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RESUMO 

 

ANATER, Mônica Joelma do Nascimento. Desempenho ambiental e energético da produção 

de carvão vegetal para uso doméstico no Brasil. 2022. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-

Graduação em Energia (PPGE), Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2022.  

 

O Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, utilizado majoritariamente no setor 

industrial e residencial. No setor industrial, é o único país que utiliza o carvão vegetal em larga 

escala para produção de ferro-gusa e aço. No setor residencial, seu uso está relacionado a 

particularidades de cada região. Historicamente, a produção de carvão vegetal esteve associada  

ao desmatamento ilegal de florestas nativas, condições degradantes de trabalho e de vida dos 

trabalhadores, uso de fornos de baixo rendimento e pelo baixo nível de inovações tecnológicas 

do setor. Entretanto, nos últimos anos, há evidências de modificação deste cenário, com 

preferência por matéria-prima de origem plantada, fornos com rendimentos superiores e 

melhores condições de trabalho. Porém, sabe-se que parte significativa da produção ainda é 

feita de forma tradicional, principalmente por pequenos produtores, que em geral, não possuem 

acesso às condições para melhoria do sistema produtivo. Esses fatores contribuem para a 

produção do carvão vegetal de baixa qualidade, que é em geral direcionado ao uso residencial. 

Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o desempenho energético e 

ambiental da produção de carvão vegetal dedicado ao setor residencial brasileiro. A partir do 

levantamento de dados secundários e aplicação da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), foram verificados os principais impactos da produção de carvão vegetal em duas 

diferentes rotas: Rota 1 que realiza produção de carvão vegetal a partir de madeira de 

desmatamento ilegal e forno do tipo rabo-quente e, Rota 2 que produz o carvão vegetal a partir 

de plantações florestais em áreas degradadas com uso de forno com fornalha, que permite a 

queima prévia dos gases oriundos do processo de carbonização. A Rota 1 é típica de sistemas 

ilegais e/ou expansão de terras com pastagem para criação animal, principalmente na Amazônia 

Legal. A Rota 2 é apontada como uma das alternativas promissoras no cenário atual, pois 

possibilita a recuperação de áreas degradadas para a produção de florestas plantadas. Como 

principais resultados, foi verificado que, devido à falta de rastreabilidade do setor, não é 

possível garantir a origem florestal da lenha utilizada para a produção de carvão vegetal. Além 

disso, verifica-se que o uso do biocombustível está relacionado a especificidades de cada região 

brasileira, onde estudos expõem que, em geral, o combustível possui baixa qualidade para uso 

residencial. Por fim, no estudo de ACV, foi verificado que a produção de carvão vegetal na 

Rota 2 (aperfeiçoada) teve melhor desempenho em todas as categorias de impacto analisadas 

(mudanças climáticas, acidificação, eutrofização, toxicidade humana, ecotoxicidade terrestre e 

oxidação fotoquímica), como esperado. A partir desses resultados, foi possível concluir que o 

aproveitamento de terras degradadas para plantações florestais, é uma estratégia viável 

ambiental e economicamente, por proporcionar o suprimento da demanda por lenha ao passo 

que diminui a pressão sob florestas nativas. Fomentar políticas públicas, garantir a fiscalização 

e investir na cadeia produtiva deste setor são ações que podem colaborar com as Contribuições 

Nacionais Determinadas firmadas pelo governo brasileiro no âmbito do Acordo de Paris.  

 

Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida. Uso residencial. Uso industrial. Qualidade. Uso 

de terras degradadas. Carvão vegetal. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ANATER, Mônica Joelma do Nascimento. Environmental and energy performance of 

charcoal production for domestic use in Brazil. 2022.  Thesis (Doctoral) – Post-Graduation 

Program in Energy (PPGE), Institute of Energy and Environment, University of São Paulo, São 

Paulo, 2022.  

 

Brazil is the world's largest producer of charcoal, used mainly in the industrial and residential 

sectors. In the industrial sector, it is the only country that uses charcoal on a large scale to 

produce pig iron and steel. In the residential sector, its use is related to the particularities of 

each region. Historically, charcoal production has been associated with illegal deforestation of 

native forests, degrading working, and living conditions of the workers, use of low yield kilns 

and a low level of technological innovations in the sector. However, in recent years, there is 

evidence that this scenario has changed, with a preference for raw material of planted origin, 

kilns with higher yields and better working conditions. However, it is known that a significant 

part of the production is still made in a traditional way, especially by small producers, who 

generally do not have access to conditions to improve the production system. These factors 

contribute to the production of low-quality charcoal, which is generally intended for households 

use. In this context, the objective of this research was to evaluate the energy and environmental 

performance of charcoal production dedicated to residential sector. Based on secondary data 

collection and the application of the Life Cycle Assessment (LCA) methodology, the main 

impacts of charcoal production were verified in two different routes: Route 1, which produces 

charcoal from illegally deforested wood, and a hot-tail kiln, and Route 2, which produces 

charcoal from forest plantations in degraded areas, using a furnace, which allows the previous 

burning of the gases from the carbonization process. Route 1 is typical of illegal systems and/or 

expansion of land with pasture for animal breeding, mainly in the Legal Amazon. Route 2 is 

pointed out by specialists as one of the promising alternatives in the current scenario, because 

it allows the recovery of degraded areas to produce planted forests. As main results, it was 

verified that, due to the lack of traceability of the sector, it is not possible to guarantee the forest 

origin of the firewood used for charcoal production. In addition, it was verified that the use of 

biofuel is related to the specificities of each Brazilian region, where studies expose that, in 

general, the fuel has low quality for residential use. Finally, in the LCA study, it was verified 

that charcoal production on Route 2 (improved) performed better in all impact categories 

analyzed (climate change, acidification, eutrophication, human toxicity, terrestrial ecotoxicity, 

and photochemical oxidation).  From these results, it was possible to elucidate that the use of 

degraded land for forest plantations is an environmentally and economically viable strategy 

since it provides the supply of firewood demand while decreasing the pressure on native forests. 

Promoting public policies, guaranteeing inspection, and investing in the productive chain of 

this sector can collaborate with the Nationally Determined Contributions signed by the 

Brazilian government under the Paris Agreement.  

 

Keywords: Life Cycle Analysis. Residential use. Industrial use. Quality. Degraded land use. 

Charcoal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO E HISTÓRICO 

 

Os dendrocombustíveis são uma categoria de biocombustíveis que utilizam a biomassa 

lignocelulósica e seus produtos, onde a lenha é o principal representante. A lenha é classificada 

como recurso primário, já que é obtida diretamente da natureza, enquanto o carvão vegetal, 

produto da transformação térmica da lenha, é classificado como uma fonte energética 

secundária (CORTEZ; LORA; GOMEZ, 2009).  

A pirólise é um processo de degradação térmica da biomassa, na ausência total ou quase 

total de agente oxidante, e pode ser realizada em diferentes condições de temperatura e tempo 

de residência da lenha no forno. Esses fatores influenciam diretamente na porção sólida, líquida 

e gasosa resultante do processo, e são determinantes na qualidade do carvão vegetal produzido 

(NOGUEIRA; LORA, 2003). A depender do tempo de residência da lenha no forno, a formação 

de uma ou outra porção (sólida, líquida ou gasosa) pode ser priorizada.  

A forma mais comum de produção de carvão vegetal é pelo processo chamado de 

pirólise lenta, que converte a lenha em um combustível mais homogêneo, com maior densidade 

energética e menor teor de umidade. A pirólise lenta tem como principais características o maior 

tempo necessário para a transformação da lenha em carvão vegetal (de horas à dias), já que 

utiliza uma baixa taxa de aquecimento e temperaturas relativamente baixas (por volta de 400ºC) 

no processo, onde é favorecida a formação da fração sólida do combustível (NOGUEIRA; 

LORA, 2003). Em suma, o material é decomposto pela ação do calor, resultando um produto 

sólido em maior parte (carvão vegetal) e produtos voláteis, no qual uma porção pode ser 

condensável (líquido pirolenhoso) e outra fração não condensável (gases). O líquido 

pirolenhoso, por sua vez, é constituído de duas fases: o ácido pirolenhoso e o alcatrão (MATOS; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 1981).  

O controle de entrada de ar e a qualidade da matéria-prima são fundamentais na 

qualidade do carvão vegetal e na quantidade de gases emitidos (BRITO et al., 2012). Em geral, 

no processo de carbonização ocorre o escurecimento da lenha, a concentração de carbono, o 

aumento do poder calorífico, a redução da resistência mecânica, a diminuição da densidade e 

do teor de voláteis e o aumento da porosidade.  

As características do carvão vegetal permitem que ele seja utilizado de diversas formas, 

dentre as quais as mais comuns estão seu uso como combustível e como agente redutor na 
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produção de ferro-gusa e aço (MATOS; ALMEIDA; OLIVEIRA, 1981). Porém, dependendo 

do uso, algumas características são priorizadas.  

A obtenção do ferro utilizando o carvão vegetal como agente redutor data de mais de 

4.000 anos, sendo o carvão vegetal proveniente de florestas nativas. Com o passar do tempo, 

com o aumento da população e do consumo desse material, a pressão sobre as florestas 

aumentaram, o que contribuiu para o quase esgotamento dessa fonte de biomassa em alguns 

países. Durante a Revolução Industrial, a indústria siderúrgica substituiu o carvão vegetal, em 

condições de escassez, pelo carvão mineral (PEREIRA, 1996). 

Já no Brasil, a primeira fábrica de ferro data de 1587 na região de Sorocaba (IABR, 

2022a). A produção de carvão vegetal em escala comercial surgiu em Minas Gerais, em meados 

do século XIX, principalmente para ser utilizada nas indústrias de processamento de minério 

de ferro, utilizando para isso recursos florestais provenientes da Mata Atlântica (DIAS et al., 

2002). Segundo Pereira (1996) entre os anos de 1811 e 1821 a produção industrial de ferro-

gusa e aço utilizando carvão vegetal foi introduzida em São Paulo e Minas Gerais.  

Segundo Ferreira (2000), o uso do carvão vegetal na siderurgia está ligado ao próprio 

processo de industrialização do Brasil, já que na época que não havia a possibilidade de 

emprego do carvão mineral em localidades afastadas da costa por falta de estrutura viária. 

Segundo o autor, depois de algumas tentativas frustradas de adaptar a experiência europeia para 

a realidade brasileira, em 1920 foram implementadas algumas usinas que iniciaram 

efetivamente a produção de aço a partir do carvão vegetal no Brasil.  

Segundo Barros (2015) o setor ingressou no século XX, sendo pouco expressivo. Nas 

quatro décadas subsequentes, mesmo com o significativo crescimento, a produção da indústria 

siderúrgica não atendia a demanda interna. O cenário começou a mudar quando foi criada em 

1941, a Companhia Siderúrgica Nacional. De acordo com Pereira (1996) a partir desta data a 

siderurgia brasileira se modernizou com a introdução dos altos-fornos movidos a coque.  

Segundo Brito (1990), a grande disponibilidade de florestas nativas foi um dos fatores 

principais que permitiu o crescimento desse segmento no Brasil.  

O Conselho Consultivo da Indústria Siderúrgica (CONSIDER), fundado em 1968, se 

transformou em conselho deliberativo, denominando-se Conselho Nacional da Indústria 

Siderúrgica em 1970. Foi a partir desse conselho, por meio das Resoluções 48/76 e 57/76, que 

admitiu a expansão de unidades à base de sucata e a implantação de altos-fornos unicamente a 

carvão vegetal (ANDRADE; CUNHA, 2002). Isso fez com que na década de 1970, Minas 

Gerais se tornasse o maior polo siderúrgico a carvão vegetal do mundo (DIAS et al., 2002).  
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Entretanto, desde a crise mundial em 2008, o Brasil enfrenta uma queda na produção do 

aço, o que influencia diretamente no consumo de carvão vegetal. A crise provocou 

consequências negativas para a indústria. Em 2015, mais de 120 indústrias deste setor 

trabalharam com uma taxa de utilização média de 50%, enquanto outras tiveram suas atividades 

interrompidas (IBÁ, 2015).  

Paralelo ao setor industrial, o carvão vegetal é um combustível de grande importância 

para o setor residencial, utilizado principalmente para cocção. A produção e consumo de carvão 

vegetal para este setor possui diversas particularidades, que vão desde tecnologias, tipo de 

produtor e de matéria-prima, até os fornos utilizados para sua produção e/ou utilização. Devido 

as proporções continentais do país, uma das principais dificuldades enfrentadas é a falta de 

fiscalização do setor, o que contribui para a produção de um combustível de baixa eficiência, 

qualidade e atrelado a impactos ambientais negativos. Além disso, verifica-se que o setor 

residencial possui lacunas de estudos, que poderiam contribuir para a melhoria dos índices de 

sustentabilidade da produção e utilização do carvão vegetal. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O Brasil é o líder mundial na utilização de biomassa como fonte de energia (IEA, 2017). 

O país é conhecido mundialmente por ter uma alta produtividade de etanol, mas também possui 

uma grande parcela de sua energia proveniente de biomassa sólida, como a lenha e o carvão 

vegetal. Em específico, no caso do carvão vegetal, o Brasil é autossuficiente na sua produção e 

o utiliza totalmente para consumo interno (MME, 2022).  

A falta de planejamento, de fiscalização e de políticas públicas voltadas ao setor, 

resultou na consolidação de uma cadeia produtiva ineficiente no Brasil. Por muito tempo, a 

atividade esteve associada a marginalização, ao uso de mão-de-obra análoga à escravidão, uso 

de mão-de-obra infantil, ambiente de trabalho insalubre, utilização de fornos com baixo 

rendimento e alto impacto ambiental pelo desmatamento de grandes áreas para obtenção de 

matéria-prima. Todavia, o Brasil, possui alternativas para aumentar a produção e diminuir os 

impactos ambientais e sociais atrelados a produção de carvão vegetal. Entre elas está o aumento 

de plantios florestais em áreas degradadas1 (IINAS, 2014) e o aumento da eficiência dos fornos 

de carbonização (CGEE, 2015).  

 
1 A Instrução Normativa ICMBIO Nº 11, de 11 de dezembro de 2014, define como “área degradada aquela que 

está impossibilitada de retornar naturalmente a um ecossistema que se assemelhe ao estado inicial, dificilmente 

sendo restaurada, apenas recuperada”  (ICMBIO, 2014).  
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Apenas quanto as áreas degradadas, Piketty et al. (2009) estimaram que o Brasil poderia 

ter 76,7 milhões de hectares de áreas degradadas viáveis para plantios florestais para fins 

energéticos. O plantio de florestas, por sua vez pode aumentar a disponibilidade de recursos 

madeireiros ao passo que reduz a pressão de desmatamento de áreas nativas para o suprimento 

do setor.  

Durante a reunião da Conferência das Partes de 2015 (COP21), o Brasil apresentou sua 

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), assumindo o compromisso de reduzir as 

emissões totais em 37% até o ano de 2025 e 43% em 2030 (ano base de 2005), e a neutralidade 

de emissões em 2050. Além disso, pretende a eliminação do desmatamento ilegal até o ano de 

2028 (BRASIL, 2022b). Para isso, o setor de carvão vegetal pode auxiliar no cumprimento das 

dessas metas.  

Atualmente, devido a um aumento da participação política e restrições ambientais e de 

qualidade quanto ao aço vendido internacionalmente, a cadeia produtiva vem se tornando mais 

eficiente, onde se verifica a preferência pela madeira plantada, com fornos mais eficientes e 

condições de trabalho melhoradas. Todavia, uma grande parte da produção ainda é produzida 

da forma tradicional e menos eficiente, principalmente quando destinada ao uso residencial. O 

grande número de rotas2 de produção diferentes implantadas no país dificulta a fiscalização e 

rastreamento do carvão vegetal por parte governamental, que resulta em dados oficiais 

contrastantes, entravando o correto direcionamento de esforços para aumento da eficiência do 

setor.  

Uma forma de verificação dos impactos e oportunidades de melhoria em cada rota é 

pela aplicação da metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). Nesse sentido, alguns 

estudos abordam a ACV da produção de carvão vegetal no Brasil, onde a maioria baseia-se na 

consideração de madeira plantada variando os tipos de fornos e o sistema de emissão ou 

aproveitamento de gases de exaustão do processo (SANTOS, 2017; BAILIS et al., 2013; 

BARRANTES et al., 2016, SILVA, 2022).  

Bailis et al. (2013) compararam o ciclo de vida de duas rotas de produção de carvão 

vegetal, ambas utilizando madeira de florestas plantadas da região de Minas Gerais, variando 

os tipos de fornos: no primeiro, foi utilizado fornos do tipo rabo-quente, e no segundo, os fornos 

do tipo container. Santos (2017) mapeou os processos produtivos de carvão vegetal por três 

rotas metodológicas, todas utilizando madeira de reflorestamento e fornos circulares, variando 

 
2 Neste trabalho, o termo “rota” considera desde a produção/obtenção da matéria-prima até a produção do carvão 

vegetal nos fornos especificados ao longo do trabalho.  
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o sistema de aproveitamento de gases. No primeiro processo o autor avaliou a liberação direta 

de gases para atmosfera, no segundo houve combustão dos gases em fornos-fornalha e no 

terceiro, houve condensação dos gases de exaustão. Já Silva (2022) utilizou a ACV para 

identificar os impactos ambientais de quatro cenários de produção de carvão vegetal. Os 

cenários incluíam, além da análise do estado atual da produção em uma unidade em 

Curvelo/MG, a queima dos gases não condensáveis, recuperação da energia dos gases para a 

geração de eletricidade e recuperação de alcatrão insolúvel e extrato pirolenhoso. A unidade 

estudada utiliza fornos do tipo retangulares, com 45m3 de volume interno, e madeira de florestas 

plantadas (Eucalyptus Urograndis).  

Segundo Iritani et al. (2015)  ACV de produtos de madeira possui uma grande lacuna 

de estudos. Segundo os autores, muitos trabalhos necessitam utilizar base de dados secundários, 

que representam a realidade de outros países, já que os dados para o Brasil são escassos. 

Montalván (2013) cita a necessidade de investigação sobre melhorias que poderiam ser 

introduzidas em fornos tradicionais a fim de promover melhores condições de trabalho e um 

carvão com melhores características técnicas. Almeida e Brunstein (1998) mencionam que para 

melhorar a imagem de produtos florestais é necessário analisar criteriosamente toda a cadeia 

produtiva e dirigir recursos nas etapas cruciais do ciclo de vida dos produtos.  

Diante do exposto, esta pesquisa buscou avaliar o desempenho energético e ambiental 

do carvão vegetal destinado ao uso doméstico no país. O termo “doméstico” pode significar 

também “dentro de um país” o que consideraria todos os usos internos do Brasil; porém, neste 

trabalho, o termo é utilizado como sinônimo de uso residencial de carvão vegetal, ou ainda 

“dentro do lar” ou “dentro de um domicílio”. Os demais usos, principalmente no que diz 

respeito ao uso industrial, são tratados de forma superficial, visto que não se encontram no 

escopo da tese. 

Para isso, além do levantamento bibliográfico, foi empregada a metodologia de 

Avaliação de Ciclo de Vida, utilizada para avaliar os impactos ambientais associados a um 

produto (ABNT, 2009a, 2009b). Foram analisados os principais impactos da produção do 

carvão vegetal em dois cenários distintos: (i) a partir de madeira de desmatamento ilegal e (ii) 

a partir de plantações florestais em áreas degradadas. Foi adotada a análise conhecida como do 

berço ao portão, englobando todos os recursos naturais para produção do carvão vegetal, 

descartando as fases do uso, reaproveitamento e disposição final (CHEHEBE, 1998).  Desta 

forma, a contribuição desta pesquisa está em permitir a verificação dos impactos ambientais, 

vantagens e desvantagens relacionados a cada rota produtiva.  
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Esta pesquisa possui originalidade ao caracterizar duas rotas representativas de 

produção de carvão vegetal para uso residencial no Brasil, pela metodologia de Análise de Ciclo 

de Vida, considerando a mudança do uso da terra (desmatamento de áreas nativas e recuperação 

de área degradadas) e pelo uso de diferentes fornos de carbonização (forno do tipo rabo-quente 

e de superfície com fornalha).  Diante disso, a hipótese desta tese é de que o carvão vegetal 

produzido a partir de terras degradadas e com fornos mais eficientes possui viabilidade 

econômica e ambiental para melhorar as condições de sustentabilidade de produção desse 

combustível. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem o objetivo geral de avaliar o desempenho energético e ambiental da 

produção de carvão vegetal direcionado ao uso doméstico no Brasil.   

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Caracterizar a produção e consumo de carvão vegetal nacional na esfera ambiental, social e 

econômica; 

b) Caracterizar e identificar as particularidades do setor doméstico de produção e consumo de 

carvão vegetal no Brasil; 

c) Simular, por meio da metodologia de ACV, os principais impactos da produção de carvão 

vegetal em duas diferentes rotas: a primeira realiza produção de carvão vegetal a partir de 

desmatamento de área nativa e a segunda produz a partir de plantio florestal em área 

degradada recuperada.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Após a introdução e a contextualização, o Capítulo 2 apresenta o panorama geral da 

produção e uso de carvão vegetal no Brasil e apresenta as oportunidades, desafios e barreiras 

da cadeia produtiva brasileira de carvão vegetal, além de discutir o rumo que o Brasil está 

tomando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela 
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Organização das Nações Unidas. O Capítulo 3 faz uma discussão dos aspectos da utilização de 

carvão vegetal em âmbito residencial no Brasil e procura aprofundar nas particularidades desse 

setor. O Capítulo 4 expõe a Análise de Ciclo de Vida de duas rotas de produção de carvão 

vegetal no Brasil, representativas para o setor residencial brasileiro, além de apresentar uma 

estimativa econômica dos custos ambientais envolvidos na produção por cada rota. Por fim, o 

Capítulo 5 aponta as principais conclusões obtidas no desenvolvimento do trabalho, além de 

sugestões para trabalhos futuros.  
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2 A PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NO BRASIL 

 

O expressivo crescimento da indústria siderúrgica brasileira a partir dos anos 40 

(BARROS, 2015) e do setor residencial, devido ao aumento da população, impulsionou a 

necessidade de lenha e carvão vegetal. Esta alta demanda não planejada e a insuficiência de 

florestas plantadas corroboraram o intenso desmatamento das florestas nativas do país.  

Assim, por muitas décadas, a falta de planejamento, de fiscalização e de políticas 

públicas voltadas ao setor resultou na consolidação de uma cadeia produtiva altamente 

ineficiente, associada a clandestinidade e marginalização. Atualmente, devido ao aumento da 

participação política e restrições ambientais e de qualidade quanto ao aço vendido 

internacionalmente, a cadeia produtiva do carvão vegetal busca se tornar mais eficiente. 

Todavia, uma grande parte da produção ainda ocorre da forma tradicional e menos eficiente 

devido à dificuldade de fiscalização e rastreamento do carvão vegetal por parte governamental, 

que resulta em dados oficiais contrastantes, entravando o correto direcionamento de esforços 

para aumento da eficiência do setor.  

O Brasil, no entanto, possui caminhos para aumentar a eficiência e diminuir os impactos 

atrelados a produção de carvão vegetal. Além da criação de políticas públicas, uma das 

possibilidades é o aumento da área plantada de florestas dedicadas para produção de carvão 

vegetal, principalmente pelo aproveitamento de áreas degradadas (IINAS, 2014), diminuindo 

assim a pressão sobre as florestas nativas. Além disso, a utilização de madeira e resíduos de 

madeira de manejo florestal sustentável é outra possibilidade (EPE, 2018b; ESCOBAR, 2016). 

Por fim, a melhoria da eficiência na cadeia produtiva de carvão vegetal, principalmente na 

eficiência dos fornos, resulta em incremento na produção do energético (CGEE, 2015).  

Dado isso, este capítulo visa discorrer sobre a atual situação da obtenção e utilização da 

biomassa para a produção de carvão vegetal no Brasil, comparando-as com as metas de 

descarbonização brasileiras e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

determinados pela Organização das Nações Unidas (ONU), além de apresentar os potenciais de 

incremento de produção de carvão vegetal no Brasil. Por fim, as barreiras enfrentadas pelo setor 

para incremento da produção são discutidas.   

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Este capítulo utiliza dados secundários sobre os principais aspectos da produção de 

carvão vegetal no Brasil. Primeiramente focou-se em estudos sobre o uso da madeira para a 
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produção de carvão vegetal a fim de compreender os pontos sobre o planejamento da oferta e 

demanda de matéria-prima. Através do reconhecimento das principais cadeias produtivas de 

carvão vegetal no Brasil, foram identificados os impactos ambientais, econômicos e sociais de 

maior relevância no desenvolvimento e expansão da produção de carvão vegetal. A produção 

de carvão vegetal relacionada com alguns ODS é discutida. Por fim, procurou-se entender as 

principais barreiras sociais, econômicas e ambientais dentro da cadeia produtiva do carvão 

vegetal no Brasil.  

 

2.2 PANORAMA DA PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

A matriz energética mundial é baseada em uso de combustíveis fósseis. Segundo 

(REN21, 2022), em 2020, 78,5% do total de energia final consumida foi proveniente de 

combustíveis fósseis, enquanto 12,6% corresponderam as energias renováveis modernas. O uso 

tradicional da biomassa para aquecimento envolve a queima de biomassa lenhosa ou carvão 

vegetal, bem como resíduos animais ou vegetais, de forma simples e ineficiente, utilizada 

principalmente no setor residencial (REN21, 2022). Entre os usos da madeira, a transformação 

em carvão vegetal é um dos seus principais direcionamentos. Em 2020, a produção mundial de 

carvão vegetal chegou a 53,14 milhões de toneladas  (FAO, 2022).  

 

Figura 1 - Produção histórica de carvão vegetal no mundo entre os anos de 1960 e 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2022).  

 

O carvão vegetal possui grande relevância no cenário mundial, principalmente em 

países em desenvolvimento, onde é muito utilizado para fins de cocção e aquecimento. De fato, 

é verificado uma relação inversamente proporcional entre a produção de carvão vegetal e o 
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nível de desenvolvimento do país. Entre os maiores produtores, o continente africano é o que 

mais utiliza esse energético, o que corresponde à chamada biomassa tradicional. Seis dos dez 

maiores produtores mundiais de carvão vegetal estão localizados no continente Africano 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Os dez maiores produtores de carvão vegetal no mundo em 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2022).  

 

O maior produtor mundial, no entanto, é o Brasil, que utiliza toda sua produção para 

consumo interno, principalmente no setor industrial e no setor doméstico, representando 

respectivamente 87,1% e 10,7% do consumo total interno do país (FAO, 2022; MME, 2022).  

Em âmbito industrial o carvão vegetal pode ter duas funções: a primeira como 

combustível para gerar calor nos altos fornos e a segunda como agente químico no processo de 

oxirredução. Nesta última o carvão é misturado ao minério de ferro e cal para a produção do 

ferro-gusa e/ou aço. Neste caso, o carvão deve possuir alta densidade, baixa friabilidade3 e alto 

teor de carbono fixo.  

