secundárias estimou.se uma primeira
aproximação. indicativa das características potenciais da demanda (Tabela 1).

3.1 LOCAlIZAÇAO

Os empreendimento', aprovados foram localizados ao livre arbítrio da iniciativa privada. Na
elaboraçãd dos estudos de viabilidade. a Vale do Rio Doce subsidiou os empresários com informa;õcs
diversas.

I

I A disponibilidade de infra.estrutura foi o aspecto decisivo para localizar os empreendimentos
, prn,; ."rln<. O pntrnn,,~mOnf0 rnrlnlprrnviário. facilitando o abastecimento de matérias.primas, prio .

. ~. -
IIZ0U as opçoes.

o mapa 1 apresenta. face a informação disponível, uma primeira aproximação da expectativa
pot~ncialde distribuição geográfica da demanda.

I
: 3.2
I,

EXPECTATIVA TEMPORAL

A tabela 1 apresenta a previsão sintética da demanda subdividindo-a em atual e futura e esta
última desagregada em projetada e potencial.

A demanda atual na região Norte atinge cerca de 90.000 toneladas. As fábricas de cimento,
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No Quadro I, apresentam-se fluxogramas indicativos de rotinas alternativas de abastecimento
de lenha, em Sistemas de Produção na área do PGC. Cabe salientar que os coeficientes tecnológicos
e adotados nessas rotinas (Tabela A3-3, 4, 5) apresentam variações em função das caracterlsticas do
material vegetal, equipamentos, etc.

1

4.6. SISTEMAS DE PRODUÇAO

Para abordar a problemática do carvão na área do PGC, fixaram-se algumas combinações dos
fatores de produção - SISTEMAS DE PRODUçAO. Avaliou-se a sua adaptação e viabilidade técnica
e econômica nos diferentes espaços identificados no zoneamento ambiental simplificado.

Treze dos SISTEMAS DE PRODUÇAO considerados, identificam-se'com configurações típi-
cas de Sistemas de Produção observados em Minas Gerais. Apenas um deles é inovador.

A escala de produção e as formas .de remuneração do trabalho são aspectos que possibilitam
agregar os sistemas em três grupos:
U

4.6.1. Sistemas para Pequeno Produtor

Neste grupo definiram-se quatro. sistemas todos eles contemplando. um único forno e utili.
zando força de trabalho familiar. A eles se refere a Tabela 4.

A área necessária para abastecimento Indica o limite Inferior a 'partir do qual ó justificável o
pequeno produtor investir individualmente.

Para o sistema A. é importante referir, que a operação do forno metálico requer no minimo
I
: três homens. Assim s6 pode conceber-se a sua utilização com uso de maõ-de-obra familiar, se duas ou
j mais famílias se organizarem sob forma de trabalho comunitário.

; ~,O sistema B, utilizando forno do tipo Rabo-Quente se apresenta como a altervativa de menor
\ sofJnlcação. A opção por esta alternativa deverá ser reservada para áreas de relevo acidentado ou muito
í pequenas.

" Os sistemas C e D tem igual configuração s6 diferindo no tempo de amortização. A construção
; do forno com 5 metros de diãmetro requer um pedreiro especializado.

Todos os sistemas poderão ser fomentados em qualquer dos espaços definidos no zoneamento
i ambiental simplificado. Porém recomenda.se que os fornos cerãmicos sejam construidos sob galpão
, rústico coberto a cavaco Se a precipitação for superior a 1.300 mm por ano, •

• A intenstd~. du Chuv8S pode c.usar choquei t',m~OJ dllnrutlvol.

.'. ,.'
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Estradas, conrjições de tráfego e velculos
I

As estradas, nas sub.áreas de Marabá e Açailândia apresentam condições, de um modo geral,
;recárias. Amuas as cidades são atravessadas por uma estrada asfaltada na direção Norte-Sul. Nelas
2 encontram vias alimentadoras com piso de terra ou caminhos em leito natural.

