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Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar se 

a aplicação de séries temporais, Método de Holt e 

Método de Holt-Winter, conseguem descrever a 

produção e consumo de etanol no Brasil e no estado de 

São Paulo, em comparação com modelo exponencial de 

Malthus. 

1. Introdução 
O modelo exponencial já é aplicado no planejamento 

da produção e importação de gás natural no Brasil [1]. 

O modelo exponencial de Malthus é o modelo mais 

simples que descreve o crescimento populacional de 

algumas espécies, e é representado por uma equação 

diferencial de primeira ordem que estabelece a taxa de 

variação da população em relação ao tempo, 

apresentada da seguinte forma: 

                       rN
dt

dN
                         (1) 

onde:  dN/dt é taxa de variação da população; 

           r é a taxa de crescimento da população; 

A solução da equação diferencial (1) pode ser 

descrita como: 

                            N(t)= N0e
rt                                         (2) 

onde: N0 é a população inicial N(0) = N0 

Com o aumento da produção de etanol a partir da 

década de 80, conforme mostra a Figura 2, o Brasil 

passou a ser considerado um dos países mais fontes de 

energia renováveis do mundo. A participação dos 
derivados da cana, etanol e bagaço de cana, na matriz 

energética do Brasil [2] é de 18%, conforme mostra a 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Matriz Energética 

2. Metodologia 
Para a realização deste trabalho serão utilizadas 

bases dados do Balanço Energético Nacional [2] para a 

modelagem da produção e consumo do etanol. Os 

cálculos e gráficos da aplicação do modelo serão 

desenvolvidos através do Microsoft EXCEL, onde o 

função Solver será utilizado como ferramenta de 

otimização para minimizar os erros. O software 

MATLAB também será utilizado para simulações 

gráficas. Foi utilizado o método de ajustamento de 

curvas através de ajuste linear para a determinação dos 

parâmetros r e N0 do modelo exponencial. 

3. Resultados 
 

Figura 2 – Produção de etanol 

Figura 3 – Consumo de etanol 

4. Conclusões 
Os resultados mostram que o modelo exponencial 

de Malthus não descreve de forma satisfatória a 

produção e consumo de etanol. Dessa maneira, o 

seguimento do trabalho se dará pela comparação entre 

esse modelo e os métodos de séries temporais, como o 

método de Holter e o método de Holt-Winter com 

sazonalidade. 
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