O processo de produção de ferro-gusa é dividido em quatro etapas: na primeira, o 

minério de ferro é aglomerado com cal e finos de carvão (que pode ser tanto o mineral quanto 

o vegetal) resultando em um produto chamado sínter; na segunda etapa, a de redução, o sínter 

é levado ao alto forno, juntamente com o carvão (que servirá de fonte de calor), onde o oxigênio 

é soprado na parte de baixo do forno alcançando temperaturas de 1000ºC. O carvão, em contato 

com o oxigênio produz calor e funde a carga metálica, e inicia o processo de redução do minério 

 
3 Friabilidade diz respeito ao índice de quebra, ou o quanto é friável (esfarelável) a substância.  
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de ferro em metal líquido, chamado de ferro-gusa (liga de ferro e carbono com alto teor de 

carbono); na terceira etapa, a de refino, as aciarias transformam a gusa em aço líquido, onde 

parte do carbono contido é retirado junto com impurezas. O aço líquido produz semiacabados, 

lingotes e blocos e; na quarta etapa esses produtos sólidos são processados em laminadores e 

transformados em outros produtos siderúrgicos (IABR, 2022a). 

Os altos fornos que utilizam carvão vegetal no setor siderúrgico são, em geral, de 

pequeno porte, produzindo de 240 a 1000 toneladas de ferro fundido por dia4. Dentro do forno, 

o carvão e o minério de ferro com os fundentes são dispostos em camadas alternadas 

(NOGUEIRA; LORA, 2003). A produção siderúrgica está concentrada na região Sudeste, 

principalmente no estado de Minas Gerais (maior produtor brasileiro), e, consequentemente, 

esses também são os maiores consumidores de carvão vegetal pela siderurgia no país. A Figura 

3 apresenta a distribuição das produtoras de ferro-gusa, ferro-liga e aço no Brasil.   

 

Figura 3 - Distribuição das 177 produtoras de ferro-gusa, ferro-liga e aço no Brasil 

 

Fonte: IBA (2021).  

 

Enquanto no restante do mundo o carvão vegetal usado como agente termo-redutor no 

setor siderúrgico está apenas começando a ser considerado (SUOPAJÄRVI et al., 2017, 2018), 

 
4 Atualmente, apenas uma empresa (Aperam) utiliza exclusivamente o carvão vegetal para abastecimento de seus 

altos-fornos. A usina está localizada no município de Timóteo, estado de Minas Gerais (BRAGA, 2022). As outras 

empresas que utilizam esse combustível, o fazem associado ao uso do coque (mineral).  
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o Brasil o utiliza desde a década de 1940 (BARROS, 2015). É ainda o único país que o utiliza 

em grandes proporções e essa utilização em substituição ao coque mineral faz com que o país 

tenha o título de maior produtor de “aço verde do mundo” (CGEE, 2015). Segundo Suopajärvi 

et al. (2017, 2018), em nível mundial, uma das principais barreiras para a substituição dos 

agendes redutores baseados em combustíveis fósseis pelos agentes baseados em biomassa é o 

alto preço da mudança. 

Em 2021 das 6.076 mil toneladas de carvão vegetal produzidas no Brasil, 86% foram 

destinadas ao setor industrial, onde somente os setores de ferro-gusa, aço e ferro-liga utilizaram 

4.985 mil toneladas do energético (MME, 2022). Por fim, o setor de cimento representou o 

consumo de apenas 3% do total utilizado pelo setor industrial (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Fluxos do carvão vegetal (2011-2021) (em 103 t) 

FLUXO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUÇÃO 7.636 7.310 6.615 6.507 6.444 5.545 5.738 6.020 6.197 6.216 6.076 

VARIAÇÃO DE ESTOQUES, 

PERDAS E AJUSTES 
-201 -192 -174 -96 -95 -82 -85 -89 -92 -92 -90 

CONSUMO TOTAL 7.435 7.117 6.441 6.411 6.348 5.463 5.653 5.931 6.105 6.124 5.986 

CONSUMO FINAL 7.435 7.117 6.441 6.411 6.348 5.463 5.653 5.931 6.105 6.124 5.986 

RESIDENCIAL 748 740 622 740 734 664 595 629 628 628 639 

COMERCIAL 143 140 140 141 137 130 131 126 121 115 119 

AGROPECUÁRIO 11 11 12 13 13 12 14 14 14 14 14 

INDUSTRIAL 6.533 6.226 5.668 5.517 5.465 4.657 4.913 5.162 5.342 5.367 5.214 

CIMENTO 276 220 198 188 169 154 145 147 141 157 164 

FERRO-GUSA E AÇO 5.405 5.168 4.677 4.585 4.625 3.854 4.058 4.293 4.489 4.448 4.255 

FERRO-LIGAS 788 772 726 675 608 590 648 659 652 702 731 

NÃO-FERROSOS E OUTROS DA 

METALURGIA 
14 16 17 21 16 16 17 18 17 16 17 

QUÍMICA 31 30 29 28 28 26 26 26 25 26 27 

OUTROS 20 20 20 20 19 18 18 19 19 18 20 

Fonte: MME (2022). 

 

Segundo o anuário estatístico da Indústria Brasileira de Árvores do ano de 2021, a 

maioria das 177 principais produtoras de ferro-gusa, ferro-liga e aço no Brasil utiliza carvão 

vegetal em seu processo de produção. O estado de Minas Gerais é o principal polo consumidor 

de carvão vegetal do país, com mais de 45,8% das empresas em seu território (IBA, 2021).  

O setor siderúrgico por sua vez é dividido em dois grupos: em um grupo estão as usinas 

integradas ou semi-integradas, onde se produz ferro-gusa e aço, entre outros subprodutos; e as 

independentes, onde há a produção exclusiva de ferro-gusa (MAGRI; BECKER; LINS, 2012). 

As usinas integradas utilizam tanto coque quanto o carvão vegetal para produção de ferro-gusa 
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e aço, enquanto as independentes utilizam apenas carvão vegetal no seu processo produtivo 

(SINDIFER, 2022). 

O carvão vegetal, não supre a totalidade da necessidade da indústria siderúrgica. No ano 

de 2021, 22,6 % do ferro-gusa produzido no Brasil deu-se a partir do carvão vegetal, enquanto 

o restante (77,4%) foi produzido utilizando coque mineral (SINDIFER, 2022). Este último é 

em sua maioria importado, o que provoca a dependência externa por esse combustível.  

A redução das emissões de GEE é uma das principais vantagens da utilização do carvão 

vegetal em substituição ao coque (SUOPAJÄRVI et al., 2017), porém, devido às limitações 

técnicas e econômicas, seu uso é possível apenas em alto fornos de menor porte, o que restringe 

a produção de aço em larga escala. Outro ponto é a logística entre a disponibilidade de áreas 

para plantio florestal no raio próximo às plantas industriais (IABR, 2022b). 

Especificamente sobre o aço, o Brasil é o 9º maior produtor do mundo, com o total de 

36,1 milhões de toneladas produzidas. No ano de 2021, enquanto o consumo de carvão mineral 

para a produção de aço foi de 9.644 mil toneladas, o consumo de carvão vegetal alcançou 1.700 

mil toneladas  (IABR, 2022b).  

Diferentemente do uso industrial que está altamente relacionado às condições mundiais 

de demanda por ferro-gusa, ferro-liga e aço, no setor residencial o carvão vegetal é consumido 

principalmente para cocção, e não apresenta as mesmas flutuações. Nesse sentido, o consumo 

está relacionado às especificidades do setor, onde em algumas regiões do Brasil possui um uso 

preferencial para preparo do churrasco, enquanto em outras regiões está sujeito a cocção no dia 

a dia devido às condições econômicas dos usuários (Ver capítulo 3).  

Em suma, o carvão vegetal usado em setores industriais apresenta diferenças 

significativas quando comparado com o carvão para uso doméstico. O carvão vegetal produzido 

para uso industrial apresenta, como um todo, um melhor controle de sua cadeia produtiva, 

devido à necessidade de cumprir a legislação e rigorosos padrões para a produção de ferro-gusa 

e aço.  No entanto, para uso residencial, a produção do carvão vegetal é diferenciada, já que 

não segue os mesmos padrões do carvão vegetal de uso industrial.   

 

2.2.1 Tecnologias de produção 

 

A tecnologia usada para a produção do carvão vegetal é uma etapa crucial para a 

eficiência geral do processo. Os fornos variam de acordo com a finalidade do carvão vegetal, 

custo de mão-de-obra e de construção, facilidade de condução de processo de carbonização, 

entre outros fatores.  
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O sistema de produção de carvão vegetal pode ser contínuo ou descontínuo. Os sistemas 

descontínuos são os mais empregados, onde o calor necessário para o processo de pirólise, se 

dá, geralmente, pela queima de uma parte da própria matéria-prima e seus produtos. Nessa 

categoria, os fornos mais comuns são os do tipo meia laranja, de superfície e metálicos móveis. 

Os processos contínuos possuem maior eficiência, porém, devido ao alto custo e elevada 

sofisticação tecnológica, são pouco aplicados (NOGUEIRA; LORA, 2003).  

Em geral, os fornos de produção de carvão vegetal podem ser divididos em três 

categorias: os primitivos ou de terra, os convencionais e os metálicos. Os fornos primitivos são 

de fácil construção e baixo custo, já que não possuem artifícios tecnológicos complexos, porém 

apresentam uma série de desvantagens tais como baixo rendimento, uso intensivo da mão de 

obra, além de difícil acompanhamento da carbonização. São utilizados principalmente por 

famílias de baixa renda, para consumo próprio, na substituição da lenha. São exemplos os 

fornos do tipo meda circular e retangular e os fornos do tipo trincheira. Esses fornos, são muitas 

vezes caracterizados por uma simples abertura de um buraco no chão, onde a lenha é disposta. 

Após isso é coberta com terra e então é iniciado o processo de carbonização (NOGUEIRA; 

LORA, 2003). 

Os fornos convencionais, do tipo de alvenaria, são os mais utilizados no país pela 

relativa facilidade de construção e baixo ou médio investimento. Nessa categoria estão os fornos 

cilíndricos e os retangulares, que são muito utilizados em âmbito industrial. Esses fornos variam 

em capacidade de transformação da madeira entre 7m3 (rabo-quente) e 70 m3 (circulares de sete 

metros de diâmetro), com ciclo total de carbonização entre sete e doze dias, respectivamente. 

Os fornos cilíndricos possuem carregamento totalmente manual e devido à natureza 

descontínua dos processos, operam em paralelo, constituindo uma bateria de fornos 

(NOGUEIRA; LORA, 2003).   

Atualmente a produção de carvão vegetal brasileiro é baseada em fornos rabo-quente 

ou meia laranja (Figura 4), onde a maioria da produção brasileira é feita nesse tipo de forno 

(CGEE, 2015).  Entre suas características está o baixo custo, a facilidade de construção, 

operação e manutenção. 
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Figura 4 - Exemplo de fornos do tipo de rabo-quente 

 

 

Fonte: CETEC (1982).  

 

Os fornos circulares são semelhantes aos fornos do tipo rabo-quente, porém, dotado de 

algumas melhorias, como possuir um padrão de construção e instalação de termopares em 

diferentes pontos do forno para monitoramento de sua temperatura. Geralmente está presente 

em pequenos e médios produtores, com alimentação e descarga manual (IVANOV, 2018).  

Além destes, são exemplos de fornos convencionais os fornos de encosta, que 

aproveitam a topografia acidentada de um local para apoio da cúpula sobre a borda do terreno, 

os fornos de combustão externa, onde o calor necessário para o início do processo de 

carbonização é dado por uma fonte externa, aumentando o rendimento gravimétrico, e os fornos 

de superfície que apresentam uma chaminé lateral, o que melhora as condições térmicas e o 

fluxo de gases no interior do forno (OLIVEIRA, 2012) ( 

Figura 5).  

 

Figura 5 - Aspecto geral de um forno do tipo encosta, de superfície e de combustão externa 

   

Fonte: CETEC (1982) 
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Uma melhoria tecnológica dos fornos de superfície que visa o aproveitamento dos gases 

de combustão é a implantação de fornalhas, que fazem a queima dos gases antes de liberá-los 

para a atmosfera. Segundo Oliveira (2012):  

 

“Os gases gerados no processo de carbonização são substâncias 

combustíveis ricas em carbono e hidrogênio, que sob condições adequadas de 

temperatura e pressão são capazes de sofrer reações químicas na presença de 

oxigênio, liberando energia sob a forma de luz e calor.” (OLIVEIRA, 2012) 

 

Nessa tecnologia, as emissões de gases não condensáveis, como o CO, H2 e CH4, podem 

sofrer uma queima completa nessas fornalhas, permitindo a emissão apenas de CO2 e vapor 

d’agua (OLIVEIRA, 2012).  

O forno do tipo retangular (Figura 6) é um forno  utilizado geralmente por grandes 

produtores de carvão vegetal no Brasil. São construídos de tijolos especiais com estruturas em 

aço. Eles são caracterizados principalmente pela descarga e abastecimento mecânicos (ou semi-

mecânica), além de ser possível carbonizar um grande volume por batelada (até 700 estéreos 

de madeira5) (OLIVEIRA, 2012).  

 

Figura 6 - Exemplo de forno retangular 

 

Fonte: CIFLORESTAS (2016). 

 

Com o passar do tempo, as grandes empresas integradas de produção de ferro-gusa 

iniciaram um processo de construção de fornos retangulares, que possuem mecanização parcial, 

 
5 1 estéreo de madeira (st) equivale a 0,667 m3.  
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já que proporciona o enchimento dos fornos com grua e a descarga com pá carregadeira, 

melhorando a produtividade dos fornos e as condições de trabalho dos trabalhadores O ciclo 

total de produção nesses fornos varia entre 13 a 18 dias, e proporciona um rendimento 

gravimétrico que passa de 26% (rabo-quente) para 32 a 35% (CGEE, 2015).  

Fornos retangulares estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil e são 

considerados uma alternativa aos fornos de rabo-quente. Porém, o custo de implementação 

desta tecnologia ainda é alto quando comparado aos fornos de rabo-quente, o que impede que 

pequenos produtores tenham acesso a este tipo de tecnologia (CGEE, 2015). Estes fornos estão 

concentrados principalmente na região sudeste do Brasil, em áreas com maior produção de 

carvão vegetal a partir de florestas plantadas no país.  

Os fornos metálicos, por sua vez, podem ser os do tipo de batelada (portáteis), que 

possuem grandes perdas térmicas e baixa eficiência, e os do tipo retorta, com grande capacidade 

e eficiência, utilizados em escala industrial. Dentre estes, de maior eficiência estão os fornos 

do tipo retorta de carbonização contínua, tecnologia container Rima, Bicarbrás (semi-contínua), 

Drying, Pyrolisis, Coooling (DPC) e Ondatec.  

Os fornos cilíndricos metálicos permitem uma produção com maior grau de 

mecanização, com menor tempo de carbonização. Porém, devido aos altos custos de 

investimentos, esses fornos possuem ainda pouca adesão no cenário brasileiro. Ivanov (2018) 

avaliou a produtividade de um sistema de fornos cilíndricos metálicos para a carbonização, e 

concluiu que devido ao rendimento gravimétrico inferior a 25%, a tecnologia se tornou 

economicamente inviável para a produção.  

O forno Ondatec (tecnologia Ondatec) tem sua particularidade na utilização de micro-

ondas para o fornecimento de energia de ignição para o processo de carbonização. Além disso 

a tecnologia permite também o aproveitamento energético dos gases do processo de 

carbonização para a secagem prévia da madeira, o que garante um aumento da eficiência do 

processo de rendimento gravimétrico (IVANOV, 2018). 

A tecnologia DPC (Drying, Pyrolisis, Cooling) constitui-se em fornos semelhantes aos 

fornos retangulares, porém, interligados para o máximo aproveitamento da energia dos gases 

da carbonização.  

Os fornos de retorta, apresentam alimentação contínua, e assim como os fornos Ondatec 

e o DPC, também utilizam os gases da carbonização para pré-secagem da madeira, aumentando 

a eficiência do processo. Porém, possuem custo elevado de implantação e por isso não são 

utilizados no Brasil (IVANOV, 2018). 
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Além das tecnologias tradicionais citadas, algumas novas tecnologias mostram-se 

eficazes no aumento da eficiência da transformação de lenha em carvão vegetal. Segundo 

Santos (2017), melhorias na tecnologia proporcionam impacto ambiental positivo e favorecem 

a diminuição de GEE entre outros poluentes. Segundo a autora, mesmo que processos com 

baixa tecnologia se apresentem atrativos pelo baixo custo e atrativos no retorno do 

investimento, investimentos em tecnologia podem aumentar a eficiência da operação 

aumentando a margem de lucro líquida.  

Segundo Rousset et al. (2011b), que verificou o efeito do processo com pressão na 

qualidade do carvão vegetal produzido, a utilização da tecnologia de pirólise pressurizada pode 

aumentar o rendimento gravimétrico em até 50% e reduzir consideravelmente o tempo de 

carbonização.  

Sistemas com liberação direta dos gases na atmosfera são os mais adotados no país 

(SANTOS, 2017). Estima-se que quando o carvão é produzido da madeira tradicional, por 

bateladas de pirólise lenta, 50% da energia contida na lenha é perdida através dos gases, 

condensáveis e os não condensáveis, ambos extremamente energéticos (DE MIRANDA; 

BAILIS; VILELA, 2013). Em fornos retangulares, os gases emitidos podem conter até 33,8% 

da energia inicial da madeira (LEME et al., 2018).  

As empresas brasileiras vêm desenvolvendo alternativas para o aproveitamento dos 

gases gerados no processo. O aproveitamento dos gases, além de ganhos energéticos também 

proporciona o aumento da qualidade do ar e a diminuição de impactos ambientais e sociais 

(LEME et al., 2018). Os usos incluem o reaproveitamento de gases num sistema para cogeração 

de calor e eletricidade (DE MIRANDA; BAILIS; VILELA, 2013; LEME et al., 2018), sua 

utilização para pré-secagem da madeira antes da entrada nos fornos de carbonização (SANTOS, 

2017) e ainda e usos industriais dos condensáveis. Um exemplo de condensador de baixo custo 

foi desenvolvido por Faé Gomes e Encarnação (2012), a fim de reduzir as emissões de GEE 

lançados na atmosfera pelo processo de pirólise. Os autores verificaram que com isso a 

exposição de monóxido de carbono foi diminuída e a eficiência da produção de carvão vegetal 

foi aumentada. 

Além dos fornos tradicionais melhorados, protótipos de fornos alternativos já estão 

sendo estudados. Um deles propõe o uso de energia solar como fonte de energia para produção 

de carvão vegetal, em alternativa a combustão de uma parte da madeira, que pode diminuir o 

rendimento líquido da porção de carbono do material com eficiências de 380kg de carvão por 

tonelada de madeira (RAMOS; PÉREZ-MÁRQUEZ, 2014). 

 



35 

 

2.2.2 Origem da matéria-prima 

 

A produção de carvão vegetal se desenvolve basicamente de duas maneiras, sendo uma 

delas de modo tradicional, empregando lenha de floresta nativa; e a outra de maneira moderna, 

na qual é utilizada a lenha de florestas plantadas (NOGUEIRA; LORA, 2003).  

O Brasil apresenta grande biodiversidade e a maior parte do seu território (58,5%) é 

coberto por florestas, no qual é estimado que 488,8 milhões de hectares são de florestas nativas 

(SNIF, 2022). Por outro lado, segundo IBA (2021) a área nacional de florestas plantadas atinge 

9,55 milhões de hectares utilizados para fins industriais, além de 6 milhões de hectares 

plantados para fins de conservação florestal.  

A utilização de carvão vegetal em larga escala nas indústrias de minério de ferro 

brasileiro data de meados do século XIX. Inicialmente os recursos florestais eram provenientes 

de fontes nativas, principalmente da Mata Atlântica, na região de Minas Gerais e São Paulo 

(DIAS et al., 2002). Assim, o rápido crescimento da demanda por carvão vegetal provocou 

pressão sobre essas florestas (UHLIG; GOLDEMBERG; COELHO, 2008), e, portanto, grande 

parte do carvão vegetal produzido era proveniente de fontes nativas.  

Nesse sentido a atividade de produção de carvão vegetal esteve normalmente atrelada a 

imagem de grandes áreas desmatadas. Segundo Chidumayo e Gumbo (2013), o desmatamento 

ainda é visto como uma das consequências mais devastadoras da produção de carvão vegetal 

por regiões tropicais do mundo. No ano de 2009, 7% do desmatamento das áreas tropicais foram 

motivados pela produção de carvão vegetal, o que levou a emissão de 1,3 milhões de toneladas 

de metano e 71,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono.  

No Brasil, estimativas apontam que apenas no ano de 2005 foram desmatados 245 mil 

hectares de forma ilegal, para transformar em carvão vegetal e abastecer a indústria siderúrgica. 

Isso significou um impacto de 72 milhões de toneladas de CO2 (UHLIG; GOLDEMBERG; 

COELHO, 2008). Porém, devido à pressão constante dos grandes consumidores nacionais e 

internacionais, que dão preferência ao carvão vegetal de áreas plantadas às nativas, aliado ao 

aumento das exigências nacionais por meio de leis e regulamentos (ABRAF, 2013), esse 

cenário mudou, e atualmente estima-se que as florestas plantadas atendem a maior parte da 

matéria-prima para a produção de carvão vegetal utilizado no Brasil.  

Estima-se que no ano de 2020, 94% do carvão vegetal produzido teve origem plantada, 

enquanto apenas 6% foram produzidos a partir de fontes nativas (IBGE, 2020a). A Figura 7 

apresenta a evolução da produção de carvão vegetal nos últimos 40 anos, onde é possível 

verificar o aumento na produção e carvão vegetal de florestas plantadas (silvicultura).  
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Figura 7 - Evolução da produção de carvão vegetal por extrativismo e silvicultura entre 1986 e 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em IBGE (2020a). 

 

Quanto as plantações florestais no Brasil, 78% da área total de árvores plantadas, o que 

corresponde a 7,47 milhões de hectares, são plantações de eucaliptos. A plantação de pinus 

corresponde a 18% da área enquanto outras espécies florestais correspondem a 4% (IBA, 2021). 

Em dez anos (2010 a 2020) as plantações florestais passaram de 6,65 para 9,55 milhões de 

hectares no país. O estado de Minas Gerais destaca-se pela maior área plantada, 2,21 milhões 

de hectares, onde 2,06 corresponde a florestas plantadas com eucaliptos. A Figura 8 apresenta 

a evolução da área plantada de florestas por região brasileira nos últimos 10 anos.  

 

Figura 8 - Evolução da área plantada de florestas por região brasileira entre os anos de 2009 e 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em IBA (2021).   

 

A região Sudeste, portanto, é a maior produtora de florestas, com 3,93 milhões de 

hectares plantados, seguido da Região Sul (2,57 milhões), Centro-Oeste (1,56 milhões), 

Nordeste (0,92 milhões) e Norte (0,55 milhões). Isso corresponde a 41%, 27%, 16%, 10% e 6% 

da área plantada por cada região, respectivamente.  
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Devido as condições de solo e clima, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 

técnicas de manejo florestal e melhoramento genético das mudas, o país possui uma das maiores 

produtividades florestais do mundo. Atualmente, segundo IBA (2021) os plantios de eucalipto 

possuem uma produtividade média por ano de 36,8 m3/ha, e a de pinus de 30,4 m3/ha. Para os 

eucaliptos, em algumas regiões, essa média pode atingir até 60 m3/ha/ano (LABATE, 2019).  

Das áreas plantadas 39% possuem certificação florestal com selos internacionalmente 

reconhecidos (como o selo FSC ou o Cerflor/PEFC). A certificação, por sua vez, garante a 

rastreabilidade de origem, além de atestar condições de manejo sustentável no campo (IBA, 

2021). A certificação é, portanto, uma importante ferramenta para a garantia da origem da 

matéria-prima utilizada na produção de carvão vegetal, visto que áreas nativas ilegalmente 

exploradas para a produção do combustível ainda são expressivas.  

Como visto anteriormente, historicamente o Bioma Mata Atlântica foi um dos mais 

desmatados (DIAS et al., 2002). A madeira era então, muitas vezes aproveitada para a produção 

de carvão vegetal. Com o passar do tempo, os Biomas Cerrado e Caatinga também foram 

extensamente desmatados para diversos fins, entre eles a produção de carvão vegetal. Mais 

recentemente, pela expansão das siderúrgicas para o Norte do país, o Bioma Amazônico é o 

novo alvo do desmatamento ilegal para este fim.  

No ano de 1996 a situação da produção de carvão vegetal no Brasil foi exposta no 

trabalho de Pereira (1996), que afirmou:  

 

“Infelizmente, a siderurgia a carvão vegetal brasileira encontra-se, globalmente, 

na situação de produtora de CO2 e consumidora de O2. A maior parte do carvão vegetal 

consumido pelos produtores independentes provém das florestas naturais dos cerrados 

e a taxa de restituição da população florestal situa-se a níveis mínimos (menos de 5%). 

O esgotamento das reservas de madeira dos cerrados força uma parcela dos 

siderurgistas independentes a se instalarem na Amazônia. Eles pretendem produzir 

2,8 milhões de toneladas anuais de gusa, a partir do minério de Carajás e de florestas 

da região. Uma grande parte do carvão seria proveniente das frentes de expansão dos 

pastos de criação de gado, mas o governo do Estado do Pará denuncia a explotação 

direta das florestas nativas pelos siderurgistas. (...) Estamos vivendo uma experiencia 

semelhante com a União europeia na idade média, utilizando muita lenha de florestas 

nativas que podem desaparecer. (...) O desflorestamento que a Europa conheceu ao 

longo do século XVI se reproduz atualmente no Brasil, mas em uma escala jamais 

vista: os mil quilômetros quadrados desmatados durante meio século naquela época 

pelos europeus, são devastados nos cerrados brasileiros ao longo de um ano!” 

(PEREIRA, 1996).  
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Neste contexto, a Figura 9 mostra os cem maiores municípios produtores de carvão 

vegetal de origem de extrativismo e de silvicultura no Brasil entre os anos de 1986 e 2020 

(IBGE, 2020a). Nota-se que o bioma Cerrado passou por uma extensa utilização no período, 

além de que é possível verificar a expansão da produção de carvão vegetal no bioma Amazônia.  

 

Figura 9 - Municípios com maior produção de carvão vegetal de origem extrativista e de origem silvicultural 

entre os anos de 1986 e 2020  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas fontes: Limites territoriais estaduais (IBGE, 2021); Biomas brasileiros 

(IBGE, 2019); Produção de carvão vegetal: (IBGE, 2020a). SIRGAS 2000 EPSG 4674.  