A precipitação influencia muito as condições de tráfego na região. Nas estradas de terra e nas
.icinais de leito natural a circulação de caminhão trator com carreta durante o per lodo das chuvas
,ãa é aconselhável. Veículos tipo truck ou toco podem fazê.lo sem restrições ou com redução da
carga.

As velocidades médias de circulação (com e sem carga) e as componentes do custo operacional
[partes fixa e variável) conjugam.se, determinando um custo por tonelada quilômetro para os diferen.
:estipos de estrada. A Tabela 14 indica coeficientes unitários para três tipos de velculos.

Note.se que o caminhão truck apareoe como o veículo mais versátil, apresentando o custo ope-
racional mais baixo em estradas alimentadoras de terra. Este veiculo deve ser dG tipo chassi longo.

'-' Face às peculiaridades da região, não se poderá contar com velculos para ,transporte como frete
deretorno, ate porque as distâncias curtas tornam tal serviço desinteressante.

,

15.2.2 Operações de Carga 8 Descarga

I O transporte de carvão vegetal pode ser feito a granel ou em sacaria. O primeiro caso exige ver.
(ulos de chilssis longo com caixa seca e taipais apropriados - [1aiola. No segundo caso qualquer verculo
serve mas quase sempre é stloutili7ilrln il c~rn~irlilrlp.de carga.

P. carga do veículo foi imputada no custo de produção de carvão. Porém o tempo que o velcu.
lo fica imobilizado sendo carregado ou descarregado tem que ser computado.

A escala de produção. capacidade de estocagem, acesso à bateria, possibilidade de reunir mão-
de.Xra suficiente, etc., condiciona a opção pelo método de carga, periodicidade e tipo de verculo.

Os produtores dos sistemas C e O demorariam dois meses armazenando carvao e teriam que oJu-. ,

plicilr a dimensão do galpão para lograrem carregar um caminhão truck. O acesso deste ao local do for-
no certamente implicaria em investir no melhoramento do caminho. Teriam ainda que dispor na hora
certa do pessoal cessá rio, cinco ou sete homens.

Já uma bateria de 9 fornos operando com um número médio de 12 trabalhadores (sistemas J
e Ll far~ sem dificuldade a carga de um truck duas vezes por semana.

i'
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rinOS-fra~õesinferiores a 10 mil mil (metros - não são desejadas. Nas segundas todo o carvão é pulveri-

lado.I A coexistência dos dois tipos de usinas é interessante devendo estabelecer-se um processo ra-rDnalde direcionamento das frações.

No custo do carvão, enquanto insumo industrial, somam-se vários itens: preço do carvão, custo
lo transporte, custo do serviço de compra, custo de reprocessamento, valor das quebras, valor do capi-

:al imobilizado em estoques, etc.

o serviço de compra nas usinas poderá Instalar-se de modo incipiente mas a médio prazo pelo
f,mento previsível da demanda e concorrência, terá que aperfeiçoar os métodos,

1 Existirão razoáveis diferenças nas características do carvão oferecido. Essas diferonças d~vem
i~r expe<Jidamente determinadas e o carvão valorizado em função da densidade aparente, umldado,
'teor de carbono fixo, resistência ao tamboramento, etc. Parece despropositado que, pequenas usinas,
jmor'~m sitemas sofisticados para controle do abaslc"illlclllU.
j--I As siderúrgicas na área do PGC serão concentradas em distritos industriais. No triángulci mi-

joeiro estão dispersas.,,
j Esta diferença permite confiyurar a idéia de uma central de utilidades e serviços que, em cada
!distrito industrial, apoie as usinas instaladas. O carvão vegetal pode ser uma das utilidades oferecidas,

I:::,
I A iniciativa privada deslocou-se para B área do PGC, em parte induzida pela Companhia Vale
'dO Rio Doce e el11parte sugestionada pela perspectiva do preço barato do insumo ,carvão.