 

A implantação das guseiras na Amazônia, iniciou-se a partir do ano de 1988, em 

Carajás, onde foram descobertas jazidas de minério de ferro (MONTEIRO, 2008). No auge da 

atividade, o polo de Carajás contava com 11 guseiras, e o carvão vegetal de origem nativa 

permitia economizar em até 60% do custo da produção. Porém, essa prática levou a pressão da 

fiscalização ambiental. Isso aliado ao preço do minério de ferro que despencou após a crise de 

2008, fez com que o setor entrasse em queda (CORREIO, 2019).  

Apesar disso, o desmatamento foi uma das consequências da atividade nesse período. 

Segundo Homma, Alves e Menezes, (2014), o ciclo de destruição da vegetação nativa na 

Amazônia, repete-se assim como ocorreu com o Cerrado, para a produção de carvão vegetal. 
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Aliado a isso, os fornos utilizados para a produção do combustível na Região possuem baixo 

rendimento gravimétrico (entre 15 e 25%) (LIMA et al., 2020).  

Muitas vezes o desmatamento é motivado pela expansão de áreas de pastagens para 

criação de gado ou plantios agrícolas. Cederberg e Meyer (2009) mencionam que a expansão 

das exportações de carne bovina brasileira está diretamente ligada ao desmatamento na 

Amazônia Legal. Em seu estudo verificaram que cada quilograma de carcaça bovina possui 

uma pegada de carbono de 700kgCO2eq. Para Pereira (1996), a substituição do ecossistema 

amazônico por pastagens com baixa produtividade (80 kg de carne por hectare por ano) é uma 

aberração ecológica.  

A Figura 10 mostra a evolução da área de pastagem entre os anos de 1985 e 2021 nas 

maiores produtoras de carvão vegetal da região Norte e Nordeste de acordo com o (IBGE, 

2020a).   

 

Figura 10 - Evolução da área de pastagem nas principais cidades produtoras de carvão vegetal da região Norte-

Nordeste (entre os anos de 1985 e 2021) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em: Uso e cobertura da terra: MAPBIOMAS (2022b). Limites territoriais 

estaduais: (IBGE, 2021).   

 

Estudos expõem os esquemas de desmatamento e apropriação ilegal de terras no bioma 

Amazônia. No livro “Dono é quem desmata” são apontados casos de esquemas para 
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“esquentamento” de madeira ilegal em planos de manejo florestal no sudoeste do Pará, e o 

domínio criminoso de madeireiras sobre a população local (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 

2017, p. 160).  

Outro estudo analisou as tendências de desmatamento na Amazônia Legal desde o ano 

de 2004. Segundo os autores, ouve uma queda substancial das taxas de desmatamento entre 

2004 e 2012 o que pode ser atribuída ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal. Porém, apesar dos esforços de controle, após o ano de 2012 

iniciou-se novamente uma tendência de alta (WEST; FEARNSIDE, 2021).  

Em estudo recente, Bichel e Telles, (2021) verificou que atualmente nas regiões Centro-

Oeste, Sudeste e Sul, a maioria da lenha e do carvão vegetal produzido provém de fontes 

plantadas. Por outro lado, o autor verificou que as Regiões Norte e Nordeste são dependentes 

da produção de lenha e carvão vegetal do extrativismo. De fato, ao analisar a Figura 11 é 

possível verificar que, de acordo com  IBGE (2020a), 80% do carvão vegetal produzido na 

região Norte no ano de 2020 foi proveniente de fontes nativas, ao passo que esse percentual foi 

de 43% para a região Nordeste, evidenciando a dependência dessas regiões de fontes nativas de 

biomassa.  

 

Figura 11 - Produção de carvão vegetal por extrativismo e silvicultura nas macrorregiões brasileiras no ano de 

2020 (em toneladas) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em IBGE (2020a). 

 

A averiguação da utilização de madeira nativa na produção de carvão vegetal no Brasil 

é particularmente difícil diante de diversos fatores. Devido as proporções continentais do Brasil, 

as dificuldades de rastreamento da madeira produzida e transformada em carvão vegetal é 
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imensa. Além disso, dados de transformação clandestina de madeira em carvão vegetal, catação 

de madeira para uso residencial, entre outros, são inexistentes devido à dificuldade de obtenção 

dos dados pelo governo.  A produção de carvão vegetal é, muitas vezes, uma forma de 

aproveitamento da madeira ilegal, principalmente devido à dificuldade de rastreamento da 

origem do produto. Adicionalmente, são múltiplas as fontes de dados sobre a produção de 

carvão vegetal no Brasil, e os dados disponibilizados variam de acordo com a metodologia 

adotada por cada fonte. Desta forma, apesar dos dados apresentados anteriormente, existem 

incertezas acerca da real produção de carvão vegetal por fontes nativas e plantadas.  

A Tabela 2 mostra a comparação entre bases de dados diferentes quanto a informação 

de produção de carvão vegetal, apontando as discrepâncias de valores. A falta de controle do 

processo produtivo dificulta estudos sobre a temática, além da origem do carvão vegetal que 

não é rastreada, aumentam as incertezas em relação à quantidade real de florestas nativas 

utilizadas.   

 

Tabela 2 - Descrição de dados e fontes bibliográficas consideradas para estimativa de produção não declarada de 

carvão vegetal no Brasil (para o ano 2020-2021) 

Consumo de carvão vegetal de acordo com SINDIFER (2022)* Quantidade (t) 

Para produção de ferro-gusa (usinas independentes + integradas) 5.482.814  

Produção de carvão vegetal de acordo com IBGE (2020a) Quantidade (t) 

Silvicultura 6.182.837 

Manejo (extração) 373.505 

Total 6.556.342 

Produção e consumo de carvão vegetal de acordo com MME (2022) Quantidade (t) 

Produção Total 6.076.107 

Consumo para setor de Ferro-gusa + aço + ferro-ligas 4.985.417 

Consumo para setor residencial 638.917 

Outros consumos 361.978 

Fonte: Elaborado pela autora.  

*Nota: Segundo SINDIFER (2022) a produção total de ferro-gusa no Brasil a partir de carvão vegetal foi de 

7.636.232 toneladas no ano de 2021. Isso representou 22,6% do total de ferro-gusa produzido. Segundo IABR 

(2022b) o consumo específico de carvão vegetal é de 718 kg para cada tonelada de ferro gusa produzida. Essa 

relação nos fornece que no ano de 2021 para foram consumidas 5.482.814,5 toneladas de carvão vegetal para 

produção de ferro-gusa.   

 

Quanto a produção de ferro-gusa, aço e ferro-ligas, ao comparar o consumo registrado 

por SINDIFER (2022) com o consumo estimado por MME (2022) temos a diferença de 497.397 

toneladas. Para fins de comparação, se considerarmos uma área na região amazônica, esse total 
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pode significar por volta de 33,5 mil hectares de área nativa6. O objetivo da Tabela 2 não é 

afirmar a origem da madeira, porém, mostrar que devido as diferentes bases de dados, estimar 

a sua origem florestal de determinadas atividades pode ser uma tarefa difícil.  

Portanto, faz-se necessário o aumento da fiscalização e controle da cadeia produtiva do 

carvão vegetal, a fim de evitar desmatamentos ilegais e permitir que o Brasil contribua 

efetivamente com a redução das emissões de CO2 equivalentes (UHLIG; GOLDEMBERG; 

COELHO, 2008).  

 

2.3 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR DE 

CARVÃO VEGETAL 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 2015 com o objetivo geral de proteção do planeta, acabar com a 

fome, e garantir as pessoas paz e prosperidade com o horizonte temporal até o ano de 2030. São 

17 objetivos integrados, pautados em conceitos de desenvolvimento sustentável, que 

reconhecem que a ação em um dos pontos afeta os resultados em outros objetivos. Os ODS 

foram projetados para, entre outros pontos, acabar com a pobreza, a fome, e a discriminação 

contra mulheres, permitir o acesso à energia limpa, entre outros (UNDP, 2022).  

Nesse contexto, o Brasil possui Contribuição Nacional Determinada (NDC) para reduzir 

as emissões em 37% até o ano de 2025 e em 43% até o ano de 2030. Em nova meta de 

descarbonização, o governo brasileiro anunciou que pretende alcançar a neutralidade de 

emissões até o ano de 2050 (BRASIL, 2022b). Porém, em muitos setores, o país aparenta estar 

indo na contramão desses objetivos. Isso se deve a vários fatores, principalmente econômicos, 

que se agravaram ainda mais pela pandemia do SARS-CoV-2. 

Segundo AGENDA 2030 (2021),  o andamento das 169 metas assumidas pelo Brasil 

indica um cenário preocupante. Verificou-se que 54,4% das metas apontam retrocesso, 16% 

estão estagnadas, 12,4% ameaçadas, 7,7 em progresso ineficiente e 8,9% não dispõem de 

informações.  

O carvão vegetal por sua vez, é uma fonte energeticamente interessante, que pode 

contribuir com o alcance dos ODS, desde que sua produção seja feita de forma ambientalmente 

 
6 Considerando densidade básica da madeira de 0,642 g/cm3 (NOGUEIRA et al., 2007), volume de madeira 

aproveitável de 104,77 m3/ha (ARAUJO, 2006), umidade da lenha de 24% (SILVA, 1988) e rendimento 

gravimétrico de 29% (SANTOS, 2017). 
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adequada, socialmente justa e economicamente viável. Neste ponto de vista, abaixo são 

discutidos cinco ODSs, na qual a produção de carvão vegetal está diretamente relacionada.   

 

2.3.1 ODS 7: Energia Limpa e Acessível 

 

O uso de carvão vegetal está diretamente associado ao ODS 7, principalmente quando 

é considerado o uso residencial tradicional dessa biomassa, onde em muitos países em 

desenvolvimento é feito por famílias mais vulneráveis, de baixa renda e em equipamentos 

ineficientes (REN21, 2022). As emissões geradas na queima provocam doenças respiratórias 

(GOLDEMBERG; TEIXEIRA COELHO, 2004; SMITH, 2013, 2017). Assim, a falta de acesso 

a tecnologias e combustíveis limpos para cocção provoca a morte prematura de milhões de 

pessoas anualmente (KODROS et al., 2018; YAMAMOTO; SIÉ; SAUERBORN, 2009), onde 

mulheres e crianças são as mais afetadas, principalmente por serem as principais responsáveis 

pelo preparo dos alimentos.  

Neste sentido, o artigo elaborado por CARVALHO et al. (2020b) verificou a 

possibilidade de o Brasil cumprir as metas estabelecidas no NDC no setor de energia e atingir 

as metas para 2025 e 2030. Segundo os autores, as perspectivas para algumas tecnologias estão 

de acordo com o horizonte previsto do NDC. O autor ainda menciona que existe uma 

perspectiva de redução de uso de lenha e carvão vegetal, já que é previsto o aumento da 

utilização de GLP nos próximos anos. Porém, devido à crise econômica dos últimos anos, 

agravados pela pandemia do SARS-CoV-2, a realidade é diferente, já que pode ser verificado 

um retrocesso do cumprimento dessas metas.  

Desde a década de 1970, é registrado um decréscimo anual no uso desses combustíveis 

em âmbito doméstico, incentivado principalmente por políticas de auxílio para compra de gás 

liquefeito de petróleo (GLP). Porém, devido à crise econômica dos últimos anos (agravada pela 

pandemia) e a falta de políticas públicas voltadas ao setor, muitas famílias têm buscado no uso 

da lenha e do carvão vegetal, uma alternativa aos altos preços do GLP no país. Isso é verificado 

pelo aumento do consumo da lenha e do carão vegetal para uso doméstico nos últimos anos 

(MME, 2022). As tecnologias utilizadas para essa finalidade são, em geral, de baixa eficiência 

e de alto impacto ambiental. 

Portanto, nesse sentido, observa-se um retrocesso no consumo de combustíveis limpos 

para a cocção. Entre as recomendações apontadas pelo AGENDA 2030 (2021) para o 

atingimento da ODS7 está o incentivo das fontes renováveis, para reduzir as desigualdades no 

acesso, direcionando subsídios existentes para a melhoria do cenário.  



44 

 

2.3.2 ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico 

 

Quando feito de forma legal, a cadeia produtiva do carvão vegetal é uma importante 

fonte de geração de emprego e renda no país. O setor de florestas plantadas, segundo  IBA 

(2021), aumentaram os postos de trabalho em 2021, mesmo com a crise. O setor fechou o ano 

empregando mais de 536 mil trabalhadores diretos e 1,5 milhão de postos de trabalho indiretos. 

Mais especificamente, o setor siderúrgico a carvão vegetal possui um alto impacto na geração 

de empregos. Apenas no estado de Minas Gerais, as usinas independentes de produção de ferro-

gusa a carvão vegetal empregam mais 118 mil pessoas, contabilizando empregos diretos e 

indiretos no setor florestal e na indústria (SINDIFER, 2022).  

Porém, quanto à “ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico”, um dos 

principais pontos a ser citado refere-se à associação da atividade carvoeira no país e à utilização 

de trabalho análogo a escravidão ou degradante. São vários os trabalhos que descrevem sobre 

condições indignas ou que não vão totalmente de acordo com a legislação brasileira a respeito 

dos trabalhadores nas carvoarias.  

Uma operação nacional contra a cadeia ilegal de produção de carvão vegetal foi 

realizada entre os anos de 2010 e 2011. Também chamada de “Operação Corcel Negro”, a 

operação da Polícia Federal atuou em 14 estados da federação onde diversas atividades ilícitas 

foram verificadas, como a supressão de vegetação nativa sem autorização, transporte do carvão 

vegetal sem documentação e exploração de trabalho análogo a escravidão de adultos e crianças. 

A operação é vista como um exemplo de fiscalização e atuação contra a produção e 

comercialização ilegal do carvão vegetal no Brasil (GARCIA, 2010; HERMES, 2011).  

Porém, a exploração de trabalho análogo a escravidão de adultos e crianças ainda é uma 

realidade. Por exemplo, em 2019 trabalhadores de carvoarias no Vale do Jequitinhonha, Minas 

Gerais, foram resgatados por encontrar-se em situação análoga à escravidão. Os trabalhadores 

não possuíam carteira assinada ou água potável (POLO JEQUITINHONHA, 2019). Em outra 

notícia, divulgada em 2020, é apresentada a situação de 15 trabalhadores em situação análoga 

à escravidão em duas carvoarias de Rio Pardo de Minas, no estado de Minas Gerais. Segundo 

a notícia, os trabalhadores não tinham acesso a equipamentos de proteção individual e possuíam 

jornadas de trabalho exaustivas (FÁBIO, 2020). Outras reportagens mostram outros resgates de 

trabalhadores na mesma situação, como o resgate de 13 trabalhadores em 2021 em Santa Fé de 

Minas(GLOBO RURAL, 2021), 21 pessoas em 2021 no município de João Pinheiro, Minas 

Gerais (LEMOS, 2021), e o resgate de 12 trabalhadores nos municípios de Cristalina e Luziânia, 

no Distrito Federal em 2021 (R7 BRASÍLIA, 2021). Mais recentemente, houve o resgate de 24 
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trabalhadores no município de Olhos D’agua, Minas Gerais, em condições análogas à 

escravidão, para corte de eucalipto e produção de carvão (MAISMINAS, 2022). 

Verifica-se que muitos dos casos citados acima são verificados no estado de Minas 

Gerais, maior produtor brasileiro de carvão vegetal e que destina a maioria da sua produção 

para consumo em usinas siderúrgicas. A Tabela 3 aponta o número de trabalhadores das 

atividades de produção madeireira e de carvão vegetal que foram resgatados de situação análoga 

à escravidão no ano de 2021.  

 

Tabela 3 – Trabalho análogo à escravidão na zona rural no ano de 2021 envolvendo atividades de produção de 

madeira (nativa ou plantada) e produção de carvão  

 Município(s) 
Trabalhadores 

na denúncia 
Resgatados Tipo de Trabalho 

GO Alto Paraíso de Goiás 6 6 
Extração de eucalipto - 

Carvoaria 

GO Cristalina 10 10 Carvoaria 

GO Cristalina 7 7 Cultivo de eucalipto 

GO Luziânia 2 2 Carvoaria 

MA Mirador 11 11 Produção de Carvão 

MA São Félix de Balsas 6 6 Produção de Carvão 

MG Abadia dos Dourados 12 12 Produção de Carvão 

MG Bambuí 11 11 Produção de Carvão 

MG Buritizeiro 6 6 Produção de Carvão 

MG Coromandel 7 7 Produção de Carvão 

MG Córrego Danta 2 2 Produção de Carvão 

MG Galiléia 2 2 Produção de Carvão 

MG João Pinheiro 15 15 Carvoaria 

MG João Pinheiro 28 28 Produção de Carvão 

MG João Pinheiro 38 38 Produção de Carvão 

MG João Pinheiro 6 6 Produção de Carvão 

MG Patrocínio 6 6 Produção de Carvão 

MG Sacramento 4 4 Produção de Carvão 

MG Tapira 6 6 Produção de Carvão 

RS Venâncio Alves 4 4 Carvoaria 

TO Gurupi 8  Retirada de eucalipto 

MS Ponta Porã 8 8 Cultivo de eucalipto 

MS Anastácio 20 20 Extração de madeira 

PA Novo Repartimento 5 5 Extração de madeira 

PA São Félix do Xingu 30 0 Extração de madeira nativa 

PA São Félix do Xingu 3 3 
Extração de madeira e 

construção de cercas 

PA São Félix do Xingu 5 5 
Extração de madeira nativa e 

preparo de estacas e cercas 

PI Itaueira 11 4 
Extração de madeira de 

florestas plantadas 

Total - 279 234  

Fonte: Elaborado pela autora segundo dados de CPT (2022) 
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Ainda, segundo CPT (2022), dos trabalhadores relatados das atividades descritas na 

Tabela 3, quatro eram menores de 18 anos, o que aponta que o uso de mão-de-obra de crianças 

e adolescentes em condições análogas à escravidão ainda é uma realidade no setor.  

Muitos trabalhadores após o resgate não encontram alternativas de renda. Segundo 

Bemergui (2011), devido a vulnerabilidade social e a inexistência de ações eficientes para a 

inserção dos trabalhadores em condições melhores, estes acabam retornando as condições 

degradantes de trabalho.  

Segundo Swami et al., (2009), que entrevistaram produtores de carvão vegetal para uso 

doméstico em na Amazônia brasileira, a produção de carvão vegetal para a maioria dos 

entrevistados era vista como um “último recurso”, principalmente por produtores com pouca 

condição financeira. A maioria deles considerava a produção do carvão quando outras 

atividades agrícolas haviam fracassado, como forma de subsistência. Outros ainda produziam 

apenas para complementar a renda.  

É importante destacar, que segundo Filgueiras e Brito Filho, 2019) nem toda condição 

de trabalho degradante é trabalho escravo, já que é previsto por lei, que trabalhos degradantes 

e com risco de saúde e vida sejam pagos adicionais de periculosidade e insalubridade ao 

trabalhador. O problema é verificado quando o trabalhador não recebe esses adicionais, ou 

quando não há condições mínimas de trabalho, saúde, segurança, alimentação etc. o que 

caracteriza em conduta criminosa tipificada no artigo 149 do Código Penal Brasileiro.  

A exemplo, em um trabalho publicado em 2019 os autores averiguaram as condições de 

trabalho no município de Tucuruí, no estado do Pará. Por meio de entrevistas, questionários e 

observações diretas, os autores estudaram carvoeiros e ex-proprietários de carvoarias, que 

possuem produções exclusivas para abastecimento residencial local, onde foi identificado que 

as carvoarias submetem os trabalhadores a condições insalubres de trabalho. Os trabalhadores 

por sua vez se veem obrigados a trabalhar nesses locais devido a pobreza e falta de outras 

oportunidades de trabalho (FILGUEIRAS; BRITO FILHO, 2019). Adicionalmente, trabalhos 

anteriores mostram que essa situação é de longa data no Brasil.  

Dias et al. (2002) mostraram as condições de vida que estão sujeitos os trabalhadores 

(inclusive crianças e adolescentes) na atividade carvoeira na cidade de Jequitinhonha, Minas 

Gerais, no ano de 2002. Segundo os autores, a atividade estava diretamente direcionada a 

degradação ambiental e exclusão social dos trabalhadores.  

Rodrigues (2016b) entrevistou algumas carvoarias no município de Tabaí, que possui 

lugar de destaque na produção de carvão vegetal no Rio Grande do Sul. Segundo a autora, 

alguns empreendimentos estavam dentro de Áreas de Preservação Permanente (APP), e 
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utilizavam predominantemente acácia negra (nativa) como matéria-prima para a atividade. A 

autora verificou que os trabalhadores não utilizavam Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s).  

Outro estudo verificou que em várias localidades do Estado do Maranhão, a produção 

de carvão vegetal é bastante rudimentar, utilizando fornos de alvenaria, sem controle 

operacional, emitindo altos níveis de metano. Os habitantes rurais produzem normalmente sob 

forma de empreitada, em situação precária de insalubridade, sem os devidos equipamentos de 

proteção e sem cuidados com questões de sustentabilidade ambiental. A atividade carvoeira, 

nesses casos é a única atividade econômica da região, o que provoca grande impacto 

socioambiental. Além disso, o corte raso (modelo de desmatamento empregado) provoca a 

redução drástica na biodiversidade local. Os cursos d’água também são afetados, pela 

destruição das matas ciliares. Geralmente trata-se de mão de obra informal, que produz e vende 

o carvão vegetal de origem nativa como forma de subsistência, sem qualquer benefício social 

ou trabalhista (de ciclo curto, para produção de alimentos para uso familiar especialmente). 

Diante dos fatos apresentados, além da falta de acesso ao crédito, do baixo custo de produção 

e da baixa existência de outras atividades econômicas no local, as comunidades vivem com 

baixíssimos índices de renda per capita (ENERGIA VERDE PRODUÇÃO RURAL, 2009). 

Essa situação se intensifica ainda mais em momentos como o agravamento da crise econômica 

pela pandemia.  

Para a garantia de uma vida digna aos trabalhadores é essencial a maior fiscalização e 

formulação de políticas públicas voltadas a esta realidade (FILGUEIRAS; BRITO FILHO, 

2019). Além disso, é necessário a criação de outras oportunidades de emprego e renda para essa 

população, para evitar que os trabalhadores, por falta de outras oportunidades, acabem 

retornando a essas condições degradantes.  

Como recomendações do AGENDA 2030 (2021), para atingir as metas relativas a esta 

ODS, o governo deveria, entre outras necessidades, garantir acesso à proteção social para 

trabalhadores informais, criar um fundo de amparo ao desemprego para os informais, além de 

promover acesso à escolarização e formação técnica e profissional.  

 

2.3.3 ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura 

 

A ODS 9 tem por objetivo geral “Construir infraestrutura resiliente, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação” (IPEA, 2019). Assim, é possível 

citar as tecnologias e as especificidades da indústria brasileira de produção de carvão vegetal, 



48 

 

e de aproveitamento deste no setor de ferro-gusa e aço em substituição ao coque mineral. Nesse 

sentido alguns estudos procuram investigar novas tecnologias para produção. 

O estudo desenvolvido por Rodrigues e Braghini Junior (2019) analisou 172 patentes 

de fornos de produção de carvão vegetal, no qual identificou-se que a maioria apresenta 

melhorias tecnológicas, como estrutura, mecanização da carga e descarga, reaproveitamento 

dos gases e vapores da carbonização e resfriamento do carvão. Porém, apesar disso, o estudo 

aponta que a grande maioria dos fornos mundiais ainda são de baixa tecnologia, com baixo 

rendimento e qualidade. Entre as melhorias mais destacadas está o reaproveitamento dos gases, 

presente em 60% das patentes. Porém, no sentido técnico e econômico, essas tecnologias novas 

são insuficientes, o que faz com que pequenos, médios e grandes produtores continuem optando 

pelos sistemas tradicionais de produção (RODRIGUES; BRAGHINI JUNIOR, 2019). 

No Brasil, o setor industrial de produção e aproveitamento de carvão vegetal representa 

um papel importante no desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias nessa área, já que 

precisam de um energético com maior qualidade, homogeneidade e com grande rendimento. 

Assim, parte do setor industrial os principais investimentos em fornos mais eficientes além de 

tecnologias para o aproveitamento de gases de processo, que podem ser queimados diretamente 

para a produção de energia ou reciclados para a pré-secagem da madeira (BRITO et al., 2012).  

Segundo Pelaéz-Samaniego et al. (2008) espera-se que algumas mudanças sociais 

ocorram nas áreas rurais durante a introdução de sistemas de carbonização mais eficientes e 

integrados. Segundo os autores, a mão-de-obra que seria utilizada em sistemas ineficientes e 

insalubres, poderia ser aproveitada em sistemas de reflorestamento, possibilitando a criação de 

uma economia global a biomassa, e melhorando as condições de trabalho dos empregados.  

Por outro lado, pequenos produtores ainda encontram barreiras para aumentar a 

eficiência da produção. Nesse sentido, em uma das metas do ODS9 o Brasil se compromete a 

desburocratizar o acesso das micro e pequenas empresas a todos os serviços financeiros, a fim 

de garantir crédito e soluções tecnológicas inovadoras (IPEA, 2019). 

A fim de minimizar os impactos ambientais gerados, principalmente por pequenos 

produtores (que representam 70% da produção brasileira de carvão vegetal), é necessário o 

acesso a crédito, educação e políticas sociais. Segundo AGENDA 2030 (2021) uma das 

sugestões é o fomento à pesquisa em economia circular e a valorização dos materiais dentro das 

cadeias de valor, por meio de incentivos tributários, padrões mínimos de eficiência e valoração 

de ciclo de vida.  
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2.3.4 ODS12: Consumo e produção responsáveis 

 

O principal objetivo da ODS 12 é assegurar padrões de produção e consumos 

sustentáveis. Nessa ODS portanto, vários aspectos da produção podem ser citados, como a 

origem da matéria-prima, tecnologias de produção, entre outros (conforme discutido 

anteriormente), e como visto, existem problemas quanto a quantificação e rastreabilidade da 

produção de carvão vegetal no país. 

Além de um problema interno, a partir do momento em que há exportação de produtos 

que possuem relação direta com o uso de carvão vegetal, essa problemática também deve ser 

de responsabilidade do país importador. Por exemplo, as exportações de ferro-gusa produzido 

com carvão vegetal chegaram a 3,24 milhões de toneladas no ano de 2021. O estado de Minas 

Gerais, maior produtor brasileiro, correspondeu a 74% deste total (SINDIFER, 2022). Em casos 

de uso ilegal de florestas para a produção de carvão vegetal, ao exportar esse material, exporta-

se também a biodiversidade local. 