I - C•.•nhecem-se manifestações do sistema polltico mineiro, contra o esvaziamento relativo que

• essamigração provocará na economia do Estado.

, . Com os industriais, irão também fornecedores cotistas de carvro que gravitam à sua volta. Este~
levarão consigo empreiteiros, que por sua vez, arrastarão carvoeiros.

O sistema de abastecimento tradicional em Minas Gerais envolve sobretudo relações infor-
mais, em muitos casos reforçadas por aspectos de concldadania e ligações familiares de mais de

uma geração.
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A Estabilidade do Setor de Carvão Vegetal

Durante os primeiros meses de atividade as indústrias deverão paQar o carvão por preço de fo-
nento. Poderá atingir cerca de ezS 800,00 por tonelada de carvão seco posto na usina.

rei valor permitirá qua os fornecedores vin~ulados às usinas amortizem rapidamonto os investi.
nentos e induzirá outros produtores e entrar na atividade. Tão logo a produção so equilibre com a ele.
nanda o prj!ço inicial tendorá a ,baixar.

A médio prazo (1990) deverá estacionar no patamar dos CzS 620,00. O custo de transporte
150 kml absorverá cerca de CzS 120,00. Ao produtor restarão Cz$ 500,00.

Este nível de remuneração é ainda satisfatório para o pequeno produtor, cujo custo de produ,
ão é de ezs 400,00 ou de CzS 300,00 consoante atribua ou não valor à lenha.

Tão logo o crescimento da demanda desacelere (1992) e as usinas disponham de estoques de
~gura' 1, é previsível que o preço venha a cair para um patamar de Cz$ 550,00. Este valor já não per-
litirá ~apitalização do Selor Agricola.

Pelas razões anteriormente expostas essa capitalização é imprescindível ao desenvolvimento ru-
lI. Assim deverá então, existir uma instituição que intervenha regularizando o mercado.

A forma de regularizar, é retirar o excesso de oferta. A Exportação é o instrumento que se uti.
tará para atingir esse objetivo.

o preço de exportação superior ao do mercado interno corllpens",~.amplamenle o capital imo'
i1izado nos estoques reguladores, o custo do transporte para 'São Lu (s e os encargos portuários. Po-
erá mesmo, se efetivada em grande escala e continuadamente servir para compensar o aparente acrés.
imo de custo que o setor industrial estará enfrentando.

Dessa intervenção, resultará o aumento continuado da produção de carvão o que significará o
Jmen.... do produto do setor agrfcol~ e o desenvolvimento mais harmônico da área do PGC.

i.
~
o ..

f.'.
,1.5. Problemática do Carvão Vegetal na área do Programa errande Carajás

Todavia, é preciso considerar que o desenvolvimento do setor agrícola não depende exclusiva.
lente da expansão da fronteira, com e apropriação de novas áreas para plantio. Esse desenvolvimento
epende principalmente do aumento da produtividade, considerando sobretudo que a enfase será dada
culturas perenes, economicamente rentáveis e adaptáveis às condições da região.

A Diretriz básica do Governo deve", considerar que, tanto quanto possivel, é preciso conservar
manter a floresta nativa que não só constitui um valioso bem econômico, pelas essências florestais
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~ue contém. como também exerce um relevante papel ecológico.

Assim. as áre~s de cerrado. ainda existentes. deverlio ser preferencialmente as utilizadas para
ícolas e, quando se faça necessário sacri.ficar áreas de floresta densa. esse uso deve ser restrito
necessidades de assentamento de populações rurai,..

Será mais fácil ao governá estabelecer. desde logo, as Diretrizes que devem comandar as ações
do PGC do que procurar. no futuro. introduzir medidas corretivas de situações indesejáveis que

I a ser criadas.

Para fomentar a produção do carvão, cabe ao governo promover a difusão de tecnologia bem
,ssegurar ncesso a insumos, crédito e pessoal especinlizado.

No que concerne à tecnologia. o recomendável é o emprego de sistemas de pirólise da madeira.
cuperação de subprodutos de valor econõmico, como é o caso dos sistemas L. M. N (recupera-
alcatrão) e principalmente do sistema O (recuperação de alcatrão, ácido acético e metanoll sis-

:itad'--' Tabela 6.

Todavia, considerando que este último sistema ainda. se acha em fase de 'desenvolvimento pllla
dade de ildequar a tecnologuer disponível às condições regionais, sugere-se a conce~são de estl-
governamentais pilril a imediilta execuçlio de um projeto experimental a definir os pilrãmetros
).econõmicos que correspondan, às melhores condições de aproveitamento e produção.

O emprego de equioam~ntos desses tipos permitirá absorver diretamente a produção de lenha
,ria dos pequenos produtores agrícolas, evitando-Se a'atuação de intermediários, ao mesmo tem-
~ permitirá que esses pequenos produtores possam dedicar maior parcela de seu tempo e aten-
culturais em desenvolvimento.

Será fácil. ao Governo intervir no futuro com medidas corretivas que se mostrarem necessárias.
, essas medidas serão mais legítimas e esclarecidas se desde os primeiros momentos estiver atuan-

;etol~.l

Assim, deverá participar no fomento da produção, promovendo a difusão de tecnologia, di-vul-
modelos simples de exploração e assegurando acesso" insumos, crédito e pessoal especializado,

Outra medida de interesse é pmmover a constituição de entidades sub-regionais que asso,
cooperativamente produtores e consumidores. Deverá articulá.las entre si para que elas pró-
jefinam no futuro a Política que estabilize o setor de Carvão Vegetal. Essa estabiliz~ção permitirá
escimento de atividades promissoras na região. A borracha, a castanha, a mandioca. conquis-
da pastagem o espaço que no modelo de abastecimento t iberal jamais teriam.

I
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TABELA 5

SISTC'IAS DE PROOUCM PARA PEQUEilOS E fltOIOS PRODUTORES
ro,ÇA DE TRABALHOASSALARIADA

stSTH'AS
I.

CARACTERI STI CAS
E F G H ( J

.. -

TECIIOLOGI A DE C~RBOSt IACAO
Tipo do' Forno Sup. ~ 5m Sup. 9 5m Metãlico Metãllco Sup. 9 5m Sup. 9 5m

número de Fornos (un Id.) 2 4 6 + , 6 • 1 9 9

loca 1 izacão Ba teria Bateria Grupo Móve 1 Grupo Móve' Oi s tanelados 200m Bateria

Período de Amort;zacão (anos) 5 5 2 2 2 5

Rendimento (s t/i.ldC I 2,2 2,2 3,2 3,2 . 2,2 3,2

Carga de Lenha r.•nua 1 M.l.n'.la1 Manua 1 flanua' . Manua 1 r.•nua 1
Carga do Carvão Saca ria !la la lo Saco Saco $.aco 83 la io

Produção Anual Carvão (ton) 304 608 990 990 1368 1368

ABASTECIMEliTO DE MA;ERIA PRIMA (rotina) IV V II ( 111 V

0<'"" nda Anua I (st) 2664 5328 12474 12474 "9H8 11988

Ar~a rlecessâria (ha)
FI. Densa 33 66 62 75 60 150

FI. Aberta 54 10B 101 143 98 244

Cerradão 68 136 127 • • 307

Cerrado • 220 207 • • 499

Capoeirão 98 198 185 277 • 443

Capoeira • 252 237 • • 569

Condições do Solo
Te. tura Qualquer Média Qualquer Qualque Qualquer Média

Topografia Plana Plana a ondulada Plana a onducada Plana a ondulada Acidentado Plana • ondulada