Portanto, o AGENDA 2030 (2021) recomenda o desenvolvimento de metodologias de 

mensuração de consumo de recursos naturais na produção e consumo de bens e serviços, além 

de construir uma base nacional sobre o mesmo. Os autores sugerem ainda a ampliação de 

investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a busca de alternativas mais 

sustentáveis.  

 

2.3.5 ODS 13: Ação contra a mudança global do clima 

 

O ODS 13 tem como objetivo geral a tomada de medidas urgentes para o combate das 

mudanças do clima e seus impactos (IPEA, 2019). Dentro do setor do carvão vegetal brasileiro 

dois pontos merecem destaque: o desmatamento de florestas nativas para a produção do 

biocombustível e ainda as elevadas emissões de GEE gerados pelo processo de carbonização 

da madeira.   

Segundo a FAO, o setor de carvão vegetal gera renda para mais de 40 milhões de pessoas 

no mundo, porém, a falta de regulamentação em muitos casos, promove a ineficiência da cadeia 

produtiva, resultando em perda de receita pelos governos de bilhões de dólares por ano. Ainda, 

estima-se que entre 1 e 2.4Gt CO2eq são emitidos anualmente pala produção e uso de carvão 

vegetal, o que significa de 2 a 7 % das emissões antropogênicas. Essas emissões estão 

diretamente relacionadas ao manejo insustentável de florestas e a fabricação ineficiente de 

carvão vegetal (fornos ineficientes) (FAO, 2017).  
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Novas tecnologias buscam a descarbonização do setor de produção de aço. Por exemplo, 

foi desenvolvida uma tecnologia baseada na substituição do carvão de coque (mineral) pelo 

hidrogênio. Nesse sentido, algumas usinas na Suécia e Finlândia já estão iniciando suas 

produções e pretendem mitigar suas emissões nacionais em 10% e 7% até o ano de 2026 

(REN21, 2022). 

Recentemente, quanto as emissões de GEE, o Brasil passou por uma polêmica, já que 

alterou sua NDC, que então foi considerada menos ambiciosa. Isso porque a NDC aponta uma 

meta menor de mitigação de emissões para o ano 2030, quando comparada ao que já havia 

apresentado em 2015. Isso se deve ao aprimoramento da metodologia, que, ao manter a 

porcentagem, permite maior emissão de GEE (400 milhões de toneladas de GEE a mais do que 

a primeira meta) (ROMEIRO; GENIN; FELIN, 2021).  

Devido aos altos níveis de emissões causadas pelo setor siderúrgico em âmbito mundial, 

muitos países estão buscando por alternativas mais “ecológicas”. Nesse aspecto, o Brasil tem o 

título de maior produtor de "aço verde", uma vez que utiliza carvão vegetal em vez do carvão 

mineral no processo de fabricação do aço. Este processo pioneiro tem sido estudado como uma 

alternativa para implementação em outras partes do mundo, com o objetivo de aumentar a 

participação das energias renováveis na matriz energética mundial e diminuir as emissões totais 

de CO2 pelo processo siderúrgico (MOUSA et al., 2016; SUOPAJÄRVI et al., 2017).  

Em âmbito industrial, o carvão vegetal apresenta vantagens quando comparado ao 

coque metalúrgico, já que não libera enxofre e pode contribuir com a mitigação de GEE quando 

de origem plantada (MAGRI; BECKER; LINS, 2012). Segundo SINDIFER (2022) para cada 

tonelada de ferro-gusa produzido, entre remoção e emissão, há um saldo de remoção de 1,8 

toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2eq). Porém, é necessário levar em 

consideração a origem da lenha, visto que quando se trata de matéria-prima de origem nativa, 

as emissões são positivas, não havendo, portanto, redução das emissões de GEE. 

O desmatamento de áreas nativas para produção de carvão vegetal tem grande influência 

nas emissões totais da atividade, visto o impacto ambiental causado pela substituição da floresta 

por áreas de pastagens ou de plantações agrícolas. Segundo Carvalho et al. (2019) os aumentos 

dos níveis de desmatamento a partir de 2012 devem-se principalmente pelas falhas no controle 

e fiscalização. Segundo os autores, agricultores (de soja), pecuaristas e comerciantes de madeira 

encontram formas de burlar acordos e legislações. Portanto, para combater o desmatamento na 

Amazônia, é necessário fortalecer os órgãos ambientais brasileiros, melhorar as tecnologias de 

monitoramento, e integrar políticas agrárias e ambientais, e aumentar a fiscalização.  
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O desmatamento de áreas nativas, principalmente do Cerrado e da Floresta Amazônica, 

por sua vez, está relacionado com as mudanças climáticas verificadas no Brasil. Mais 

recentemente, entre o ano de 2020 e 2021, o Brasil experimentou uma crise hídrica, devido à 

redução drástica do volume de chuvas, que desencadeou em necessidade de racionamento de 

água e de energia elétrica, além da elevação dos preços desses recursos, o que atingiu 

principalmente a parcela mais vulnerável da população. Isso demonstra a necessidade de 

fiscalização para impedimento de desmatamento ilegal nos biomas brasileiros (GERARQUE, 

2021).  

Apesar da necessidade de maior fiscalização no setor, em 2020, segundo AGENDA 

2030 (2021), as multas aplicadas pelo IBAMA tiveram a maior queda dos últimos 20 anos, 

apesar do aumento do desmatamento e das queimadas. Além disso, o órgão teve redução de 4% 

do orçamento e o ICMBio teve corte de 13%, representando 1,65 bilhão e 609,1 milhões, 

respectivamente (CHIAPPINI, 2021) . Isso mostra que os principais órgãos fiscalizadores, que 

tem papel crucial para a garantia do atendimento da ODS 13, estão passando por um retrocesso.  

Como recomendações AGENDA 2030 (2021) sugere, entre outros fatores, fortalecer 

técnica e politicamente o IBAMA e produzir relatórios anuais de desmatamento, implementar 

a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (PRONEA), propor uma nova NDC compatível com o Acordo de Paris, além de 

financiar e implantar o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA) e criar 

estratégia nacional de cooperação interfederativa.  

Nesse cenário, o acesso à informação e educação dos agentes envolvidos é um ponto 

essencial para o atingimento dos objetivos. Araújo e Rosa (2006), discutem a mitigação de GEE 

pela educação ambiental no estado do Ceará. Segundo os autores, devido as condições de 

pobreza da população, muitos estão envolvidos em práticas predatórias da madeira por falta de 

informação. Por isso, devido a pobreza generalizada, não é possível uma política de mitigação 

de emissões de carbono, a menos que isso esteja associado a medidas sociais.  

Um estudo verificou os potenciais e os custos para mitigação de emissões de CO2 na 

indústria siderúrgica brasileira. O estudo mostra que caso houvesse uma substituição de coque 

por carvão vegetal na indústria, seria possível reduzir 102,5 MtCO2 de 2010 a 2050. Caso essa 

substituição estivesse aliada à produção de carvão vegetal com melhores tecnologias no Brasil, 

a redução poderia chegar a 220,7 MtCO2 (PINTO; SZKLO; RATHMANN, 2018). 

A fim de incentivar a redução de emissões de GEE na siderurgia brasileira, foi criado o 

projeto Siderurgia Sustentável. O projeto busca o desenvolvimento de tecnologias e processos 

sustentáveis, com apoio à pesquisa e inovação, contribuindo assim para que o produtor tenha 
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maior viabilidade do negócio, além de melhores condições de trabalho (MMA, 2019). O projeto 

se alinha ao ODS 13, assim como aos apresentados anteriormente.  

Para o aumento da disponibilidade de carvão vegetal em âmbito nacional, outra 

possibilidade que vem sendo estudada é o aproveitamento de resíduos agrícolas. Segundo 

Thakkar et al. (2016) esse aproveitamento tem o potencial de reduzir as emissões de GEE em 

até 80% quando comparado a simples decomposição dos resíduos no campo.  

 

2.4 OPORTUNIDADES PARA INCREMENTO PRODUTIVO  

 

Em estudo publicado por Brito (1990) concluiu que para o Brasil manter seu parque 

siderúrgico, seria necessário o incremento da área reflorestada, a utilização de tecnologias mais 

racionais de manejo e exploração florestal, e utilização de tecnologias que contemplassem a 

recuperação e aproveitamento de outros produtos que não só o carvão vegetal no processo de 

carbonização. O autor concluiu ainda que as tecnologias mais eficientes já estavam disponíveis, 

porém, eram necessárias estratégias políticas para colocá-las em prática. Mais de 30 anos se 

passaram, e de lá para cá, muitas transformações no cenário ocorreram, porém ainda 

insuficientes para potencializar a produção eficiente de carvão vegetal.  

O incremento de carvão vegetal produzido dá-se por diversas maneiras: pela melhoria 

tecnológica, onde as rotas de conversões utilizadas atualmente sofreriam uma melhora na 

eficiência, tendo melhor taxa de conversão de lenha em carvão vegetal, além de possibilitar os 

coprodutos gerados no processo; pelo aproveitamento de terras degradadas para plantio de 

florestas dedicadas, onde áreas próximas aos polos produtores, que possuam distâncias 

economicamente viáveis entre si poderiam ser utilizadas para plantação florestal dedicada; e 

ainda pelo incentivo ao uso por manejo sustentável e resíduos florestais madeireiros em áreas 

de manejo florestal.  

 

2.4.1 Melhoria da tecnologia de conversão 

 

Uma forma de aumento da produção de carvão vegetal, onde não há a necessidade de 

aumento de áreas plantadas ou utilização de fontes nativas de lenha, é pela melhoria do 

rendimento gravimétrico dos fornos de conversão. Rendimento gravimétrico, é, por sua vez, a 

relação entre a quantidade de carvão vegetal produzido pela quantidade de lenha necessária 

para a sua produção. Ele varia de acordo com as condições da matéria-prima, tipo de tecnologia 

empregada e controle do processo produtivo.  
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Como visto no item 2.2.1. os fornos atuais são em sua maioria, rudimentares e de baixa 

eficiência e sem controle do processo (BRITO et al., 2012). Segundo Brito (2008) 60% dos 

fornos utilizados no país era do tipo rabo-quente, aproximadamente 10% consistiam-se em 

retangulares, e aproximadamente 20% do parque tecnológico do país era formado por outros 

tipos de fornos.  Não foram encontrados valores mais atualizados, visto que não há 

levantamento nacional de informações para garantir a porcentagem de utilização de cada forno. 

Porém, nota-se a predominância de fornos mais rudimentares na produção nacional de carvão 

vegetal.  

CGEE (2015) aponta que cerca de 70% da produção de carvão vegetal no Brasil é feita 

por pequenos e médios produtores, que tem produções menores que 15 mil toneladas.ano-1. 

Esses produtores, por limitações em investimento, utilizam majoritariamente fornos do tipo 

rabo-quente ou meia laranja, que são mais baratos e de fácil operação e manutenção. Porém, 

caso houvesse uma melhoria no parque tecnológico brasileiro, a produtividade poderia ser 

incrementada.  

Tomando como premissa de que o rendimento gravimétrico médio da produção de 

carvão vegetal é atualmente o mesmo verificado por CGEE (2015), de 26%, além da estimativa 

da produtividade de lenha considerando densidade básica da madeira de 0,642 g/cm3 

(NOGUEIRA et al., 2007), o volume de madeira aproveitável de 104,77 m3/ha (ARAUJO, 

2006) e a umidade da lenha de 24% (SILVA, 1988), é possível estimar a economia de florestas 

(aqui no caso nativas do bioma Amazônia) apenas pelo aumento do rendimento gravimétrico 

médio dos fornos de carbonização brasileiros, conforme apresentado na Tabela 4.. 

 

Tabela 4 - Incremento de produtividade e economia relativa de florestas nativas em caso de aumento do 

rendimento gravimétrico dos fornos de produção de carvão vegetal brasileiros 

Rendimento 

gravimétrico médio 

(%) 

Produção de carvão 

vegetal (toneladas) 

(MME, 2022) 

Aumento da 

produtividade 

(toneladas) 

Economia equivalente (em 

hectares de floresta nativa) 

26 (atual) 6.076.107 - - 

27 6.309.804 233.696  16.967  

28 6.543.500 467.392  32.723  

29 6.777.197 701.089  47.392  

30 7.010.893 934.785  61.083  

31 7.244.590 1.168.482  73.890  

32 7.478.286 1.402.178  85.898 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Portanto o aumento da eficiência pode contribuir na diminuição da pressão sob as 

florestas nativas, aumentando a produção ao passo que colabora para o atingimento das metas 

internacionais de descarbonização, no qual o Brasil é signatário. 

 

2.4.2 Plantio de florestas energéticas em áreas degradadas 

 

Estimativas apontam a crescente demanda por produtos florestais, e em caso de 

insuficiência da oferta de florestas plantadas, poderá haver uma pressão por florestas nativas. 

Assim, investimentos na plantação de florestas para uso energético faz-se necessário. Para isso 

uma opção de grande potencialidade é o aproveitamento de áreas degradadas, visto que dentre 

os objetivos assumidos pelo Brasil na COP21 está a redução do desmatamento em áreas nativas, 

além da recuperação de áreas degradadas (BRASIL, 2022b).  

Hoje, segundo MAPBIOMAS (2022a) o Brasil possui 154,5 milhões de hectares de área 

de pastagens, onde 14% estão em condições de degradação severa, 38% em condição de 

degradação moderada e 48% sem nenhum tipo de degradação. Nesse contexto, PIKETTY et 

al., (2009) fizeram uma análise da disponibilidade de terras que estariam disponíveis para 

plantio de florestas para abastecimento da indústria siderúrgica brasileira. Segundo os autores, 

o potencial técnico identificado estaria entre 67 e 76,7 milhões de hectares. Segundo os autores, 

esses são números técnicos pois não incluem o fator de disponibilidade prática.  

Ainda, de acordo com IINAS (2014), existem cerca de 105 Mha de áreas degradadas 

viáveis para plantação de florestas energéticas no Brasil. Ainda, caso haja uma intensificação 

na pecuária, outros 25 Mha poderiam ser disponibilizadas para plantações de florestas para uso 

energético. Segundo os autores, o uso de plantações de florestas destinadas a produção de 

carvão vegetal depende, por sua vez, da proximidade aos polos siderúrgicos no Brasil e precisa 

ser dimensionado.   

Considerando os valores de área passível de aproveitamento como florestas energéticas 

citadas anteriormente, a produtividade média por ano de 36,8 m3.ha-1 para plantações de 

eucalipto (IBA, 2021), a densidade da madeira de 0,55 g/cm3 (NOGUEIRA et al., 2007), a 

umidade da madeira de 42,5%  (OLIVEIRA, 2012) e o rendimento gravimétrico médio do 

Brasil de 26% (CGEE, 2015), é possível estimar a produção anual de lenha e a relativa produção 

anual de carvão vegetal disponível a partir de florestas plantadas em áreas degradadas no Brasil, 

tal como demonstrado na Tabela 5. Além disso, a última coluna também compara a produção 

estimada com a produção atual de carvão vegetal de 6,07 milhões de toneladas (MME, 2022).  
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Tabela 5 - Estimativa de potencial de produção de carvão vegetal no Brasil, considerando plantação de 

eucaliptos e aproveitamento de terras degradadas, e comparação com a produção atual de carvão vegetal 

Terras degradadas 

(Mha) 

Produção anual de 

lenha (Mt) 

Produtividade anual de 

carvão vegetal (Mt) 

Número de vezes maior 

que a produção atual 

25 

(IINAS, 2014) 
506,0 75,6 12,4 

67 

(PIKETTY et al., 2009) 
1.356,1 202,7 33,4 

76,7 

(PIKETTY et al., 2009) 
1.552,4 232,1 38,2 

105 

(IINAS, 2014) 
2.125,2 317,7 52,3 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O total de florestas plantadas no Brasil representa 9,55 milhões de hectares, onde apenas 

12% são florestas destinadas à produção de carvão (IBA, 2021), principalmente para uso no 

setor industrial. Por outro lado, a produção de carvão vegetal anual para o ano de 2021 foi de 

6,07 milhões de toneladas (MME, 2022), o que significa que a produção poderia aumentar entre 

12,4 e 52,3 vezes caso o aproveitamento das florestas fosse exclusivamente para a produção de 

carvão vegetal.   

Além do aproveitamento de terras degradadas, alguns estudos analisam plantios de 

curta-rotação e buscam a influência do adensamento das plantações de florestas a fim de 

estabelecer o plantio com melhor produtividade em um menor tempo de corte (CARNEIRO et 

al., 2017; COUTO, 2013; ROCHA et al., 2017) 

Historicamente, na década de 70 ocorreram as primeiras tentativas de plantar eucaliptos 

em espaçamentos adensados, porém, devido a variabilidade genética das mudas havia uma 

competição intraespecífica nesses plantios, inviabilizando a produtividade dos mesmos. Em 

2011, em nova tentativa com a introdução da eucaliptocultura clonal, obteve-se sucesso na 

implantação de um plantio adensado. De lá para cá, plantios de curta rotação adensados vem 

apresentando bons resultados, principalmente para a produção de material lenhoso para a 

fabricação de pellets (COUTO, 2013).  

Em contrapartida, segundo Carneiro et al. (2017) o plantio de eucaliptos no sistema de 

curta-rotação pode não ser interessante para o caso da produção de carvão vegetal. No estudo 

publicado em 2016, os autores avaliaram a influência do material genético e do local na 

produção de cinco clones de Eucalyptus spp. de carvão vegetal a partir desses sistemas (colheita 

aos 3 anos, com espaçamento de 3,0 x 3,3m). Verificou-se que ambas as variáveis (material 
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genético e localidade) tem efeito significativo no rendimento do carvão vegetal, além de 

também influenciar em sua composição química e poder calorífico. Como conclusão, os autores 

mencionam que sistemas de curta rotação são menos indicadas para a produção de carvão 

vegetal quando comparado ao carvão vegetal proveniente de plantações convencionais. 

Portanto, esse fator não foi considerado para as estimativas apresentadas nesse item. 

Atualmente, uma alternativa que vêm ganhando espaço e considera o incremento das 

áreas plantadas é o aproveitamento de áreas degradadas para realização da Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta (ILPF), que possibilita diferentes tipos de sistemas de produção, 

promovendo a fertilidade do solo, aumento da biodiversidade, diversificação de atividades 

econômicas etc. (MAPA, 2020). Nesse sentido, a área utilizada com ILPF no Brasil cresceu 

52% entre a safra de 2015/2016 e a safra de 2020/2021, atingindo o total de 17,43 milhões de 

hectares (REDE ILPF, 2021). A ILPF é uma tecnologia promissora, que pode contribuir para a 

mitigação de GEE e recuperação de áreas, ao passo que disponibiliza produtos 

florestais/animais/agrícolas.   

 

2.4.3 Aproveitamento de resíduos madeireiros 

 

Estudos apontam que o aproveitamento de resíduos florestais pode ser uma alternativa 

de produção sustentável de carvão vegetal. Os resíduos podem estar atrelados a fontes nativas 

ou plantadas, e podem ser obtidos pelo aproveitamento dos resíduos de manejo florestal, 

resíduos da colheita e processamento industrial da madeira, resíduos de poda urbana, resíduos 

de moveis usados e do setor da construção, etc (SCHNEIDER et al., 2012, LEITE et al., 2015).  

Resíduos de serrarias podem ser uma alternativa de fonte de matéria-prima para a 

produção de carvão vegetal. Morais (2018), em seu estudo feito em serrarias no pólo de 

Rorainópolis (Roraima), identificou que os resíduos madeireiros das serrarias possuíam 

características favoráveis para a produção de carvão vegetal e energia.  

No manejo florestal, as árvores são retiradas principalmente para fins nobres, os 

resíduos do manejo ficam no local, onde se decompõem naturalmente.  O tronco segue para a 

etapa do beneficiamento, onde gera quantidade significativa de resíduos. Segundo o Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB), na serraria cada metro cúbico de madeira que entra, gera em torno 

de 50% de seu peso em resíduo.  Um exemplo de aproveitamento de resíduos da concessão 

florestal7 é a utilização destes em termelétricas para a geração de energia. Recentemente, o SFB 

 
7 Concessão florestal é a permissão legal para uma pessoa jurídica fazer o manejo florestal (SFB, 2021). 
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está considerando a possibilidade de implantação de uma indústria termelétrica dentro da 

Floresta Nacional (FLONA) de Altamira, no estado do Pará. Outro exemplo é a indústria 

Madeflona que tem a concessão florestal de 137,2 mil hectares no estado de Rondônia e 

consegue obter 40% do lucro da empresa vendendo os resíduos do processamento da madeira, 

na forma de serragem, para indústrias termelétricas da região (SFB, 2021).  

O manejo florestal é garantido pela Lei nº 11.284/2006, que dispõe sobre a gestão das 

florestas públicas, onde no Art. 2º, parágrafo II, estabelece como princípio da gestão de florestas 

públicas:  

 

“ II- o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional 

das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento 

sustentável local, regional e de todo o País;”(BRASIL, 2006). 

 

Por outro lado, caso não haja fiscalização, o MFS pode ser uma ferramenta utilizada por 

criminosos como forma de lavagem de madeira obtida ilegalmente. Esse esquema ocorre 

quando os criminosos conseguem a licença para exploração e uma área através de MFS, porém, 

acabam apresentando a madeira ilegal obtida de desmatamento como se fosse madeira legal 

(TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017). Portanto, é essencial a fiscalização para que 

efetivamente o MFS seja uma ferramenta para obtenção de madeira nativa de forma pouco 

impactante.  

A heterogeneidade é uma característica dos resíduos madeireiros, visto que se 

apresentam de diversas formas, diversas granulometrias e diversas condições de 

armazenamento (SCHNEIDER et al., 2012). Esse ponto foi objeto de estudo de Souza et al. 

(2021) que usaram calorimetria como critério de segregação de diferentes resíduos madeireiros 

do manejo legal para fins energéticos na Amazônia brasileira. Segundo os autores, como as 

madeiras são muito heterogêneas, fica difícil o aproveitamento energético. Ainda verificaram, 

entre as espécies analisadas, que madeiras marrom-arroxeadas possuem maior densidade 

energética.  

Nesse contexto, o aproveitamento de resíduos para abastecimento de termelétricas pode 

ser uma boa alternativa para abastecimento dos Sistemas Isolados Nacionais, já que estima-se 

que mais de 95% da energia gerada nos sistemas isolados é feita a partir de motores que utilizam 

óleo combustível ou diesel. A Empresa de Pesquisa Energética estimou que o aproveitamento 

de resíduos florestais de florestas passíveis de concessão e de Reservas Legais nos estados da 

Região Norte, Mato Grosso e Maranhão, poderia fornecer 6,5 GW de potência instalada. 
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Apenas nos sistemas isolados identificou-se que a geração de energia elétrica a partir do 

aproveitamento dos resíduos poderia chegar a 17,5 TWh/ano, contra 2,9 TWh/ano gerado a 

parir do diesel  (EPE, 2018a). 

O carvão vegetal proveniente de resíduos madeireiros de manejo sustentável na 

Amazônia, é visto, por exemplo, como uma forma de bioenergia promissora. Lima et al. (2020) 

analisou o carvão vegetal produzido pelos resíduos da exploração de manejo florestal 

sustentável na Amazônia brasileira, que serviriam tanto para uso na siderurgia quanto para uso 

doméstico. Segundo comentários do artigo, é possível extrair até duas toneladas de resíduos 

para cada tonelada de madeira de manejo. Os autores verificaram que há a possibilidade de 

aproveitamento dos resíduos em usinas siderúrgicas locais e sistemas domésticos na Amazônia.  

Segundo Thakkar et al. (2016), além das plantações florestais, o uso do manejo 

sustentável pode ser um grande aliado na produção sustentável de carvão vegetal no Brasil, 

porém, para a transformação em carvão vegetal a parcela ainda é pouco expressiva em 

comparação com as grandes áreas passíveis de serem exploradas por manejo.  

A EPE considera que 1 m3 de madeira em tora extraída tem o potencial de gerar até 1 

m3 de resíduo lenhoso (EPE, 2018b). Para a produção de carvão vegetal podem ser utilizados 

os seguintes resíduos: pontas, tocos, sobras, rejeitos, costaneiras, cascas e galhos Schneider et 

al. (2012). Considerando o potencial estimado de resíduos de EPE (2018b), a umidade da 

madeira de 24% (SILVA, 1988) e o rendimento gravimétrico médio do Brasil de 26% (CGEE, 

2015), foi possível calcular o potencial de produção de carvão vegetal, caso houvesse a 

conversão de 100% dos resíduos estimados, conforme apresentado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Potencial estimado de produção de carvão vegetal caso aproveitado 100% dos resíduos florestais e de 

processamento da indústria madeireira calculados por (EPE, 2018b), em toneladas 

 
Resíduos 

Florestais 

Resíduos de 

Processamento 
Total 

Potencial de produção de 

carvão vegetal 

Florestas nativas 

particulares 
34.588.375 22.482.444 57.070.819 11.277.194 

Florestas nativas 

públicas 
16.881.820 10.973.183 27.855.003 5.504.149 

Florestas plantadas - 8.196.000 8.196.000 1.619.530 

Total 51.470.195 41.651.627 93.121.822 18.400.872 

Fonte: Elaborado pela autora com base em EPE (2018b).  

 

Portanto, caso aproveitado 100% dos resíduos estimados seria possível alcançar a 

produção de 18,4 milhões de toneladas. Considerando que a produção nacional de carvão 
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vegetal em 2021 foi de 6,07 milhões de toneladas, o número aqui encontrado equivale ao triplo 

produção anual atual de carvão vegetal, apenas pela utilização de resíduos florestais 

madeireiros.   

 

2.4.4 Barreiras para a produção sustentável de carvão vegetal no Brasil 

 

Como visto, são muitas as oportunidades de incremento da produção mais eficiente de 

carvão vegetal no Brasil. Porém, algumas barreiras existentes acabam por entravar o 

desenvolvimento desse cenário. A Tabela 7 aponta algumas intervenções mencionadas por 

FAO (2017), que podem contribuir para a produção e uso mais eficiente e limpo do carvão 

vegetal em âmbito mundial. Para fins de comparação, foram verificadas as barreiras 

relacionadas a cada intervenção sugerida pelo autor.  

 

Tabela 7 - Intervenções técnicas para uma produção e uso mais limpo e eficiente do carvão vegetal de acordo 

com FAO (2017) 

Etapa do 

processo 
Intervenções especificadas por FAO (2017) Barreiras 

Origem da 

matéria-prima 

- Manejar de forma sustentável a fonte (por 

exemplo, florestas naturais, florestas plantadas e 

florestas comunitárias) 

- Utilizar fontes alternativas, tais como resíduos 

agrícolas, resíduos madeireiros e florestas 

plantadas (incluindo agroflorestas) 

- Baixa fiscalização para garantia da 

origem florestal e do manejo florestal 

sustentável; 

-Logística para aproveitamento de 

fontes alternativas; 

- Custos de implantação de novas 

tecnologias. 

Processo de 

pirólise lenta 

(carbonização) 

- Processar o pó de carvão em briquetes 

(aproveitamento dos finos do processo) 

- Gerenciar melhor os fornos tradicionais para 

aumentar a eficiência e usar fornos melhorados 

com maiores eficiências 

- Cogerar carvão vegetal e eletricidade (no caso 

da produção em escala industrial) 

- Falta de mão de obra qualificada; 

- Baixa remuneração e altos índices de 

insalubridade dos trabalhadores; 

- Falta de acesso a crédito; 

- Elevado tempo para o resfriamento 

do forno;  

- Falta de acesso à informação; 

- Custos de implantação de novas 

tecnologias; 

Transporte e 

distribuição 

- Reduzir o consumo de combustível fóssil no 

transporte 
- Falta de planejamento logístico; 

Uso final 
- Uso de fornos de cocção (tecnologias) 

melhorados 

- Custos de implantação de novas 

tecnologias; 

- Falta de acesso à informação; 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Segundo Santos e Hatakeyama (2012) ao aumentar as exigências pela utilização de 

matéria-prima legalizada, mão-de-obra adequada e salubre, com menores emissões de GEE, 

para atingir as demandas de acordos globais dos quais o Brasil é signatário, os produtores 

acabam verificando um aumento dos custos operacionais. Os custos elevados acabam 

entravando os investimentos na cadeia produtiva do energético. 
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Uma forma de garantia das intervenções seria através da formulação de legislações e 

políticas públicas sobre o setor. No caso da origem do carvão vegetal, mesmo com as modernas 

políticas ambientas do Brasil, como o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 

12.651/2012) (BRASIL, 2012), a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 6.938/1981) 

(BRASIL, 1981) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (LEI No 9.985/ 2000) 

(BRASIL, 2000), a grande extensão territorial do país e falta de investimentos no setor não 

permite que a fiscalização ambiental ocorra de forma eficiente. Isso faz com que o rastreamento 

da origem legal ou ilegal da madeira nativa utilizada na produção do carvão vegetal, por sua 

vez, seja extremamente difícil. A falta de rastreabilidade faz com que a produção clandestina 

de carvão vegetal seja impulsionada. Os métodos de produção pouco desenvolvidos, a origem 

ilegal da madeira, entre outros fatores acabam por influenciar na qualidade do energético 

produzido, que posteriormente será utilizado nas residências (ANATER; ESCOBAR; 

COELHO, 2018). 

O Brasil possui exemplo de uma política que engloba os biocombustíveis (líquidos). A 

Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) foi instituída pela Lei nº 13.576/2017, e tem 

como principais objetivos a promoção do uso de biocombustíveis na matriz energética 

brasileira, assegurando previsibilidade de mercado, induzindo ganhos de eficiência energética 

e diminuição de emissões de GEE, contribuindo para o alcance das metas determinadas pelo 

Brasil no Acordo de Paris (ANP, 2020). Por outro lado, leis voltadas ao uso de combustíveis da 

madeira foram elaboradas, a exemplo é possível citar o Projeto de Lei (PL) nº 1.291/2015 que 

propunha a criação da Política Nacional de Biocombustíveis Florestais. O PL se baseou (entre 

outras) na prerrogativa do compromisso que o Brasil assumiu na COP21. Porém o projeto 

acabou sendo arquivado em 2019 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015).  

Portanto, são necessárias políticas públicas que englobem desde a origem da matéria-

prima até as emissões de gases no processo de carbonização incentivando o reaproveitamento 

e o tratamento destes (BRITO et al., 2012), facilitando o acesso ao crédito e capacitando os 

trabalhadores, para que isso contribua com a produção sustentável de carvão vegetal.  
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3 USO DE CARVÃO VEGETAL NO SETOR RESIDENCIAL BRASILEIRO 

 

A biomassa de uso tradicional, como a lenha e o carvão vegetal, é uma das principais 

fontes usadas para cocção, aquecimento e iluminação em países em desenvolvimento. Neste 

sentido, foi estimado que em 2021, 2,6 bilhões de pessoas não possuíam acesso a fontes menos 

poluentes para cocção, e são dependentes de biomassa sólida tradicional para sobrevivência 

(REN21, 2022). 

O uso de lenha na matriz energética mundial é influenciado por muitas variáveis, tais 

como nível de desenvolvimento, disponibilidade de florestas e aspectos econômicos e 

ambientais de cada país (BRITO, 2007).  Quando produzida de forma sustentável, a lenha pode 

ser uma fonte estratégica, atuando como energia de base, diferentemente de outras fontes 

renováveis, que são intermitentes, como as energias eólica e solar. Este é um dos motivos para 

que muitos países industrializados busquem a substituição de combustíveis fósseis por 

biomassa florestal e combustíveis derivados desta (ESCOBAR, 2016; GOLDEMBERG; 

COELHO, 2004; JUNGINGER et al., 2016). 

Porém, em muitos países em desenvolvimento a biomassa sólida é ainda utilizada de 

formas ineficientes e insustentáveis. Devido a queima em equipamentos rudimentares muita 

fumaça é gerada o que pode causar doenças respiratórias aos usuários (GOLDEMBERG; 

COELHO, 2004; SMITH, 2013, 2017). Estudos mostram relação diretamente proporcional 

entre mortes prematuras pela poluição do ar doméstico e pessoas sem acesso a fontes limpas de 

energia para cocção (IEA, 2017). Dessa maneira, milhões de pessoas morrem anualmente pela 

exposição e inalação dos particulados da fumaça na queima de lenha e carvão vegetal para 

cocção (KODROS et al., 2018; YAMAMOTO; SIÉ; SAUERBORN, 2009). Nas comunidades 

em situação de vulnerabilidade, mulheres e crianças são as mais afetadas, já que geralmente são 

as responsáveis pela coleta de combustível e demais atividades domésticas, estando sujeitas a 

longos períodos de exposição à fumaça, liberada na combustão incompleta da biomassa 

(AMARAL, QUEIROZ, COELHO, 2021; KODROS et al., 2018). Nestes casos, o uso 

tradicional da biomassa é diretamente relacionado ao nível de pobreza da população.  

Em muitos países, como o Brasil e mais recentemente, a Índia, a lenha e o carvão vegetal 

vêm sendo substituídos por Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) (COELHO et al., 2018; 

SANCHES-PEREIRA; TUDESCHINI; COELHO, 2016; SMITH, 2017), que não gera os 

materiais particulados decorrentes da queima do combustível.  Assim, os problemas causados 

pelo uso desses combustíveis em equipamentos inadequados podem ser minimizados (GUPTA; 

DHILLON; YATES, 2015; SMITH, 2013). Porém, devido à crise econômica que o país 
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enfrenta nos últimos anos, verifica-se um retrocesso na utilização de GLP e aumento da 

utilização de lenha e carvão vegetal para cocção nos domicílios brasileiros. 

O caso do uso de carvão vegetal no Brasil merece alguns esclarecimentos. Devido à 

baixa oferta e qualidade do carvão mineral no país e à elevada disponibilidade de biomassa 

florestal, o Brasil desenvolveu uma importante produção de carvão vegetal, e é historicamente 

o maior produtor mundial deste combustível (FAO, 2022).  

O Brasil é autossuficiente na produção de carvão vegetal e o utiliza no consumo interno, 

principalmente no setor industrial e residencial. A maior parte da produção é destinada ao setor 

industrial, onde é utilizado como agente redutor na produção de ferro-gusa e aço. Em 2021, este 

setor consumiu 86% do carvão vegetal produzido no país. Outro setor relevante é o residencial, 

que para o mesmo ano consumiu 10% do total produzido (MME, 2022). 

Apesar da crescente participação de florestas plantadas para a produção de carvão 

vegetal no país, a utilização de florestas nativas é ainda significativa (GIODA, 2019). Esta 

realidade é ainda mais complexa quando analisado apenas o setor residencial, uma vez que há 

um menor controle da cadeia produtiva. Adicionalmente, devido à grande extensão territorial 

do país, algumas especificidades no uso do carvão vegetal em âmbito doméstico são verificadas 

nas diferentes regiões brasileiras. 

Estudos que mostrem as condições do uso residencial de carvão vegetal no Brasil ainda 

são escassos. Neste contexto, este capítulo visa caracterizar a produção e consumo de carvão 

vegetal no setor residencial brasileiro, analisando a sua utilização e as suas relações com o nível 

de desenvolvimento de cada região do país.   

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Para este capítulo foram utilizadas fontes de bases de dados secundárias, principalmente 

governamentais e relatórios específicos do setor energético, como por exemplo o Balanço 

Energético Nacional 2022, ano base 2021 (MME, 2022). Trabalhos acadêmicos foram 

utilizados para a complementação da discussão dos resultados obtidos. Adicionalmente, o 

consumo de carvão vegetal em cada região brasileira foi estimado baseando-se no consumo de 

lenha e GLP de cada localidade, considerando a mesma proporção de uso de carvão vegetal 

para o contexto brasileiro.  

Para a sessão de qualidade de carvão vegetal para uso residencial no Brasil foi realizada 

revisão bibliográfica nas bases de dados do Science Direct, Scopus, Web of Science e Taylor 

& Francis. Adicionalmente, buscas foram feitas nas bases de dados da Biblioteca Digital 
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Brasileira de Teses e Dissertações, Periódicos Capes, e Scielo, que resultaram em trabalhos 

relevantes para a discussão dessa sessão. Foram identificados ainda artigos que analisam 

especificamente a qualidade do carvão vegetal em âmbito doméstico os quais foram a base para 

a construção da Tabela 8, no item “3.5 QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL PARA USO 

RESIDENCIAL”.  

 

3.2 USO DA BIOMASSA TRADICIONAL PARA A COCÇÃO NO BRASIL 

 

Em 2021, a produção de lenha alcançou 84,2 milhões de toneladas no Brasil.  Deste 

total, 29% foram direcionadas ao setor industrial para aplicações na indústria de papel e 

celulose, cerâmica, alimentos e bebidas, entre outras. Além disso, 28,5% do total produzido 

foram utilizadas pelo setor residencial, principalmente para cocção. Finalmente, 29,9% foram 

destinados à indústria de transformação, para conversão de lenha em carvão vegetal (MME, 

2022). A Figura 12 apresenta historicamente o total de lenha utilizada no setor de transformação 

em carvão vegetal, bem como a utilização de lenha nos setores residencial e industrial. 

 

Figura 12 - Utilização da lenha por setor no Brasil (1970-2021) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de MME (2022). 
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energia utilizada para cocção no ano de 2021 (MME, 2022).  O restante é composto por carvão 

vegetal, eletricidade e gás natural (Figura 13).  

 

Figura 13 -Consumo residencial de energia para cocção entre os anos de 1970 e 2021. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da MME (2022).  

 

Historicamente, a maior utilização de madeira no Brasil ocorreu no setor residencial, 

principalmente para cocção e aquecimento. Com o passar do tempo, a utilização de lenha para 

cocção foi reduzida (Figura 12), principalmente por políticas públicas de incentivo ao uso de 

gás liquefeito de petróleo (GLP), como o os programas “Auxílio-Gás" (instituído em 2001) e 

"Bolsa Família" (BRASIL, 2009), com o objetivo de prestação de assistência a famílias de baixa 

renda. Ao mesmo tempo, a infraestrutura de distribuição de GLP foi fortemente expandida 

(Figura 13), permitindo a distribuição do combustível mesmo nas áreas mais isoladas, como na 

região amazônica (COELHO et al., 2018).  

Inicialmente a utilização do Auxílio era possível apenas para a compra do gás de 

cozinha. Porém, em 2003 foi incorporado ao Bolsa Família. Nesse cenário o auxílio era 

utilizado de acordo com a prioridade da família. Muitas vezes a compra de alimentos, por 

exemplo, era priorizada. Assim as famílias acabavam voltando a utilizar a lenha e o carvão 

vegetal para a cocção, o que pode ter contribuído para o crescimento do uso desse combustível 

no a partir do ano de 2001 (Figura 14).   

 

 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000
1

9
7

0

1
9
7

2

1
9
7

4

1
9
7

6

1
9
7

8

1
9
8

0

1
9
8

2

1
9
8

4

1
9
8

6

1
9
8

8

1
9
9

0

1
9
9

2

1
9
9

4

1
9
9

6

1
9
9

8

2
0
0

0

2
0
0

2

2
0
0

4

2
0
0

6

2
0
0

8

2
0
1

0

2
0
1

2

2
0
1

4

2
0
1

6

2
0
1

8

2
0
2

0

1
0

³ 
te

p
 

Lenha GLP Carvão vegetal



65 

 

Figura 14 - Uso de GLP e lenha para cocção no setor residencial brasileiro entre o ano de 1989 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2022).  
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incorporado ao programa Auxílio Brasil, e o pagamento é feito a cada dois meses. O valor 

correspondente é de 50% da média de preços nacional para um botijão de treze quilogramas 

(CAIXA, 2022).  

A utilização do GPL permite vários benefícios. Fogões a gás são mais eficientes e a 

queima deste combustível é menos poluente quando comparado à queima da lenha. Desta 

forma, o tempo para cocção é menor, problemas com a contaminação por particulados são 

minimizados e a quantidade de combustível necessário para a realização da mesma tarefa é 
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COELHO, 2016).  

Ao observar a Figura 14 nota-se um aumento do consumo da lenha desde o ano de 2013, 

devido as dificuldades econômicas internas, intensificadas no ano de 2020 pela pandemia do 

SARS-CoV-2. Apenas entre os anos de 2020 e 2021, foi verificado um decréscimo no consumo 
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para a lenha ou o carvão vegetal para cocção. Isso é verificado pelo crescimento, no mesmo 

período de 3,23% e 1,81% para a lenha e para o carvão vegetal, respectivamente (MME, 2022). 

Apenas no ano de 2021, por exemplo, enquanto a inflação para o ano fechou em 10,06%, 

a variação do preço do GLP para o mesmo período atingiu um aumento médio de 29% (Figura 

15). Portanto, o aumento do desemprego aliado à alta na inflação e nos preços do GLP 

contribuiu à preferência pelo uso da lenha e do carvão vegetal, principalmente pelas famílias 

economicamente mais vulneráveis.  

 

Figura 15 – Variação anual comparativa entra a inflação (IPCA) e os preços do botijão de GLP (valores médios 

brasileiros)  

 

Fonte: Elaboração própria com base em (IBGE, 2022a) e ANP (2022). 
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Outro problema inerente do uso de biomassa tradicional para cocção é quanto a 

contaminação do próprio alimento pelas emissões no processo de combustão da lenha ou carvão 

vegetal. Um estudo analisou o nível de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) que 

aderiram à carne no processo de cocção por grelha utilizando carvão vegetal. Os HPAs são 

formados principalmente durante o processo de pirólise ou combustão incompleta de algumas 

matérias orgânicas, entre elas o carvão vegetal, e podem levar ao câncer de mama, pulmão e 

estômago em humanos. Segundo os autores, carnes mais gordurosas apresentaram maiores 

níveis de HPAs aderidos à sua superfície. Além disso, carvões extrusados feitos a partir da 

mistura de biomassas foram os maiores emissores desses HPAs (KIM; CHO; JANG, 2021). 

O maior uso de outros combustíveis (que não o GLP) também está associado a um maior 

número de acidentes domésticos envolvendo a atividade de cocção, e segundo Neiva et al., 

(2022) isso pode ser expresso pelo número de pessoas vítimas de queimaduras. 

Consequentemente o número de óbitos relacionados também aumentam, onde as principais 

vítimas são mulheres.  

São várias as reportagens que mostram o aumento da vulnerabilidade pela população de 

classes sociais mais baixas e o retrocesso ao uso da lenha e carvão vegetal para cocção. Uma 

delas mostra a redução de acesso ao GLP pela população mais pobre, devido a perda de renda 

aliada ao aumento de custos (MACHADO, 2021). Outra mostra a solução encontrada por uma 

mulher para economizar: improvisou um fogão a lenha e utilizava até pedaços de madeira de 

um sofá velho como combustível (CAETANO, 2022). Outra descreve a solução encontrada 

pelas revendedoras de botijão de gás que optaram pelo parcelamento do produto para facilitar 

o acesso da população ao combustível (GERCINA, 2022). Outra ainda relata sobre as pessoas 

que perderam a vida por queimaduras ao utilizar álcool na falta de GLP (BUSINARI, 2022). 

Outro ponto diretamente associado ao uso de biomassa tradicional para a cocção é o 

impacto ambiental causado. Um estudo comparou a pegada de carbono da produção de 

churrasco com carvão vegetal e GLP no Reino Unido. A pegada de carbono para o carvão 

vegetal foi de 998 kgCO2eq enquanto para o GLP foi 3 vezes menor, de 349 kgCO2eq, 

principalmente devido ä sua eficiência ser muito superior à do carvão vegetal (JOHNSON, 

2009). 

O estudo de Bailis et al. (2004) aponta que cada refeição preparada tendo o carvão 

vegetal como combustível tem de duas a dez vezes mais potencial de aquecimento global 

(GWP) do que cozinhar a mesma refeição com lenha, e cinco a dezesseis vezes o potencial de 

aquecimento global que cozinhar com querosene ou GLP. No entanto, segundo o mesmo 

estudo, apesar do carvão vegetal apresentar maiores níveis de emissões de GEE, ele pode levar 



68 

 

a reduções nas concentrações de poluentes, principalmente de material particulado, onde as 

emissões podem ser até 88% menores que em domicílios que utilizam lenha no preparo de 

refeições.  

Maes e Verbist (2012) discutiram como a sustentabilidade na cocção em países em 

desenvolvimento pode ser melhorada. A primeira opção, segundo os autores é incentivar a 

transição do uso de lenha e carvão vegetal para outros combustíveis, como o GLP, biogás ou 

eletricidade, já que evita grande parte dos dados à saúde do uso tradicional de biomassa. Nesse 

quesito os autores mencionam, que pela falta de infraestrutura, economia e cultura essa 

alternativa não é realista em larga escala. A segunda opção destacada pelos autores é a 

intervenção política, utilizando uma abordagem integrada de política pública e incentivo de 

tecnologias melhoradas (tanto de produção quanto de utilização do carvão vegetal). 

 

3.3 PRODUÇÃO E CONSUMO DE CARVÃO VEGETAL  

 

Em 2021, do total de 6.076 mil toneladas de carvão vegetal produzido no Brasil, 87,1% 

foram destinados ao setor industrial. A alta taxa de utilização de carvão vegetal neste setor, 

como agente redutor na produção de ferro-gusa e aço, dá ao Brasil o título de maior produtor 

mundial de “aço verde” do mundo, já que majoritariamente o combustível utilizado por outros 

países é carvão mineral. No mesmo ano, o setor residencial consumiu 639 mil toneladas, 

correspondendo a 10,7% do consumo total brasileiro, conforme apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Evolução dos principais setores que utilizam carvão vegetal no Brasil (1970-2020)  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2022).  
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 No entanto, desde a crise global de 2008, o Brasil tem enfrentado uma queda na 

produção da indústria metalúrgica. Em 2021, por exemplo, o consumo do setor industrial foi 

40% inferior ao de 2008 (MME, 2022). Esta forte diminuição do consumo de carvão vegetal 

industrial nestes últimos anos deve-se à redução da atividade industrial brasileira, 

especialmente do setor automobilístico, além da baixa competitividade dos produtos 

siderúrgicos brasileiros no mercado internacional. Dessa forma, o setor industrial apresenta uma 

elevada volatilidade na utilização de carvão vegetal, uma vez que está diretamente relacionado 

à economia externa. Então, como qualquer outra commodity, a produção e consumo de carvão 

vegetal são influenciados pelo momento econômico do país. 

Ao contrário disso, o consumo de carvão vegetal no setor residencial não possui grandes 

variações com o passar do tempo (Figura 16), basicamente por ser utilizado para cocção, e ser 

influenciado pela economia interna do país, apresentando, assim, uma demanda mais estável. 

Contudo, este setor apresenta grandes incertezas sobre toda a sua cadeia (origem da lenha e do 

carvão vegetal, distribuição, produção e consumo), principalmente devido à falta de dados e à 

discrepância entre os dados de diferentes instituições. Apesar disso, o seu consumo é 

significativo, com grande relevância no país. 

O carvão vegetal produzido para uso industrial apresenta, em geral, um melhor controle 

da sua cadeia produtiva. Isto se deve à necessidade de cumprir normas rigorosas relacionadas 

ao conteúdo energético e qualidade específica, uma vez que é utilizado no setor siderúrgico 

como agente redutor.  Além disso, o setor industrial utiliza de forma geral, tecnologias de 

transformação (fornos) mais eficientes e está sujeito a leis que determinam a necessidade de 

consumo majoritário de madeira proveniente de florestas plantadas. Por outro lado, legislações 

específicas para garantir a rastreabilidade, origem e qualidade do carvão vegetal destinado ao 

setor residencial, ainda são escassas. Em resumo, o carvão vegetal utilizado nos setores 

industriais apresenta diferenças significativas quando comparado com o carvão vegetal para 

uso doméstico. 

 

3.4 USO RESIDENCIAL DE CARVÃO VEGETAL 

 

No setor residencial brasileiro, o carvão vegetal é utilizado principalmente para um fim 

específico: cocção, onde é também o principal combustível utilizado para o preparo do 

churrasco, alimento de grande importância cultural no país (DIAS JÚNIOR et al., 2015).  De 

fato, o churrasco é uma refeição muito tradicional, principalmente na região Sul do Brasil, 

introduzida historicamente por influência de países vizinhos como o Uruguai e a Argentina.  
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O Brasil é um país continental com diferenças significativas entre as suas regiões, as 

quais apresentam características particulares que influenciam diretamente no tipo e nível de 

utilização dos combustíveis, especialmente para cozinhar. Assim, vale a análise das 

particularidades de cada região brasileira.  

O carvão vegetal representou 3% (413 mil tep) da energia total consumida para cocção 

em 2021 (MME, 2022). Como observado na Figura 17, o maior consumidor deste combustível 

para uso residencial, em valor absoluto, é o Sudeste, com 41% do total produzido em 2018, 

seguido pelo Nordeste (28%), Sul (15%), Centro-Oeste (8%) e Norte (7%). 

 

Figura 17 - Consumo total de carvão vegetal para uso residencial no Brasil e suas regiões no ano de 2020 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2022).  
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habitantes em cada região do país, existe uma diferença entre o consumo total e o consumo per 

capita por região. Assim, considerando as estimativas de população informadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2022b), e o consumo estimado por unidade da 
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carvão vegetal per capita (Figura 18). 
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Figura 18 - Estimativa de consumo médio per capita de carvão vegetal para uso residencial em 2021 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2022b) e MME (2022). 

 

Ao avaliar o consumo per capita de carvão vegetal, observa-se que o local mais 

representativo do país é a Região Sul, onde o consumo per capita no ano de 2021 foi 2% 

superior ao verificado nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste, 8% superior ao da Região Sudeste 

e 22% superior ao verificado para a Região Norte. Além disso, o consumo per capita na Região 

Sul é 6% superior à média nacional brasileira. É importante notar que a região Sul 

historicamente representa um dos maiores consumos per capita de carvão vegetal pera uso 

residencial no Brasil, conforme verificado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Histórico do consumo per capita de carvão vegetal para cocção nas regiões brasileiras entre 2001 e 

2021(em tep/hab) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2022) e IBGE (2022b).  
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Ao analisar a Figura 19 é possível verificar que, apesar da redução do consumo per 

capita de carvão vegetal desde o ano de 2009, entre os anos de 2020 e 2021 houve um aumento 

significativo no consumo per capita de carvão vegetal para cocção nas Regiões Norte e 

Nordeste da ordem de 17,08% e 15,95% respectivamente. Estas são também as regiões com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no país. Enquanto isso, para o mesmo 

período as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste registraram um decréscimo da ordem de -

11,55%, -3,58% e -4,41%, respectivamente.  

O consumo per capita de carvão vegetal é influenciado principalmente pelas condições 

geográficas e climáticas, pelo nível de desenvolvimento econômico e pela infraestrutura de 

fornecimento de energia. Em muitos países, a utilização de carvão vegetal ainda está 

diretamente ligada ao nível de pobreza da localidade (FALLAHI, 2017; MENG; PAYNE; LEE, 

2013; SANCHES-PEREIRA; TUDESCHINI; COELHO, 2016). Assim, para analisar o padrão 

brasileiro, foi comparado o consumo de carvão vegetal per capita em cada região brasileira 

com o respectivo IDH, que utiliza indicadores de educação, longevidade e renda para regiões 

ou países específicos. A Figura 20 apresenta os resultados obtidos. 

 

Figura 20 - Relação entre o consumo per capita de carvão vegetal (em tep/hab) e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) nas regiões brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2022), IBGE (2022b) e PNUD, IPEA e FJP (2020). 

 

Portanto, de maneira geral, enquanto as regiões mais ricas do país apresentaram 

decréscimo do consumo do carvão vegetal com o agravamento da crise, as regiões mais pobres 

apresentaram aumento do consumo do combustível no mesmo período, sinalizando que estas 

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,00000

0,00050

0,00100

0,00150

0,00200

Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste

ID
H

te
p

/h
ab

tep/hab IDH (2017)



73 

 

regiões são mais vulneráveis as questões econômicas e acabam recorrendo a combustíveis mais 

baratos devido à falta de acesso ao GLP.  

Adicionalmente, verifica-se que o uso de carvão vegetal no setor residencial não tem 

correlação inversamente proporcional com o IDH em todas as regiões do Brasil devido as 

particularidades de cada uma delas. De maneira geral, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste o 

utilizam majoritariamente para o preparo do churrasco, e, portanto, em situações de crise 

econômica acabam diminuindo o consumo do combustível. Já as regiões Norte e Nordeste, 

utilizam cotidianamente e, com agravamento da crise, o uso deste combustível acaba 

aumentando.   

Dos Passos et al., (2016) caracterizou as particularidades do consumo residencial de 

lenha e carvão vegetal no município de Lages, Santa Catarina, e verificou que enquanto a lenha 

era consumida em 38,2% dos domicílios da cidade, para cocção e aquecimento em períodos 

mais frios, o carvão vegetal era consumido em 36% dos domicílios, exclusivamente para a 

preparo do churrasco, com quantidade estimada em 141,7 kg/domicílio/ano.   

As regiões que mais cresceram no uso do carvão vegetal também são as que utilizam 

maior teor de florestas nativas para a produção do energético. Segundo Bichel e Telles (2021) 

enquanto as regiões Sul, sudeste e Centro-Oeste possuem predominância da utilização de 

biomassa de florestas plantadas na atividade, a Região Norte e Nordeste produzem grande parte 

do carvão vegetal de origem nativa. Isso pode indicar que pode haver influência no índice de 

desmatamento, devido as condições apresentadas. 