Baldeio Carro burro o flanua 1 Manu.l Carro boi -
Olstãncia do '>a1delo (m)

F1. Densa , 172 o 6 7 232 o

Fl. Aberta 220 - 7 8 296 -
Cerradão 247 . 8 • • o

.Cerrado • - 10 • • o

Capoeirão 296 o 9 11 • -
Capoeira • . 11 • • o

Secagem Campo Campo Campo Campo c/queimada Campo Campo

Transporte o Tra tor o - - Trator

Carga - Manua I o - - Manua 1

Dlstãncia de transporte Im)
FI. Densa o 812 o . - 1224

FI. Aberta o 1039 - - - 1562

Cerradão o 1166 - o - 1752

Cerrado o 1483 o . . 2233

Capoeirão o 1400 o - - 2104

Capoeira o 1587 - - - 2385

Estradas - . . ' - - - -
Reche90 Carro burro c:.a rro bl.JT'ro - . o Carro burro

Volume Anual (s t )
A,'" o 200C,,, 847 2217 o o o 6113

A.•• o 1500"" 719 2291 o . - 6154

A.•• - 1300, •• 612 1918 - - - 4315

---- -





















































ANEXO 3

DIRETRIZES TtCNICAS PARA A EXECUÇAO DE PLANTIOS HOMOGENEOS DE ESSENCIAS
FLORESTAIS DE DESENVOLVIMENTO RAplOO NA REGIAO AMAZONICA

I - DIRETRIZ FUNDAMENTAL

Os plantios homogêneos de essências florestais de desenvolvimento rápido (como Pinus, euca.
liptus, Gme/ina, etc.! destinados a usos combustíveis (florestas energ~ticas) ou a fornecer matéria-pri-
ma para indústrias de transformação de interesse econômico (florestas industriais), que vierem a ser
implantados na Reqião Amazônica, deverão localizar-se apenas em áreas de cerrado, de campos natu-
rais, pastagens degradadas ou de vegetação secundária (capoeiras) evitando-se a supressão da mata
laliva regional para a implantação desses plantios, salvo nos cacos previstos no item 6 das Diretrizes
-=specíficas.

Justificativa

A heterogeneidade da cobenura florestal nativa deve ser conservada pois essa heterogeneidade
.0mtilUi um verdadeiro sistema de imunização forjado pela nall1'eza considerando que o côlor e a umi-
dade do meio amazônico facilitam a multiplicação de insetos e fungos que disseminam pragas e doen-
ças_ Desse modo, heterogeneidilde é sequrallça de estabilidade. A substituição do ecossistema naturill
complexo, representado por uma grande diversidade de espécie, por um ecossistema artificial simplis.
ta, como ó O caso das mOllocullUras, conduz, om grande número do caS05, a um equil ibrio precário en-
'reo veqetol e o meio ambiente, criando um sistema eeol6gico instável.

I - DIRETRIZES ESPECfFICAS

1. A execução de plantios homogêneos de essências florestais-de rápido desenvolvimento fica-
cá sujeita à apresentilção de projeto florestal específico detalhado, de responsabilidade de empresa ou
prQf;'sionai devid~mente habilitado na forma da lei, que constituirá parte integrante de projeto indus-
.rial'--cécnico-econômico-financeiro, visando ao suprimento da matéria-prima necessária ao processo
nrouutivo ou a fornecer material básico para geração de energia da emp~esa responsável pela implan-
tação do empreendimento.

2. Os plantios homogêneos de essências florestais de desenvolvimento rápido, visando a usos
combustíveis ou industriais, serão restritos às reais necessidades dos empreendimentos a que se vincu-
lem, evitando-se tanto quanto possível, sua disseminação indiscriminada.

3. A área para a execução de pl"ntios florestais homogêneos será e;n cada caso, a necessária ao
suprimento d" empresa titular do projeto "crescida de, no mínimo, 25% como margem de segurança.
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