 

3.5 QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL PARA USO RESIDENCIAL  

 

A qualidade do carvão vegetal é um aspecto de grande importância, visto que pode 

comprometer não só a qualidade dos alimentos preparados, mas pode afetar também a 

segurança humana (JELONEK et al., 2020). Por outro lado, essa questão ainda é pouco 

estudada no Brasil.  

Um carvão vegetal de boa qualidade para uso doméstico é aquele que possui alta 

densidade aparente, baixo teor de umidade e de materiais voláteis, baixos teores de cinzas, altos 

teores de carbono fixo, alto poder calorífico, baixa friabilidade e ausência de madeira 

semicarbonizada (atiços) em meio ao produto (BRITO; BARRICHELO, 1981; MACHADO; 

VOGUEL; SILVA, 2014; RIBEIRO; VALE, 2006; SILVA, 1988). A qualidade pode também 

ser influenciada por outros fatores como tipo e idade da matéria-prima, tempo de estoque, 

granulometria, tipo de embalagem, temperatura e eficiência do processo de carbonização 
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(CARNEIRO et al., 2017; COUTO et al., 2015; DIAS JÚNIOR; BRITO; ANDRADE, 2015; 

NOGUEIRA; LORA, 2003; SILVA, 1988).  

Visto a grande quantidade de variáveis, a escolha de um combustível de qualidade torna-

se uma tarefa complexa para o consumidor do combustível. Assim é essencial a existência de 

legislações que assegurem a qualidade do produto. Além disso, a disponibilidade de 

informações nas embalagens de carvão vegetal pode ajudar o consumidor no momento da 

escolha do produto (DIAS JÚNIOR et al. 2021). 

Muitas barreiras podem interferir na cadeia produtiva do carvão vegetal, entre elas estão 

a falta de mecanização, processos de conversão (fornos) pouco eficientes, falta de mão-de-obra 

especializada, uso de florestas nativas (de origem ilegal), falta de planejamento de demanda, 

falta de investimentos, além da qualidade da matéria-prima (MOTA, 2013; SIMIONI; 

HOEFLICH, 2010). Essas barreiras contribuem para a produção de um energético de baixa 

qualidade, e atingem principalmente os pequenos produtores, que são os principais atores na 

produção de carvão vegetal para uso doméstico.  

Uma das maiores dificuldades inerentes a falta de apoio técnico e financeiro aos 

pequenos produtores é a escolha do sistema de transformação de lenha em carvão vegetal. Esta 

escolha depende do nível de eficiência e dos limites de emissões, assim como dos custos de 

investimento e operação, além do espaço disponível para a construção do sistema (CORTEZ; 

LORA; GOMEZ, 2009; SÁNCHEZ, 2010). Assim, devido à falta de incentivos para o setor, o 

produtor opta por sistemas que visam a rentabilidade, o que significa que outros fatores, tais 

como ambientais, técnicos e sociais, não são considerados. 

Quanto à produção de carvão vegetal dedicada a indústria do ferro-gusa e aço, devido à 

necessidade de um produto homogêneo e com características melhoradas, é verificado um 

melhor controle da cadeia produtiva e por consequência é produzido um combustível de melhor 

qualidade. Porém, essa realidade não é verificada para o âmbito doméstico, principalmente 

devido à falta de normas e leis que garantam esse aspecto.  

Apesar de escassas, legislações que garantam a qualidade do carvão vegetal produzido 

são necessárias (PECEGUEIRO et al., 2020; ROSA et al., 2012). Como exemplos temos as 

legislações de São Paulo e Minas Gerais, que visam garantir alguns aspectos que influenciam 

na qualidade do biocombustível.  

O estado de Minas Gerais, a fim estabelecer o controle ambiental da origem do carvão 

vegetal em todo o estado instituiu através da Portaria IEF nº 74, de 03 de junho de 2004, o Selo 

de Origem Florestal (SOF) para carvão de uso doméstico (SEMAD, 2004). Este selo garantia, 

apenas, aspectos como a origem do produto, cujo selo da cor verde fixado na embalagem, 
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indicava o carvão vegetal de origem plantada e o selo de cor vermelha, indicava o carvão vegetal 

de origem nativa. Apesar de indicar a origem, esse tipo de etiquetagem não garante outros 

aspectos que influenciam na qualidade. Em 2018 a obrigatoriedade do uso deste selo nas 

embalagens de carvão vegetal para uso doméstico foi revogada pela Resolução Conjunta 

SEMAD/ IEF nº 2.691 a qual instituiu a Guia de Controle Ambiental Eletrônica como 

documento obrigatório para o controle da comercialização, do transporte e armazenamento do 

carvão vegetal empacotado no estado de Minas Gerais. Apesar de indicar a origem, esse tipo 

de rotulagem não garante outros aspectos que influenciam na qualidade.  

O estado de São Paulo conta com normas para garantir a qualidade do carvão vegetal 

para consumo doméstico. A Resolução SAA - 10 de 07/11/2003, também conhecida como “Selo 

Premium”, estabeleceu normas e padrões para garantir o nível mínimo de qualidade do carvão 

vegetal que permite sua comercialização no estado (SAA, 2003). Essa resolução foi alterada 

para a Resolução SAA 40, de 14 de dezembro de 2015, que define a “Norma PMQ 3-03 para 

carvão vegetal” estabelecendo requisitos mínimos de qualidade, ficando então conhecida como 

“Carvão Vegetal Qualidade São Paulo” (SÃO PAULO, 2015). 

A Resolução, de adesão voluntária pelos produtores, define que o carvão vegetal deve 

ter origem de florestas plantadas e não apresente madeira semicarbonizada (atiços). Além disso, 

indica um teor de carbono fixo acima de 73%, cinzas abaixo de 1,5% e umidade abaixo de 5%. 

Por ser o único estado brasileiro que possui essas normas, muitos trabalhos tomam como 

referência de qualidade os valores estipulados pelo Selo Premium  (ANATER, 2017; BASSO, 

2017; BRAND et al., 2015; COSTA et al., 2017; GARCIA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2015; ROSA et al., 2012). 

Apesar da relevância do assunto, são poucos os artigos que trazem a temática da 

qualidade do carvão vegetal produzido especificamente para uso doméstico no Brasil. No total 

foram identificados 25 estudos sobre o tema, distribuídos pelas diferentes regiões do país nos 

últimos 10 anos (Figura 21). 
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 Figura 21 - Número de estudos que analisam a qualidade do carvão vegetal para uso doméstico identificados nos 

últimos 10 anos (2012 a 2022)  

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.5.1 Região Sul 

 

A produção de carvão vegetal é, majoritariamente, realizada por pequenos produtores e 

voltada para o consumo doméstico, tornando comum a utilização de madeira nativa para o 

processo. Segundo Carrieri-Souza et al. (2014) apesar de ser uma importante atividade para a 

geração de emprego e renda para os agricultores, a produção de carvão vegetal no Sul do Brasil 

não é reconhecida oficialmente como uma atividade relevante, assim, parte significativa do 

carvão vegetal encontrado nos estabelecimentos comerciais é produzida de forma clandestina, 

e quesitos de qualidade são pouco considerados.   

Para esta região foram identificados oito estudos sobre qualidade do carvão vegetal 

utilizado em residências. A região Serrana Sul de Santa Catarina foi objeto de estudo de Brand 

et al. (2015), que investigaram a qualidade do carvão vegetal para uso doméstico. Para isso 

analisaram 12 marcas, e devido aos altos teores de umidade, falta de padronização das 

embalagens, alto teor de materiais voláteis e cinzas, a qualidade do carvão vegetal na região foi 

classificada como baixa. 

Brand et al. (2013) procuraram analisar a qualidade da madeira e do carvão vegetal 

produzido a partir da agricultura familiar no município de Biguaçú, Santa Catarina. Os autores 

compararam o carvão vegetal produzido a partir da espécie Miconia cinnamomifolia (De 

Candolle) Naudin (Jacatirão-açú), com carvão e madeira de alguns Eucalyptus. Segundo os 

autores, a espécie possui aptidão para produção de carvão vegetal e aproveitamento energético. 
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Carvalho et al. (2020a) avaliaram a qualidade do carvão vegetal da espécie Cecropia 

glaziovii, produzido pela agricultura familiar na região de Biguaçú, Santa Catarina. O trabalho 

verificou que essa biomassa possui qualidade inferior quando comparada a outras espécies 

(como Mimosa scabrella, Eucalyptus bentamii e Eucalyptus grandis, porém, é viável visto a 

abundância da espécie na região de estudo.  

Já o trabalho realizado por Friederichs et al. (2015), também na região de Biguaçú/SC, 

analisou a qualidade da madeira e carvão produzido a partir da espécie Mimosa scabrella Benth. 

(Bracatinga). Segundo os autores, a madeira apresenta qualidade desejável para uso in natura 

ou transformação em carvão vegetal.  

No estado do Paraná, três estudos principais analisaram a qualidade do carvão vegetal 

produzido para uso doméstico. O estudo de Oliveira et al. (2015) analisou a região Oeste do 

estado do Paraná. Entre as amostras, encontraram até produtos oriundos do país vizinho, 

Paraguai.  Segundo os autores, em algumas marcas foram encontrados atiços e nenhuma das 

marcas atenderia por completo as especificações determinadas pelo Selo Premium.  

Além deste, o trabalho desenvolvido por Anater et al. (2019) analisou a qualidade do 

carvão vegetal para uso doméstico na Região de Curitiba, capital do estado do Paraná. Os 

autores encontraram altos teores de cinzas, falta de padronização das embalagens e grande teor 

de atiços, onde 47% das amostras analisadas apresentaram este tipo de material. Os autores 

verificaram que alguns aspectos do Selo Premium seriam atendidos pelas amostras, porém 94% 

não estariam completamente adequadas para a utilização doméstica, de acordo com o 

estabelecido com o Selo Premium de São Paulo.   

Ainda no estado do Paraná, Basso (2017) analisou a qualidade do carvão vegetal 

produzido por uma empresa na Região dos Campos Gerais. Segundo a autora, os valores 

encontrados estão de acordo com a literatura, porém não cumprem as exigências estabelecidas 

pelo Selo Premium de São Paulo.  

Já na Região Central do Rio Grande do Sul, Nunes et al. (2020) analisaram cinco 

amostras de carvão vegetal, de origem nativa e plantada, e segundo os autores, de modo geral 

a qualidade encontrada para o carvão vegetal produzido é baixa. 

 

3.5.2 Região Norte 

 

Esta região destaca-se pelo menor consumo per capita de carvão vegetal no Brasil, 

apesar de possuir elevada disponibilidade de matéria-prima. Foram verificados oito estudos que 

analisaram aspectos da qualidade para consumo doméstico. 
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Oliveira et al. (2019) analisaram a qualidade do carvão vegetal para uso residencial 

comercializado no município de Parauapebas, Sudeste Paraense. Segundo os autores, o carvão 

vegetal apresentou baixa qualidade e não atendeu os padrões do Selo Premium.  

Um estudo analisou a qualidade do carvão vegetal de diferentes matérias primas 

(provenientes de madeira de reflorestamento, de resíduos florestais e de biocarvão), 

comercializadas no estado do Acre. Segundo os autores, nenhuma das amostras analisadas se 

enquadraram em todos os critérios do Selo Premium de Carvão Vegetal de São Paulo (SOUSA; 

PEREIRA; XAVIER, 2020).  

Lima et al. (2020) analisaram a qualidade do carvão vegetal produzido a partir de 

resíduos madeireiros de 20 espécies nativas oriundas de manejo florestal na Amazônia 

Brasileira. Segundo os autores, devido às variações significativas nas características físico-

químicas do carvão vegetal (como densidade, rendimento gravimétrico e carbono fixo) seria 

necessário agrupar as espécies semelhantes para a produção do carvão vegetal já que isso 

facilitaria na homogeneização do produto energético. Isso permitiria melhorar a qualidade do 

ferro-gusa, quando usado industrialmente como agente termorredutor, ou para a produção de 

energia elétrica/térmica.  

O trabalho de Guimarães (2021) verificou a qualidade do carvão vegetal produzido a 

partir do aproveitamento de resíduos florestais de Manejo Florestal Sustentável. A autora 

encontrou valores satisfatórios para aproveitamento energético em Paragominas, Pará.   

Mais recentemente, o estudo de Souza Reis et al. (2022)  analisou a qualidade do carvão 

vegetal artesanal produzido para uso doméstico no município de Turucuí, estado do Pará. 

Segundo os autores, o carvão comercializado na região apresentou valores médios de 10,8% de 

umidade, 74,12% de carbono fixo, 22,77% de materiais voláteis, 3,10% de cinzas, e apesar dos 

valores serem condizentes com a literatura, não foram recomendados para o uso para o qual 

foram produzidos.  

A qualidade do carvão vegetal de resíduos de serraria e de exploração florestal no 

município de Anapú, Pará, foi analisado por Negrão (2017). De maneira geral, ambos os 

resíduos analisados são adequados para a produção de carvão vegetal, apesar do elevado teor 

de cinzas encontrado na amostra oriunda de resíduos de serrarias.  

Já Albuquerque e Andrade (2017) caracterizaram os aspectos físicos e energéticos do 

carvão produzido a partir de duas espécies nativas amazônicas: Symphonia globulifera e 

Apuleia leiocarpa. Segundo os autores, devido as características do carvão vegetal produzido 

(teor de cinzas entre 2,11% e 3,12% e teor de carbono fixo entre 68,73% e 69,38% para 

Symphonia globulifera e Apuleia leiocarpa respectivamente), este não apresenta requisitos para 
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utilização no setor siderúrgico, apesar de que, segundo os autores, possa ser empregado no setor 

doméstico.  

Silva et al. (2018a) caracterizaram, do ponto de vista energético, o aproveitamento de 

resíduos da indústria moveleira para a produção de carvão vegetal no município de 

Paragominas/PA, visto que o município é um grande polo na indústria do beneficiamento da 

madeira. Segundo os autores, o carvão vegetal produzido apresentou valores médios de teor de 

carbono fixo de 75,68% e cinzas de 0,8%, sendo indicado para uso doméstico e siderúrgico.  

 

3.5.3 Região Centro-Oeste 

 

Foram identificados apenas três estudos que abordam a qualidade do carvão vegetal para 

uso doméstico na Região Centro-Oeste, apesar do grande consumo per capita.  

Costa et al. (2017) desenvolveram um estudo na cidade de Cuiabá, estado do Mato 

Grosso, e obtiveram como resultado que as sete marcas analisadas apresentaram, em média, 

indicativos regulares para uso do carvão vegetal na cocção de alimentos. 

Ainda no estado do Mato Grosso, outro estudo analisou a qualidade do carvão vegetal 

para uso doméstico proveniente de 30 estabelecimentos varejistas e atacadistas localizados no 

município de Várzea Grande. Os autores mostraram que nenhuma das marcas apresentava a 

origem da matéria-prima, além de elevada variação de peso nas embalagens, evidenciando 

assim, a falta de normatização na cadeia produtiva do produto (PECEGUEIRO et al., 2020).  

Já no estado de Mato Grosso do Sul, Silva, Seye, Patelli Jr. (2021) analisaram a 

qualidade do carvão vegetal produzido a partir de madeiras nativas do bioma Cerrado para fins 

energéticos. Segundo os autores, a qualidade do biocombustível é média, com oportunidades 

de melhoria na qualidade pelo aumento do teor de carbono fixo e poder calorífico superior e 

rendimento gravimétrico.  

 

3.5.4 Região Sudeste 

 

Apesar do grande consumo, foram identificados apenas quatro estudos na região 

Sudeste.Em 2017, um artigo comparou a Resolução nº 40, da Secretaria de Abastecimento e 

Agricultura como padrão de qualidade, na Região de Itapeva, município do estado de São Paulo. 

As cinco amostras estudadas apresentaram baixa qualidade para uso doméstico, já que não 

cumprem as exigências mínimas de qualidade para o produto (GARCIA et al., 2017). 
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No estado do Espírito Santo, um estudo focou na qualidade do carvão vegetal para uso 

doméstico em três municípios: Alegre; Jerônimo Monteiro e Cachoeiro do Itapemirim. Nos dois 

primeiros municípios mencionados, duas das oito marcas analisadas não atenderam os padrões 

de qualidade do Selo Premium de São Paulo. Em Cachoeiro do Itapemirim, as amostras 

apresentaram boa qualidade, mas não atenderam totalmente todas as especificações por 

apresentarem alto teor de umidade (ROSA et al., 2012). 

O trabalho de Fukace et al. (2022) verificou a qualidade de diversos combustíveis 

sólidos para uso doméstico, entre eles o carvão vegetal. A matéria-prima utilizada para a análise 

foi do gênero Eucalyptus. Segundo os autores, apenas as análises quantitativas não são 

suficientes para avaliação, cabendo ao consumidor definir o tipo de biomassa que irá consumir, 

levando em consideração marketing, promoções, preço de mercado, cultura etc.  

Dias Júnior, Brito e Andrade (2015) buscaram avaliar a qualidade do carvão vegetal 

para fins de cocção de alimentos, focando na influência da granulometria do produto no 

processo de combustão. Os autores avaliaram quatro diferentes granulometrias (8, 16, 32 e 50 

mm) e encontraram valores regulares quanto a caracterização do carvão vegetal. Quanto a 

granulometria, o carvão de 16 mm apresentou os melhores resultados. Os autores sugerem que 

se estabeleça um padrão granulométrico para melhor avaliação do material.  

 

3.5.5 Região Nordeste 

 

A Região Nordeste é uma das principais consumidoras de carvão vegetal o país, 

entretanto apenas dois artigos que tratam da qualidade deste para uso doméstico foram 

identificados. 

Souza Junior (2019) analisou a qualidade do carvão vegetal comercializado no 

município de Patos, estado da Paraíba. Segundo o autor, foi encontrada elevada variação entre 

as marcas, indicando grande heterogeneidade do material.  

Lins et al. (2019) analisaram a qualidade do carvão vegetal gerado a partir do 

aproveitamento de galhos de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (sabiá), na cidade de Camaragibe, 

Pernambuco. A espécie analisada é nativa do Bioma Caatinga, de crescimento rápido e utilizada 

para diversas finalidades.  Segundo os autores a espécie tem aptidão para aproveitamento 

energético e para a produção de carvão vegetal.  

A Tabela 8 apresenta os principais resultados encontrados pelos estudos supracitados, 

além dos parâmetros estabelecidos pela norma PMQ 3-03 para o carvão vegetal.    
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Tabela 8 - Valores da literatura para estudos de qualidade de carvão vegetal para uso doméstico no Brasil, e 

valores da Norma PMQ 3-03 para carvão vegetal 

Autor Região 
PCS 

(kcal/kg) 

TU 

(%) 

TCF 

(%) 

TCZ 

(%) 

Norma - Pmq 3-03 Para Carvão 

Vegetal 
  < 5,0 > 73 < 1,5 

Brand et al. (2013) Sul 6267 5,52 68,18 1,35 

Oliveira et al. (2015) Sul 
5397,7 – 

7448,97 
4,02-7,77 53,94-81,06 

2,96-

18,11 

Brand et al. (2015) Sul 6.449 7,35 65,17 1,96 

Friederichs et al. (2015) Sul 6988 . 68,05 1,64 

Anater et al. (2019) Sul 7.321,03 5,79 74,95 2,12 

Nunes et al. (2020) Sul - 5,21 70,85 2,98 

Basso (2017) Sul 8027,1 
4,54 – 

4,98 

70,43 – 

71,87 

1,17 – 

2,57 

Carvalho et al. (2020a) Sul 6.480-7.300  51,61-66,02 2,26-5,20 

Oliveira et al. (2019) Norte  > 5 78-80 > 1,5 

Lima et al. (2020) Norte 
2,3–18,4  

(GJ m-3) 
 54,1–71,0 0,5–9,6 

Autor Região 
PCS 

(kcal/kg) 

TU 

(%) 

TCF 

(%) 

TCZ 

(%) 

Sousa, Pereira, Xavier (2020) Norte  
10,66 62,95 2,87 

4,22 72,65 20,65 

6,74 89,71 2 

Negrão (2017) Norte 
7302  76,02 3,35 

7196,7  73,13 1,27 

Guimarães (2021) Norte 7.041,10 7,9 71,4 1,95 

Reis et al. (2022) Norte 7.201,2 10,8 74,12 3,1 

Albuquerque e Andrade (2017) Norte  
1,67 69,38 3,12 

3,33 68,73 2,11 

Silva et al. (2018a) Norte   75,68 0,8 

Costa et al. (2017) 
Centro-

Oeste 
6.104-7.527 4 a 10 57 - 85 2,25-5,84 

Silva, Seye, Patelli Jr. (2021) 
Centro-

Oeste 
4.944,1 5 66 0,9 

Pecegueiro et al. (2020) 
Centro-

Oeste 
Análise qualitativa 

Rosa et al. (2012) Sudeste 

7.432 4,17 75,46 0,68 

7.436,5 4,25 75,33 1,65 

7.827,5 5,57 83,4 1,03 

Garcia et al. (2017) Sudeste 6.375-7.168 
5,19-

10,54 
75,86-85,86 0,80-1,73 

Fukace et al. (2022) Sudeste 7.166,23 4,69 67,25 0,1 

Dias Júnior et al. (2015) Sudeste 7805 3,93 81,9 1,2 

Souza Junior (2019) Nordeste 7652,39 2,46  4,22 

Lins et al. (2019) Nordeste 5891  60,11 5,38 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos 25 artigos verificados na literatura, a maioria destes informa que o carvão vegetal 

identificado não atende todos os requisitos da Norma PMQ 3-03.  Além disso a norma estipula 
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a isenção de materiais estranhos e atiços, porém, apenas os estudos de Anater (2017) e Souza 

Junior (2019) citam a presença destes nos pacotes de carvão vegetal.  

As regiões que apresentam maior número de estudos são a Norte e Sul, com 8 estudos 

cada. Outro ponto que merece destaque é o baixo número de estudos sobre a qualidade de carvão 

vegetal para uso doméstico na região Nordeste brasileira, visto que é uma das regiões com 

maior consumo per capita do país e com particularidades, onde estudos dessa natureza seriam 

extremamente relevantes. A Figura 22 apresenta a distribuição das publicações sobre a 

qualidade do carvão vegetal, identificadas de acordo com a região brasileira. 

 

Figura 22 - Distribuição das publicações identificadas sobre qualidade do carvão vegetal para uso doméstico 

entre os anos de 2012 e 2022, de acordo com a região brasileira.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um dos pontos que pode prejudicar a averiguação da qualidade do carvão vegetal é a 

complexidade e o tempo necessário para a produção de um diagnóstico. Nesse sentido, novas 

tecnologias estão sendo estudadas a fim de garantir a qualidade do carvão vegetal de forma 

rápida e precisa.  Tecnologias como a espectroscopia de infravermelho próximo estão sendo 

testadas para a determinação da qualidade do carvão vegetal para uso residencial, apresentando 

potencial para determinação e classificação de forma rápida e eficiente (ANDRADE et al., 

2012; COSTA et al., 2019).  
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      4    ANÁLISE DE CICLO DE VIDA (ACV) DE ROTAS DE CARVÃO VEGETAL 

NO BRASIL  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que 17% do total de madeira utilizada para energia é convertida em carvão 

vegetal, o que equivale a 7% do total de emissões antropogênicas globais de gases de efeito 

estufa (GEE) (FAO, 2017). O Brasil, maior produtor de carvão vegetal do mundo possui grande 

relevância nessas emissões (FAO, 2022).  

O consumo de carvão vegetal no setor residencial atingiu 639 mil toneladas em 2021 

(10% do consumo nacional) (MME, 2022). Grande parte da madeira utilizada para a produção 

de carvão vegetal para este setor ainda é proveniente de florestas nativas brasileiras (GIODA, 

2019).  

A maioria do carvão vegetal produzido (87%) é direcionado ao setor industrial (MME, 

2022). No setor industrial é utilizado principalmente como agente redutor, na produção de ferro-

gusa e aço, e por essa utilização o Brasil possui o título do maior produtor de “aço verde” do 

mundo, uma vez que domina a tecnologia da utilização do carvão vegetal em substituição ao 

carvão mineral. Porém, esse título pode ser questionável, ao considerarmos a origem do carvão 

vegetal.  

Se por um lado, quando produzida e utilizada de forma sustentável e eficiente, a 

biomassa como fonte de energia pode contribuir para a mitigação das emissões de GEE 

(BILGILI et al., 2017), por outro, quando de origem de desmatamento ilegal, pode gerar o efeito 

contrário, emitindo grandes quantidades de GEE para a atmosfera, e resultando em grandes 

prejuízos na biodiversidade, no solo, no ar e na água.  

Em contraste com este cenário, o Brasil se comprometeu em 2015 através das 

Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDC), durante a Conferência das Partes 

(COP21), a reduzir as emissões de GEE abaixo de 37% até 2025 e 50% até 2030 com o ano 

base de 2005 (BRASIL, 2017). Em uma atualização de sua meta de descarbonização, em março 

de 2022, o governo brasileiro anunciou que pretende alcançar a neutralidade de emissões até o 

ano de 2050 (BRASIL, 2022b).  

Para isso, o país busca, por exemplo, aumentar a participação da bioenergia sustentável 

na matriz energética, além de restaurar e reflorestar uma área de 12 milhões de hectares. 

Segundo Silva et al. (2018b), uma das formas de alcançar as metas é a intensificação agrícola 
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e a restauração de pastagens, transformando-as em áreas de florestas plantadas, permitindo o 

aumento da oferta de matéria-prima e a redução do desmatamento.  

Como forma de analisar esses aspectos ambientais, se faz necessário o estudo de ciclo 

de vida de produtos. A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que permite a 

identificação e avaliação dos aspectos ambientais relacionados ao sistema de produção, pois 

permite a análise desde a retirada da matéria-prima da natureza (berço) até a disposição final 

dos resíduos (túmulo). Além disso, apoia estratégias de marketing, políticas públicas e privadas 

e tomada de decisões, proporcionando ações mais eficazes e sustentáveis a longo prazo (ABNT, 

2009a, 2009b; CALDEIRA-PIRES; SOUZA-PAULA; BÔAS, 2005; CHEHEBE, 1998; 

SANTOS, 2006).  

A ACV também é um ótimo método para estimar as emissões de GEE. Comparada à 

metodologia do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a ACV pode 

ter emissões 20% maiores e, neste sentido, os países que se comprometeram a mitigar suas 

emissões de GEE podem se beneficiar do uso dos dados obtidos da ACV, pois pode indicar 

estratégias climáticas eficazes (CELLURA; CUSENZA; LONGO, 2018). Hoje a maioria dos 

estudos de ACV no âmbito da bioenergia no Brasil está relacionada à conversão de biomassa 

em etanol e biodiesel (BODUNRIN et al., 2018). São poucos os estudos sobre ACV na 

produção de carvão vegetal, exigindo amplas avaliações (PATEL; ZHANG; KUMAR, 2016). 

Devido ao maior consumo do carvão vegetal pelo setor industrial, a maioria dos esforços 

para monitorar a cadeia é direcionada para este setor. Além disso, esse setor também é o alvo 

de muitos estudos de impacto ambiental (BAILIS et al., 2013; COUTO; MÜLLER; 

TSUKAMOTO FILHO, 2002; MOTA, 2013; ROUSSET et al., 2011a; UHLIG; 

GOLDEMBERG; COELHO, 2008). 

Por outro lado, o setor residencial é marginalizado, sofrendo com a falta de dados e 

estudos que verificam os impactos gerados pelas principais rotas de produção (GIODA, 2019). 

Esta falta de conhecimento influencia a direção dos esforços, políticas públicas e investimentos 

que poderiam contribuir para melhorar os aspectos de sustentabilidade do sistema produtivo. 

Assim, esse capítulo traz o uso da metodologia de ACV em um estudo comparativo de 

duas rotas de produção representativas no cenário atual da produção nacional de carvão vegetal 

no Brasil. Na rota 1 (R1) há o desmatamento de uma área nativa para a produção de carvão 

vegetal. A Rota 2 (R2) simulará o uso de uma área de pastagem degradada que será restaurada 

para o plantio de eucalipto para a produção de carvão vegetal. Essa rota é uma das que 

apresentam maior potencial de crescimento, dada a grande disponibilidade de áreas degradadas 

no Brasil. 
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

4.2.1 O uso de terras degradadas 

 

Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil possui várias rotas de produção de 

carvão vegetal, onde grande parte da madeira utilizada para abastecer o mercado de carvão 

vegetal foi aquela disponibilizada a partir do desmatamento de áreas, principalmente para 

expansão da área urbana, da pecuária e da agricultura (IBGE, 2020b).  

Historicamente, um dos biomas mais afetados pelo desmatamento ilegal para produção 

do carvão vegetal foi o Cerrado. Mais recentemente, um dos biomas mais ameaçados é o 

Amazônico. Segundo Barreto et al., (2005) em 2002, 47% da Amazônia brasileira já sofria 

algum tipo de pressão humana, principalmente pelas atividades de desmatamento, garimpo, 

zonas de influência urbana e focos de calor (queimadas) em florestas, onde 19% representavam 

uma pressão humana consolidada e 28% uma pressão humana incipiente.  

É importante reforçar que muitas vezes a produção de carvão vegetal não é o principal 

motivo do desmatamento. A prática do desmatamento de florestas nativas é comum para a 

expansão agrícola ou pecuária. As árvores derrubadas são então aproveitadas e transformadas 

em lenha ou carvão vegetal (IBGE, 2016), que abastecem tanto o setor industrial quanto o setor 

residencial. 

Nas últimas décadas, houve uma rápida expansão da produção pecuária no Norte e 

Nordeste do Brasil, especialmente na Amazônia Legal (CEDERBERG; MEYER, 2009). A 

Amazônia Legal inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, e tem uma área de 5,5 milhões de hectares.  

A expansão do uso da terra para pecuária e agricultura na Amazônia legal ocorre por 

vários motivos, tais como rápido retorno do investimento, clima, entre outros. A área de 

pastagem, por exemplo, cresceu 39,1% entre 1985 e 2021 (MAPBIOMAS, 2021). 
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Figura 23 - Avanço das áreas de pastagem entre os anos de 1985 e 2021 no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de MAPBIOMAS (2022b) e IBGE (2021). SIRGAS 2000. 

EPSG: 4674.  

 

Nesse sentido, dos 154,5 milhões de hectares de área de pastagens, 22,2 milhões estão 

em condições de degradação severa, 58,8 milhões de hectares em condições de degradação 

moderada e 73,7 milhões sem nenhum tipo de degradação (MAPBIOMAS, 2022a). A   Figura 

24 apresenta a distribuição das áreas de pastagens no Brasil quanto ao nível de degradação, 

entre os anos de 2000 e 2020. 

 

  Figura 24 - Distribuição das áreas de pastagens no Brasil quanto ao nível de degradação (2000 - 2020) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de MAPBIOMAS (2022a). 
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Essa degradação deve-se, entre outros fatores, pelo modo de produção da pecuária 

brasileira. No Brasil, a média de cabeças de gado por hectare é de 1,1 (IBGE, 2018). Apenas 

5,26 milhões de cabeças (3%) são criadas em modo confinado (DSM, 2019). Além dos 

impactos causados pelo desmatamento ilegal para abertura de novas áreas de pastagem, os 

baixos investimentos para manutenção das propriedades do solo (CEDERBERG; MEYER, 

2009) tornam esse modelo de produção altamente impactante e provoca problemas ambientais 

tais como diminuição do estoque de carbono no solo, erosão, mudanças no ciclo hidrológico, 

entre outros. 

O fato de que 62% das áreas de pastagem possuam algum nível de degradação mostram 

o tamanho do problema que o Brasil enfrenta. Por outro lado, grande parte das áreas degradadas 

poderiam ser utilizadas para plantação de florestas energéticas, que poderia contribuir com a 

geração de empregos e renda, estoque de carbono e redução da pressão sobre as florestas 

nativas.  

Além do aproveitamento das terras degradadas, outra forma de liberar novas áreas para 

uso florestal é intensificando a pecuária. Especialistas dizem que se a produção bovina brasileira 

aumentasse de 1,1 para 1,5 cabeças por hectare, significaria uma liberação de 30 milhões de 

hectares, que poderiam ser utilizados para outros fins, incluindo plantações com finalidade para 

uso energético (SARAIVA et al., 2017), em sistemas tradicionais, ou de Integração Lavoura 

Pecuária Floresta (ILPF). Este cenário demonstra o grande potencial de aumento da produção 

florestal através da recuperação de áreas degradadas, o que contribuiria para a redução da taxa 

de desmatamento de áreas nativas, especialmente na Amazônia Legal. Portanto, o modo de 

obtenção da matéria-prima é um ponto relevante a ser considerado em um estudo de ACV.  

 

4.2.2 O uso de fornos mais eficientes  

 

A carbonização é um dos processos mais antigos de pirólise, e é caracterizada pelo uso 

de temperaturas relativamente baixas (~400ºC), com controle de oxigênio, com o objetivo de 

maximizar a porção sólida da reação (carvão vegetal). No mesmo processo também são 

formados gases não condensáveis, e vapores orgânicos condensáveis (licor pirolenhoso) 

(LUENGO; FELFLI; BEZZON, 2008).  

No processo de produção de carvão vegetal o tipo do forno pode alterar 

significativamente os impactos causados. Isso porque fornos mais eficientes tem uma maior 

taxa de conversão da matéria-prima (lenha) em carvão vegetal, o que provoca uma redução nas 

emissões de gases condensáveis (GC) e não condensáveis (GNC). Além disso, a depender do 
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forno, podem possuir sistemas de captação de gases condensáveis e/ou de queima dos gases do 

processo (fornalha), o que minimiza o lançamento desses compostos no ar, água ou solo 

(BRITO et al., 2012; MMA, 2019; OLIVEIRA, 2012).  

Mais especificamente, o uso de fornalhas nos fornos de superfície representa uma 

melhoria tecnológica, visto que é possível fazer a queima dos gases antes da liberação para a 

atmosfera. Os gases resultantes do processo de carbonização são ricos em carbono e hidrogênio, 

e podem, sob condições adequadas de temperatura e pressão, sofrer combustão. Assim, gases 

como o CO, H2 e CH4, ao sofrer a queima completa, são transformados em CO2 e vapor d’agua 

(OLIVEIRA, 2012). Além disso, o calor gerado no processo pode ser reaproveitado, permitindo 

a secagem prévia da madeira e melhorando os fatores de conversão da madeira em carvão 

vegetal (BRITO et al., 2012).  

A maior parte dos fornos de carbonização no Brasil são do tipo rabo-quente ou meia 

laranja, que não consideram a prévia queima dos gases do processo além de não possuírem 

sistemas de captação dos condensáveis (CGEE, 2015). Porém, são fornos relativamente baratos, 

de fácil construção e manutenção. Estes acabam sendo fatores determinantes para a 

disseminação dessa tecnologia no país. Por outro lado, segundo Carneiro et al. (2012) apesar 

do custo do sistema forno-fornalha ser maior, ele apresenta maior viabilidade econômica que 

fornos de rabo-quente, gerando maior lucro ao produtor.  

Atualmente, a média nacional de eficiência dos fornos é de 26% (CGEE, 2015). Além 

disso, a tecnologia para utilização dos gases de escape do processo de pirólise ainda não está 

difundida no Brasil, o que significa que um grande potencial para o uso de energia é 

desperdiçado. Assim, estima-se que o Brasil desperdiça 2,5 Mtep (milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo) por ano, que poderiam ser utilizados para produzir 5.644 GWhel e 

reduzir as emissões de GEE em 15 MtCO2e (LEME et al., 2018). 

Por outro lado, segundo (OLIVEIRA et al., 2014) a inclusão de fornalhas é uma 

alternativa economicamente viável. Os autores analisaram dois sistemas produtivos: o primeiro 

utilizava fornos acoplados a uma fornalha e o segundo, fornos do tipo rabo-quente sem sistema 

de queima de gases. Segundo a análise da viabilidade econômica, os autores concluíram que a 

produção de carvão vegetal com o sistema fornos-fornalhas gera maior lucro ao produtor de 

carvão vegetal. 

Portanto, fornos do tipo forno-fornalha podem ser atrativas para pequenos e médios 

produtores, melhorando seu rendimento ao mesmo tempo que pode contribuir com o impacto 

ambiental causado pela emissão direta de gases por fornos tradicionais. Dessa forma, esse 

estudo utiliza duas tecnologias de conversão em seus cenários. Na Rota 1 é considerado o uso 
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de fornos do tipo rabo-quente e na Rota 2 é considerada a utilização de fornos do tipo forno-

fornalha.  

 

4.3. AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL 

 

No Brasil existem muitas variações da cadeia produtiva do carvão vegetal, e a 

multiplicidade provoca um desconhecimento acerca dos reais impactos gerados pelas rotas 

utilizadas. Os pontos chave que interferem diretamente nos impactos relacionados à cadeia são 

principalmente pela origem e a tecnologia de transformação da matéria-prima e ainda, se há o 

aproveitamento e/ou tratamento dos resíduos ou coprodutos da transformação da lenha em 

carvão vegetal.  

O desconhecimento dos reais impactos das cadeias produtivas brasileiras influencia no 

direcionamento de esforços, políticas públicas e investimentos que poderiam contribuir para 

melhorar os aspectos de sustentabilidade do sistema produtivo.  Tendo isso em vista, sugere-se 

a utilização da metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida para o estudo das cadeias mais 

comuns destinadas a produção de carvão vegetal para uso doméstico no Brasil.  

Segundo Chehebe (1998), a ACV surge da crescente preocupação com impactos 

ambientais gerados pela necessidade de bens e serviços pela sociedade. Avaliação de Ciclo de 

Vida é uma ferramenta técnica, de caráter gerencial, para avaliação de aspectos e impactos 

ambientais potenciais atrelados a um produto, desde a retirada da matéria-prima da natureza 

(berço) à disposição final do produto (túmulo). A ACV é utilizada tanto para otimização quanto 

para o desenvolvimento de novos produtos ou processos, identificando oportunidades de 

melhoria ambiental, dando suporte à criação de políticas públicas e privadas (SANTOS, 2006). 

Assim, processos de decisão baseados em ACV proporcionam ações mais efetivas e 

sustentáveis a longo prazo (CALDEIRA-PIRES; SOUZA-PAULA; BÔAS, 2005). 

Segundo a NBR ISO 14040, ciclo de vida é definido como: 

 

 “Ciclo de vida: estágios consecutivos e encadeados de um sistema 

de produto, desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração a partir de 

recursos naturais até a disposição final” e “análise do ciclo de vida: 

compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais 

potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida” (ABNT, 

2009a). 
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A maioria dos estudos de ACV hoje no Brasil estão relacionados a conversão da 

biomassa em etanol e biodiesel, ou seja, uma grande relação entre energia e agricultura 

(BODUNRIN et al., 2018).  

Os estudos de ACV encontrados na literatura especificamente sobre a produção 

brasileira de carvão vegetal são escassos. Santos (2017) mapeou os processos produtivos de três 

rotas tecnológicas, todas a partir de modelo de reflorestamento em diferentes localidades 

brasileiras, com fornos circulares, variando o sistema de aproveitamento (ou não) de gases da 

combustão. No primeiro processo avaliou-se a liberação direta de gases para atmosfera, no 

segundo houve combustão dos gases em fornalha e no terceiro houve condensação dos gases 

de exaustão. Segundo a autora, o primeiro processo foi altamente impactante, e o terceiro 

apresentou redução de impacto em todas as categorias estudadas. A autora sugere uma 

racionalização da logística, diminuindo emissões provenientes de combustíveis fósseis.  

Bailis et al. (2013) compararam o ciclo de vida de duas rotas de produção de carvão 

vegetal, ambas utilizando madeira de florestas plantadas da região de Minas Gerais, variando 

os tipos de fornos: no primeiro, utilizou fornos do tipo rabo-quente e, no segundo, fornos do 

tipo contêiner. Os autores encontraram diferenças significativas entre as duas tecnologias. Em 

geral, os fornos do tipo contêiner com o aproveitamento dos gases para produção de calor e 

energia, com ou sem extração de alcatrão, resultaram em um melhor desempenho ambiental em 

relação a tecnologia de rabo-quente. Os autores citam ainda que não avaliaram as mudanças no 

uso da terra associadas a expansão da produção de carvão vegetal.  

Outros estudos analisam a cadeia produtiva de outro produto de origem da madeira, que 

também nos fornece uma ideia do estado da arte de estudos com temática parecida. Por 

exemplo, FERRO et al. (2018), em seu estudo, fizeram ACV da produção de toras de pinus 

industriais (segunda maior área reflorestada) nas florestas brasileiras, considerando as práticas 

atuais brasileiras. Encontraram que o diesel e os fertilizantes utilizados tiveram um papel 

fundamental nos impactos ambientais. A categoria mais impactante foi a de colheita florestal, 

devido a quantidade de combustível fóssil usado nas máquinas durante esse estágio. Além disso, 

o estudo verificou que a etapa de preparação do solo - devido à grande utilização de fertilizantes 

químicos superfosfatos - é uma das categorias com grande impacto. Ainda, segundo os autores, 

a identificação de hotspots pode auxiliar os produtores ao melhorar o perfil ambiental por boas 

práticas florestais.   

Borges (2016) analisou o ciclo de vida da obtenção de madeira em tora na região de 

Paragominas, estado do Pará, pelo modo autorizado (pelo Plano de Manejo Florestal 

Sustentável) e não autorizado (atividades ilegais). Segundo a autora, os impactos da obtenção 
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de madeira de forma não autorizada foram maiores do que os impactos pela obtenção de forma 

autorizada, já que as emissões de CO2 equivalentes são de 78,5 e 127 kgCO2eq para extração 

autorizada e não autorizada, respectivamente. 

 

4.4 METODOLOGIA 

 

Segundo a norma ISO 14040 o ciclo de vida de um produto corresponde ao conjunto de 

etapas consecutivas e inter-relacionadas, desde a obtenção da matéria-prima ou da geração a 

partir dos recursos naturais até a sua disposição final (ABNT, 2009a). A ACV pode ser utilizada 

como ferramenta para melhorar e identificar aspectos ambientais ligados ao sistema de 

produção, serve de subsídio às estratégias de marketing, propicia tomadas de decisão, e serve 

como uma ferramenta para avaliação da performance ambiental (CHEHEBE, 1998).  

O estudo da ACV é dividido em quatro fases, que incluem: Definição de objetivo e 

escopo; Análise de Inventário; Avaliação de Impacto e; Interpretação de resultados (Figura 25).  

 

Figura 25 - Fases de uma ACV 

 

Fonte: (ABNT, 2009a) 

 

De modo geral, as etapas de uma ACV podem ser descritas como:  

a) definição do objetivo e escopo: A primeira etapa da ACV é justamente a definição do 

objetivo e escopo onde são descritas as condições de contorno, unidade funcional, 

limitações do estudo e os processos que compõe o ciclo de vida do produto (SANTOS, 

2006). O objetivo deve ser claro e inequívoco, e o escopo do estudo deve englobar as 

três dimensões: onde inicia e termina o estudo (extensão), quantos e quais subsistemas 

incluir (largura) e o nível de detalhamento do estudo (profundidade) (CHEHEBE, 

1998);   
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b) análise de inventário de Ciclo de Vida: Essa fase corresponde a coleta e quantificação 

das variáveis, tais como a matéria-prima, transporte, emissões para o ar, efluentes, 

resíduos, entre outros, relacionados a modelagem do ciclo de vida do produto 

(CHEHEBE, 1998). Segundo NBR 14040 a fase da avaliação do ciclo de vida envolve 

a compilação e quantificação das entradas e saídas de um sistema de produto ao longo 

do seu ciclo de vida” (ABNT, 2009a). O resultado dessa etapa fornecerá os dados 

necessários para a elaboração do inventário; 

c) avaliação de impacto: Nesta fase, a relevância de cada impacto apontado durante a ACV 

será compreendida. Trata-se de um processo qualitativo e quantitativo onde o nível de 

detalhamento, os impactos avaliados e a metodologia dependerão do objetivo e escopo 

previamente definidos (CHEHEBE, 1998). Segundo NBR 14040, esta fase visa o 

entendimento e avaliação da magnitude e significância dos impactos ambientais 

identificados ao longo do ciclo de vida do produto (ABNT, 2009a). Aqui são escolhidas 

as categorias de impacto, tais como: mudanças climáticas, acidificação, depleção de 

recursos materiais e energéticos, eutrofização, etc; 

d) interpretação: Nesta etapa é realizada uma avaliação dos resultados alcançados e dos 

critérios adotados durante o desenvolvimento do trabalho. Com base na interpretação 

desses resultados é possível formular as conclusões e recomendações do estudo 

(CHEHEBE, 1998; ABNT, 2009a).  

A ACV é uma técnica interativa, onde, à medida que os dados são coletados, podem ser 

modificados os aspectos do escopo, visando melhor atender os objetivos do estudo (ABNT, 

2009a). Este trabalho foi conduzido seguindo a metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida da 

ISO 14040 (ABNT, 2009a) e ISO 14044 (ABNT, 2009b). A descrição das rotas estudadas, 

limites do sistema, unidade funcional, e objetivos encontram-se nos itens abaixo. 

 

4.4.1 Definição de objetivo e escopo 

 

O objetivo desta análise é comparar o desempenho ambiental da produção de carvão 

vegetal brasileiro para uso residencial a partir de duas rotas de produção representativas: Rota 

1 e Rota 2. A Rota 1 é típica de sistemas ilegais e/ou expansão de terras com pastagem para 

criação animal, principalmente na Amazônia Legal. A Rota 2 é apontada por especialistas como 

uma das alternativas promissoras no cenário atual, pois procura a recuperação de áreas 

degradadas para a produção de florestas plantadas. Dessa forma é possível conhecer o 

desempenho ambiental do produto em cada rota e identificar oportunidades de melhoria. O 
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estudo é direcionado, principalmente, para fins acadêmicos e especialistas da área de carvão 

vegetal.  

 

4.4.2 Descrição das rotas  

 

A cadeia produtiva de um produto é definida como o conjunto de operações que 

englobam desde a produção e manipulação de matérias-primas e a transformação destas em 

produtos, até a sua comercialização. No produto carvão vegetal, existem vários fatores que 

podem diferenciar a cadeia produtiva, transformando-a em diversas rotas. Os principais pontos 

são: a origem e o modo de obtenção da matéria-prima e os fornos de transformação onde ocorre 

o processo pirolítico. Esses fatores irão delimitar a qualidade do produto e consequentemente o 

consumidor alvo do carvão vegetal. 

Visto isso, optou-se pelo estudo de duas rotas representativas dentro do cenário 

brasileiro para a produção de carvão vegetal, como descrito na Tabela 9.   

 

Tabela 9 - Descrição das rotas destinadas a produção de carvão vegetal englobadas por este estudo 

 Rota 1 Rota 2 

Área original Natural Degradada 

Origem Nativa Plantada 

Modo de obtenção Desmatamento Supressão da área plantada 

Forno de transformação Rabo-quente De superfície com fornalha 

Carregamento do forno Manual Manual 

Queima dos gases da carbonização em fornalha Ausente Presente 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Rota 1 corresponde tipicamente a produção rudimentar de carvão vegetal no Brasil, 

muitas vezes clandestina, utilizando madeira de origem nativa de desmatamento. Nesse sistema, 

não são consideradas questões de sustentabilidade de matéria-prima e não há o aproveitamento 

de resíduos, gases ou coprodutos. O forno do tipo rabo-quente foi escolhido para este cenário 

pois se trata de um forno de fácil construção e baixo custo, amplamente difundido no Brasil, 

principalmente entre os pequenos produtores de carvão vegetal que o produzem para uso 

doméstico. 

Historicamente, como mencionado anteriormente, parte da madeira nativa obtida do 

desmatamento de áreas para expansão territorial foi convertida em carvão vegetal para 

abastecimento nacional. Entretanto, este contexto ainda ocorre com muita frequência, 
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especialmente em áreas de desmatamento ilegal, onde a lenha é convertida em carvão vegetal 

principalmente por ser de difícil rastreamento. 

Este modo de produção é utilizado tanto por pequenos produtores, que não possuem 

acesso a tecnologias, máquinas etc., quanto por produtores que possuem acesso aos maquinários 

e acabam utilizando esse método para expansão da agricultura e/ou pecuária. Neste estudo 

assume-se que o desmatamento será realizado em uma mata virgem, sem prévia interferência 

ou modificação antrópica. O local escolhido para o estudo foi a Região da Amazônia Legal 

(LAR), que atualmente enfrenta o maior índice de desmatamento no Brasil (MAPBIOMAS, 

2022c). Neste trabalho simula-se que o carvão vegetal é produzido somente no ano um, e a área 

é modificada para plantação de pastagem8.  

Neste esquema de produção, as árvores são geralmente derrubadas e aproveitadas (para 

fins madeireiros ou produção de carvão vegetal). Folhas, galhos e árvores menores são deixados 

no campo e queimados no pico da seca na região. Após a queima as sementes de capim 

(geralmente Brachiaria) são plantadas. Na manutenção da pastagem é essencial o controle das 

ervas daninhas e plantas exóticas, que pode se dar por uso de herbicidas ou queima. Ainda, 

geralmente após doze anos, é necessária a renovação da pastagem, onde é feita a gradagem, 

semeadura e aplicação de fósforo e cálcio (CEDERBERG; MEYER, 2009) .  

Enquanto a Rota 1 pode exemplificar os impactos causados pelo desmatamento ilegal 

em áreas da Amazônia, a Rota 2 é vista como uma alternativa promissora para mitigar os 

impactos decorrentes da Rota 1 no Brasil. A Rota 2 considera o uso de uma área de pastagem 

degradada. Com a recuperação da área degradada, é possível suprir a demanda por carvão 

vegetal, ao mesmo tempo que possibilita evitar que novas áreas de floresta nativa sejam 

desmatadas para o mesmo fim. Além disso, pelas perspectivas apontadas anteriormente assume-

se que a recuperação de áreas degradadas será um ponto extremamente necessário em curto e 

médio prazo.  

A Rota 2 é típica de pequenos e médios produtores brasileiros, que produzem carvão 

tanto para uso residencial quanto para uso industrial. Nessa cadeia, geralmente, os produtores 

utilizam madeira plantada para a produção de carvão vegetal, uma tecnologia melhorada, 

porém, visto as limitações financeiras, optam por melhorias com um baixo investimento inicial. 

 
8  A produção de pastagem foi considerada já que a expansão da pecuária (bovinos) é uma das principais razões 

para o desmatamento de áreas nativas, como descrito ao longo do texto. Neste trabalho, o impacto da sua produção 

foi totalmente alocado no carvão vegetal. Porém, aqui também caberia um outro cenário de análise sem essa 

consideração, onde a carga ambiental poderia ser atribuída a pecuária que seria estabelecida após a produção de 

carvão vegetal. Visto que este trabalho não considera o cenário de estabelecimento de criação de bovinos nos anos 

após a implantação da pastagem, essa possibilidade não foi avaliada. 
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Visto isso, a tecnologia para a carbonização da lenha escolhida foi o tipo circular de superfície 

com fornalha. Esse forno é visto como uma alternativa para pequenos e médios produtores, no 

qual permite um maior rendimento gravimétrico com custos relativamente baixos. Além disso, 

a presença da fornalha permite a queima prévia dos gases emitidos no processo de carbonização, 

permitindo que gases com menor potencial de aquecimento global sejam lançados na atmosfera. 

Desde que feito a uma temperatura adequada, o sistema pode promover a queima completa do 

alcatrão, do licor pirolenhoso, dos fenóis e dos gases CO e CH4, transformando-os em CO2 e 

H2O (OLIVEIRA, 2012).  

O local escolhido para a simulação é na Região Sudeste, especificamente na região de 

Minas Gerais, principalmente devido à grande disponibilidade de terras degradadas, além da 

proximidade de polos comerciais de carvão vegetal para uso doméstico. Portanto, para a 

simulação, buscou-se informações neste espaço geográfico. Não encontrando informações 

nesse espaço buscou-se informações em estudos de outros lugares que representassem esse 

sistema. Nesse cenário, simula-se que serão feitas três rotações de plantios com tempo de 

colheita de 7 anos, totalizando 21 anos.  Enquanto na Rota 1 teremos uma única produção de 

carvão vegetal, além da modificação do solo para pastagem nos anos posteriores, na Rota 2 

temos a recuperação da área degradada, e três ciclos de plantios e/ou colheita nos anos 

seguintes. 

O espaço temporal de 21 anos foi escolhido devido a determinação do IPCC que sugere 

um tempo mínimo de 20 anos para verificação de impactos para mudanças de uso de terra 

(IPCC, 2006).   

 

4.4.3 Unidade Funcional e fluxo de referência 

 

A função do sistema é produzir carbono, na forma de carvão vegetal. A unidade 

funcional é a base da metodologia de análise do ciclo de vida. Neste estudo, a unidade funcional 

escolhida foi uma tonelada de carbono contido no carvão vegetal (1tCc). Esta unidade foi 

considerada porque diferentes fornos e diferentes matérias-primas produzem carvão vegetal 

com diferentes níveis de carbono fixo. Esta foi também a unidade funcional escolhida no 

trabalho de Bailis et al., (2013).  

O fluxo de referência é tido como a quantidade de produto que é necessária para atender 

a unidade funcional. Assim, o fluxo de referência, considerando a unidade funcional de uma 

1tCc no carvão vegetal é: 

 



96 

 

- Fluxo de referência da Rota 1: 1,34 toneladas de carvão vegetal de origem nativa. 

- Fluxo de referência da Rota 2: 1,25 toneladas de carvão vegetal de origem plantada.  

 

4.4.4 Fronteiras do sistema, delimitações, alocação e qualidade dos dados 

 

O sistema representa tecnologias correntes de produção de carvão vegetal, e reflete 

dados do período de 2000 a 2022 no contexto brasileiro.  O sistema adotou uma abordagem de 

berço ao portão (cradle-to-gate), ou seja, considerando desde a obtenção da matéria-prima até 

a produção do carvão vegetal.  

Na Rota 1, o sistema incluiu as etapas de desmatamento da área nativa, transporte de 

madeira, construção do forno de rabo-quente, processo de pirólise (produção do carvão 

vegetal), e modificação do uso da terra para a produção de pastagem, conforme apresentado na 

Figura 26.  

 

Figura 26 - Diagrama dos fluxos de processos da Rota 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Não foi considerada a produção do gado, apenas a mudança no uso da terra para 

pastagem, já que o objetivo é a análise do carvão vegetal oriundo desses sistemas. A produção 
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de sementes para a regeneração de pastagens não foi incluída, tal qual no trabalho de Cederberg 

e Meyer (2009). O horizonte temporal é de 21 anos. Nesse espaço temporal considerou-se a 

produção de carvão vegetal apenas no ano um para a Rota 1.   

Neste período, é possível também produzir 3 ciclos de eucalipto na Rota 2, uma vez que 

estudos mostram que sete anos é o período médio utilizado para cortar madeira desta espécie 

quando destinada à produção de energia. A Rota 2 incluiu o preparo do solo da área degradada 

para receber o plantio, o plantio de mudas, manejo, colheita e transporte de árvores, construção 

do forno, e processo de pirólise (Figura 27). 

 

Figura 27 - Diagrama dos fluxos de processos da Rota 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação à alocação dos impactos, foram feitas algumas considerações. Na produção 

de carvão vegetal também podem ser gerados finos e alcatrão. Estes coprodutos possuem 

funções específicas e podem ser utilizados em diferentes usos, como nas indústrias química e 

energética. Entretanto, foi considerado o pior caso onde todos os impactos foram alocados 

somente no carvão vegetal. Esta mesma consideração foi utilizada em outros trabalhos, como 

o de Santos (2017). Além disso, na questão da transformação da terra em pastagem (Rota 1), 

todos os impactos dessa mudança também foram alocados no carvão vegetal.  
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As principais lacunas de dados ou “data gaps” encontradas no desenvolvimento deste 

trabalho foi quanto a dificuldade de obtenção de dados primários para a estimativa do impacto 

dos sistemas estudados. Isso porque a etapa 1 é feita principalmente em sistemas clandestinos 

de produção de carvão vegetal.  Por sua vez, na Rota 2, por diversos fatores, não foi possível a 

coleta de dados in loco. Assim, dados secundários foram considerados para ambos os cenários.  

Os dados relacionados com matérias-primas, transportes, emissões atmosféricas, 

efluentes, resíduos, entre outros, relacionados com a modelação do ciclo de vida do produto são 

descritos em pormenor abaixo. 

 

4.4.5 Análise de inventário 

 

O software utilizado para processamento de dados foi o OpenLCA versão 1.10.3, e a 

metodologia utilizada foi baseada na ABNT ISO NBR 14040 e 14044 (ABNT, 2009b, 2009a). 

Cabe ressaltar, que as informações e dados de backgroud sobre a produção dos insumos, 

equipamentos e combustíveis fósseis foram obtidos da base de dados do Ecoinvent versão 3.8.  

Essa base de dados é uma das mais utilizadas no mundo, e contém dados de inventários de ciclo 

de vida sobre fornecimento de energia, extração e fornecimento de recursos e materiais, 

produtos químicos, transporte etc. (OPENLCA, 2022).  

As categorias de impacto escolhidas para análise neste estudo foram mudanças 

climáticas, acidificação, eutrofização, toxicidade humana, ecotoxicidade terrestre e oxidação 

fotoquímica (ACERO; RODRÍGUEZ; CIROTH, 2016). Essas categorias foram escolhidas pela 

aderência com o tema. Para a Análise de Impacto de Ciclo de Vida (LCIA) foi escolhido o 

método CML v4.8 2016, desenvolvido pela Universidade de Leiden, Países Baixos, que 

engloba todas as categorias de impacto selecionadas. Adicionalmente, o método “ei - 

Cumulative energy demand” foi escolhido para análise do balanço energético da produção de 

carvão vegetal pelas rotas estudadas.  

 

4.4.5.1 Inventário da Rota 1 

 

No processo de produção de carvão vegetal a partir de uma área nativa, vários impactos 

são causados ao meio ambiente. Entre eles, foram incluídos neste trabalho os impactos sobre as 

mudanças climáticas, na emissão de GEE no desmatamento e na transformação da madeira em 

carvão. 
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Considerou-se a produção média de 110 m3 de madeira por hectare, valor apresentado 

por  Araújo (2006), que inventariou áreas florestais do bioma Amazônia. A densidade média de 

madeira considerada foi de 0,642 g.cm-3 (NOGUEIRA et al., 2007), resultando em um total 

estimado de 70,62 t ha-1, considerando o aproveitamento de 100% do material lenhoso 

disponível para a produção de carvão vegetal. Considerou-se que o restante do material não 

aproveitado para a produção de carvão vegetal foi queimado na “limpeza” da área para o plantio 

da pastagem. 

Na etapa de desmatamento da madeira, foram considerados os valores obtidos do 

trabalho de Borges (2016), que fez uma análise de ciclo de vida da exploração de madeira em 

sistemas autorizados (manejo florestal) e não autorizados (ilegal e predatória) no estado do 

Pará. A autora considerou a unidade funcional de 23,36 m3 de madeira explorada por hectare e 

densidade de 0,69 g.cm-3, por esse motivo, os valores foram modificados para atender à 

exploração considerada neste trabalho de 110 m3.ha-1 e densidade de 0,642 g.cm-3. Considerou-

se então o mesmo consumo específico de materiais para exploração da área nativa aqui 

estudada. Foram excluídos os valores referentes a infraestrutura, e considerado apenas os 

valores referidos ao processo de extração, arraste e carregamento.  

A umidade da madeira (base seca) foi considerada com base no trabalho de Silva (1988), 

que inventariou 28 espécies botânicas da região de Manaus para produção de carvão vegetal. 

Dessa forma, a umidade de 24,16% foi assumida. Nesta fase, as árvores são geralmente 

deixadas no campo para secar, atingindo valor de umidade de equilíbrio com o ambiente.  

Conforme citado anteriormente, após o desmatamento, a lenha é utilizada para produção 

de carvão vegetal e a área sofrerá uma mudança de uso, sendo então transformada em pastagem. 

Foram considerados os parâmetros de consumo de combustível, fertilizante NPK e superfosfato 

(P2O5) para produção de pastagem de acordo com o trabalho de Cederberg e Meyer (2009), que 

fizeram um inventário do ciclo de vida para a produção de carne bovina brasileira.  A mesma 

relação de consumo de diesel/consumo de óleo lubrificante relatada por Borges (2016) na etapa 

de desmatamento da área nativa foi utilizada na etapa de plantio e manutenção de pastagem 

para o cálculo do óleo lubrificante utilizado nessa etapa.  

Para os fatores de utilização de maquinários foram considerados os valores de vida útil 

de maquinário de CONAB (2021) e a produtividade de cada maquinário (m3.h-1) descrito por 

Borges (2016). Assim foi possível o cálculo das horas necessárias para o desmatamento de 1 

hectare, e com isso foi calculado também a “quantidade de maquinário” utilizado para a unidade 

funcional. O coeficiente do uso do trator na etapa de plantio e manutenção de pastagem foi 

considerada a mesma do coeficiente de desmatamento da área nativa.  
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Para este cenário, foi adotado um forno do tipo rabo-quente tradicional. Para a etapa da 

construção do forno, foram considerados os materiais do “Manual de Construção e Operação 

do Forno Rabo-quente” (IBAMA, 1999) e no documento “construção e operação do forno rabo 

quente melhorado” (ASSENTAMENTO BREJINHO, 2006) informa a necessidade de 2.500 

tijolos batidos (20x10x5cm), barro (2m3) e areia (0,5m3) (peneirados) e água (1m3). O material 

é suficiente para a construção de um forno de 10m3 de volume, e tempo de carbonização média 

(entre uma fornada e outra) de 7 dias e funcionamento durante 2 anos (COLOMBO; PIMENTA; 

HATAKEYAMA, 2006) (vida útil média de um forno rabo-quente). Com esses parâmetros 

foram determinadas as entradas de material de construção do forno por unidade funcional.  

O rendimento gravimétrico de finos, atiços e de carvão vegetal foram considerados 

conforme dados apresentados por Santos (2017) que utilizou forno do tipo rabo quente e obteve 

o rendimento gravimétrico de 29,1% para o carvão vegetal, 8% para atiços e 0,4% para finos. 

Todos os dados mencionados foram utilizados para a elaboração do inventário da Rota 

1. A Tabela 10 exibe as principais premissas e materiais utilizados no estudo.  

 

Tabela 10 - Processos e materiais do ciclo de vida da Rota 1 para o horizonte de 21 anos  

Entradas Unidade Por hectare 
Por unidade 

funcional 
Fonte 

Área Nativa ha 1,0 0,09  

Produtividade de lenha (Bs) t 51,0 4,61  

Desmatamento da área nativa 

Diesel litros 146,5 13,231 

(BORGES, 2016) Óleo lubrificante litros 8,5 0,765 

Gasolina litros 6,7 0,607 

Motosserra* unid. 0,002048 0,00018496 

(BORGES, 2016; 

CONAB, 2021) 
Trator unid. 0,000312 0,00002817 

Carregadeira unid. 0,000312 0,00002817 

Plantio e manutenção de pastagem 

Diesel (Semeadura) litros 8,0 0,722417 

(CEDERBERG; 

MEYER, 2009) 
Diesel (renovação do pasto) litros 12,0 1,083625 

Superphosphate P2O5 kg/ano 4,0 7,585377 

Óleo lubrificante litros 1,2 0,104422 (BORGES, 2016) 

Trator unid. 0,00031 0,000028 
(BORGES, 2016; 

CONAB, 2021) 

    continua 
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conclusão 

Entradas Unidade Por hectare 
Por unidade 

funcional 
Fonte 

Construção do forno 

Tijolos t/forno 3,8 0,034021 

(ASSENTAMENTO 

BREJINHO, 2006; 

IBAMA, 1999) 

Argila t/forno 3,6 0,032660 

Areia t/forno 3,5 0,031753 

Água m3/forno 1,0 0,009072 

Transporte da lenha até o forno     

Diesel litros 14,7 1,33 Calculado 

Caminhão unid. 0,001 0,0000903 (BAILIS et al., 2013) 

              Saídas: Pirólise 

Gases (C + NC) t 31,882 2,879  

Atiços t 4,081 0,369  

Finos t 0,204 0,018  

Carvão vegetal t 14,844 1,34  

Carbono contido no carvão 

vegetal (tCc) 
t 11,074 1,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4.5.2 Inventário da Rota 2 

 

A descrição das etapas de produção, desde o preparo do solo até a produção do carvão 

vegetal foram baseadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) divulgado pela ArcelorMittal 

Bioflorestas, que possui um plantio de eucalipto dedicado a produção de carvão vegetal 

(ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). Em geral, as plantações de eucaliptos podem 

ser implantadas em pastagens ou áreas anteriormente utilizadas para culturas agrícolas, onde 

não há tocos de árvores (CIPRIANI et al., 2015). Neste trabalho foi considerada que a área 

degradada não possui tocos de árvores de cultivos anteriores. O primeiro passo é a eliminação 

das plantas daninhas e restos de culturas prévias, e para isso, é recomendado a capina química, 

já que mantem o local livre do mato por mais tempo. Nessa etapa geralmente são aplicados 

glifosato e oxifluorfem ou isoxuflutol (CIPRIANI et al., 2015). 

As quantidades de insumos para a elaboração do inventário na etapa de manejo do solo 

foram baseadas nas recomendações do documento da Embrapa para plantios de eucaliptos, e 

reflete quantidades médias de insumos necessários para o desenvolvimento dessa espécie em 

um solo com poucos nutrientes (degradado) (CIPRIANI et al., 2015).  
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A adubação com Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) é uma etapa elementar para 

cultivo de eucaliptos em solos pobres ou de recuperação de áreas degradadas. Foram 

considerados os valores de 50 kg. ha-1 de N, 90 kg.ha-1 de P2O5, e 60 kg. ha-1 de K2O, conforme 

recomendado por Cipriani et al. (2015) para solos com baixos teores de nutrientes. Ainda, 

segundo o autor,  o enxofre não é um nutriente limitante para o eucalipto, porém, em áreas com 

baixo teor de matéria orgânica, que receberam por muitos anos o aporte de fertilizantes minerais 

concentrados, com baixo teor de S, é interessante a aplicação na dosagem de 50 kg. ha-1.  

A calagem (calcário dolomítico) varia entre 1 a 2,5 t.ha-1, dependendo da análise do solo 

(ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). A aplicação de fertilizantes como o NPK 

também é uma prática bastante utilizada. Foi utilizado o valor geralmente recomendado de duas 

toneladas de calcário por hectare (CIPRIANI et al., 2015). 

Além dessas práticas geralmente ainda são aplicadas a roçada, para retirada de qualquer 

vegetação existente na área; a subsolagem, para romper a camada impermeável à água e raízes 

presentes numa profundidade entre 60 e 90 cm; e a fosfatagem, para estímulo do crescimento 

das plantas. 

Na etapa de produção de mudas (berçário) foram utilizados os valores de Bailis et al. 

(2013) que fizeram um estudo de ACV para produção de carvão vegetal a partir de eucaliptos. 

Foram considerados os fatores de fertilizantes, água e eletricidade fornecidos pelos autores. Os 

valores foram adaptados para a realidade deste trabalho, visto que os autores consideram dois 

ciclos de produção de mudas com uma densidade de 1.050 árvores por hectare.  

O preparo do solo para o recebimento do plantio visa fornecer as condições mínimas 

para o desenvolvimento da planta. Nessa etapa é feito o controle de formigas, análise do solo 

(para recomendações de adubação), correção do solo, roçada, etc.  

O controle de formigas adotado leva em consideração o uso de isca formicida 

(sulfluramida) com dosagem de 7g/m2 de terra solta de formigueiro (ARCELORMITTAL 

BIOFLORESTAS, 2020). Segundo Cipriani et al. (2015) em média, há 7,02 m2 de sauveiro.ha-

1.  Além do controle de formigas, o controle de cupins também é necessário. O agente químico 

necessário vai depender da espécie de cupim a ser combatida. Neste trabalho foi considerado o 

uso de inseticida a base de Fipronil, com dosagem de 125 g.ha-1 (CIPRIANI et al., 2015). 

Após a etapa de preparação as mudas podem ser plantadas. O espaçamento é geralmente 

predefinido de acordo com estudos técnicos. Nesse estudo é adotado o espaçamento de 3,0 x 

2,5 adequado para a finalidade de produção florestal para produção de carvão vegetal. Nesse 

espaçamento são plantadas 1.333 mudas por hectare, e favorece a prática da rebrota. Assim, o 

empreendimento pode aproveitar as plantas por um ou dois ciclos de corte a mais 
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(ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). Neste trabalho considerou-se que o plantio de 

mudas se deu apenas no primeiro ano, e os dois ciclos seguintes foram originados de rebrota.  

Após o plantio, as mudas precisam ser irrigadas, recebendo em média 3 litros de água 

por muda por irrigação. O número de irrigações vai depender do teor de umidade do solo. Além 

da irrigação, as mudas também recebem adubação em cobertura, para favorecer o 

desenvolvimento da planta (ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). Neste trabalho 

foram adotados os valores de irrigação estabelecidos por Bailis et al. (2013).  

Após 30, 60 e 90 dias da plantação ocorre a verificação das falhas, onde mudas que não 

se desenvolveram são repostas no procedimento de replantio. Essa etapa não foi considerada na 

realização deste estudo (ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). 

A etapa de manutenção florestal também é crucial para a garantia do crescimento 

adequado do plantio. Nesta etapa há o controle de plantas daninhas pela aplicação de herbicidas, 

adubação, roçadas, etc. A roçada tem por objetivo eliminar o mato de competição. A aplicação 

de herbicidas e a adubação por cloreto de potássio, por calcário dolomítico e boro é feita de 

acordo com a necessidade do local (ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS, 2020). Para 

adubação de manutenção foi considerado 90 kg por hectare de cloreto de potássio (ou 

aproximadamente 50g/planta) e 2 toneladas de calcário por hectare. Essas são recomendações 

para solos com baixa fertilidade, e tem por objetivo fornecer K, Ca e Mg para as plantas 

(SANTAROSA; PENTEADO JÚNIOR; GOULART, 2014).  

Após o crescimento a planta então é colhida. No processo de corte geralmente é 

utilizado o corte manual (com motosserras) ou com equipamentos mecanizados. Neste trabalho 

foi considerado o emprego de máquinas para o processo de colheita florestal. Segundo Arcelor 

Mittal Bioflorestas (2020) para o corte, pode ser utilizado um Feller Buncher de disco acoplado 

a uma escavadeira hidráulica de esteira. O arraste, pode ser realizado por Clambunck, que 

arrasta as árvores cortadas para a beira da estrada. O fuste é então cortado em tamanhos 

adequados e deixado no campo por aproximadamente 180 dias para secar.  

Após a secagem a lenha é carregada em um caminhão trucado até a unidade onde será 

transformada em carvão vegetal. Para esta etapa, foram considerados os valores determinados 

por Bailis et al. (2013), modificados para atender as premissas deste trabalho, visto que os 

valores atendiam a uma perspectiva de seis ciclos de colheita, enquanto nesta simulação, são 

feitos três ciclos.  

Para a etapa de construção do forno de carvão vegetal foram adotados os materiais 

descritos na Cartilha de Produção Sustentável de carvão vegetal – Sistema Forno Fornalha, 

desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019). Os materiais considerados 
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foram tijolos, argila, água e silicato. Segundo a cartilha, esse material é suficiente para a 

produção de 4 fornos acoplados a uma fornalha, com capacidade para enfornar 9,5 st de lenha 

por forno, o que significa um volume de 6,34 m3 por forno. O tempo de carbonização entre uma 

fornada e outra é dito como de 6 a 7 dias. Neste trabalho foi considerado 7 dias.  

Na etapa de produção de carvão vegetal foi considerado um volume de madeira de 280 

m3.ha-1 produzidos no primeiro ciclo de sete anos (RODIGHERI; DAMIN DA SILVA; 

TUSSOLINI, 2007) e de 245 m3.ha-1 no segundo e no terceiro ciclo (WILCKEN et al., 2008). 

 Oliveira et al. (2013) estudando fornos do tipo fornos-fornalha encontrou em média um 

rendimento gravimétrico de 33%, com 8% de atiços e 3% de finos, para fornos do tipo forno-

fornalha Estes valores foram adotados nesse estudo. Todos os dados mencionados foram 

utilizados para a elaboração do inventário da Rota 2, e podem ser verificados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Processos e materiais do ciclo de vida da Rota 2 para o horizonte de 21 anos 

Entradas Unidade Por hectare 
Por unidade 

funcional 
Fonte 

Área plantada ha 1 0,016  

Produtividade da lenha (Bs) t 243,5 3,79  

Recuperação da área degradada     

Trator unid. 0,000285 4,434E-06 *considerando o mesmo 

valor da etapa de plantio e 

manejo Diesel litros 174,00 2,707 

Calcário dolomítico kg 2000 31,116 

(CIPRIANI et al., 2015) 

 

NPK- Fertilizante (Nitrogênio) kg-N 60 0,933 

NPK- Fertilizante (P2O5) kg-P2O5 90 1,400 

NPK- Fertilizante (K2O) kg-K2O 60 0,933 

Enxofre (S) kg 50 0,778 

Produção de mudas     

Água litros 6771,005 105,342471 

Calculado a partir de 

Bailis et al. (2013) 

Eletricidade kWh 3,326 0,051748 

KCl kg-K2O 1,650 0,025676 

Mono amônio fosfato (como N) kg-N 0,003 0,000040 

Mono amônio fosfato (como P2O5) kg-P2O5 0,013 0,000207 

CaNO3 kg-N 0,387 0,006024 

Fertilizante NPK (como  N) kg-N 0,039 0,000612 

(como P2O5) kg-P2O5 0,197 0,003061 

(como K2O) kg-K2O 0,039 0,000612 

(NH4)2SO4 (sulfato de amonio) kg-N 0,083 0,001284 

MgSO4 (Sulfato de magnésio) kg 2,666 0,041477 

    continua 
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    conclusão 

Entradas Unidade Por hectare 
Por unidade 

funcional 
Fonte 

Plantio e manejo     

Diesel litros 174,00 2,70707 

Calculado a partir de 

Bailis et al. (2013) 

Glifosato litros 5,00 0,07779 

Fertilizante NPK  (como N) kg-N 0,09500 0,00148 

(as P2O5) kg-P2O5 0,19500 0,00303 

(as K2O) kg-K2O 0,08500 0,00132 

Trator unid. 0,00029 0,00000 

Inseticida (cupim) Finopril kg 0,37500 0,00583 

(CIPRIANI et al., 2015) Água para aplicação do inseticida 

(cupim) 
litros 75,00 1,16684 

Isca formicida (sulfluramida) kg 0,14742 0,00229 (ARCELORMITTAL 

BIOFLORESTAS, 2020) Água para irrigação litros 11997,00 186,64786 

KCl kg 0,1500 3,11080 (SANTAROSA; 

PENTEADO JÚNIOR; 

GOULART, 2014) Calcário dolomítico kg 6000,00 93,34727 

Colheita da madeira     

Diesel litros 565 8,790 

Calculado a partir de 

Bailis et al. (2013) 

Feller/buncher unid. 0,00011 0,0000017 

Skidder unid. 0,00011 0,0000017 

Cutter/delimber unid. 0,00011 0,0000017 

Carregadeira unid. 0,00011 0,0000017 

Construção do forno     

Tijolos t 10,3125 0,020761 

(MMA, 2019) 
Argila t 30,6 0,061604 

Água m3 3 0,006040 

Silicato litros 0,375 0,000755 

Transporte da lenha até o forno     

Diesel litros 44,1 0,686 Calculado 

Caminhão (16t) unid. 0,003 0,000047 (BAILIS et al., 2013) 

Saídas: Pirólise     

Gases (C + NC) t 136,34 2,12  

Atiços t 19,48 0,30  

Finos t 7,30 0,11  

Carvão vegetal t 80,35 1,25  

Carbono contido no carvão vegetal 

(tCc) 
t 64,28 1  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.4.6 Estimativa de emissões  

 

4.4.6.1 Uso de combustíveis  

 

Para a estimativa das emissões derivadas do uso de combustíveis e lubrificantes foi 

utilizada a metodologia do IPCC, baseando-se no Volume 2 “Energy” Capítulo 3 “Mobile 

Combustion”, ítem 3.2 “Road transportation” (IPCC, 2006). As emissões geradas no consumo 

de combustíveis (diesel e gasolina) foram estimadas pela Equação 2: 

 

Emissão =  ∑ [Comba x FEaa ]                                              (2) 

 

Onde:  

Emissão: Emissão (kg) 

Comba= Combustível utilizado (TJ) 

FEa = Fator de emissão (kg/TJ) - É igual ao conteúdo de carbono do combustível 

multiplicado por 44/12. 

a = Tipo de combustível (diesel, gasolina etc.). 

 

Os fatores de emissão considerados neste trabalho foram baseados nos valores 

divulgados pelo Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 

Rodoviários de 2013 (MMA, 2013) para o diesel, e pelo IPCC valores padrão (Default) para a 

gasolina (IPCC, 2006),conforme apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Parâmetros e fatores de emissão utilizados para o cálculo das emissões de GEE pelo uso de 

combustíveis nas Rotas 1 e 2 

Diesel              

 CO NMHC NOX MPcomb CH4 CO2  

Emissões 

(gpoluente/kWh) 0,1 0,01 1,39 0,0122   

 

kgpoluente/kgdiesel 0,0004808 4,807E-05 0,00668269 5,865E-05   
 

kgpoluente/l 0,0004038 4,038E-05 0,00561346 4,926E-05 0,204 2,6  

Gasolina  

     CH4 CO2 N2O 

Emissões 

(kgpoluente/TJ)     10 69300 0,6 

kgpoluente/lgasolina     0,000322 2,2342 1,93E-05 

Fonte: Elaborado pela autora com base em em dados e fatores de IPCC (2006), MMA (2013) e MME (2022).  
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Nesta etapa, não foram consideradas as emissões de CO2 de catalisadores à base de ureia 

(UREIA BRASIL, 2022). Foi considerado um valor médio de transporte da madeira para o local 

de carbonização de 50 km para ambos os cenários. 

 

4.4.6.2 Estimativa de emissões no uso de fertilizantes, herbicidas e inseticidas 

 

Para a estimativa das emissões pelo uso de glifosato, foi utilizado o software PestLCI 

Consensus (PESTLCI, 2022). Este software também foi utilizado por Silva (2012) no cálculo 

das emissões de glifosato para composição da ACV de Painel de Madeira (MDP) no Brasil.  

Já a utilização dos fertilizantes nitrogenados sintéticos está associada a emissão de N2O.  

Para a determinação das emissões pelo uso de fertilizantes nitrogenados foi utilizado o fator de 

emissão de 0,0275 (GHG PROTOCOL, 2016) e o total em kg de nitrogênio aplicado no solo, 

conforme a Equação 3. 

EN2O = Nfert x FE                                                  (3) 

 

Onde: 

EN2O= Emissões de N2O (kgN2O); 

Nfert = Nitrogênio aplicado como fertilizante (kg); 

FE = Fator de emissão (0,0275). 

 

O calcário é um tipo de fertilizante amplamente utilizado, que fornece Cálcio (Ca) e 

Magnésio (Mg) para as plantas. Ao ser aplicado no solo, libera carbonato que reage com o solo, 

liberando CO2 para a atmosfera (MCTI, 2020). As emissões de CO2 pela aplicação de calcário 

dolomítico no solo pode ser obtida pela Equação 4 (IPCC, 2006). 

 

ECO2
= Tcalcário x (FE x 

44

12
)                                            (4) 

 

Onde: 

ECO2
= Emissões de CO2 (kgCO2) 

Tcalcário = Total de calcário aplicado (kg). 

FE = Fator de emissão (0,13) 
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Para outros herbicidas e inseticidas foi utilizada o cálculo de emissões de acordo com 

WRI BRASIL, UNICAMP e EMBRAPA (2016), apresentado na Equação 5. 

 

EDA =  Qherbicida x FEherbicida +  Qinseticida x FEInseticida                        (5) 

 

Onde: 

EDA= Emissão de GEE (kgCO2e); 

Qherbicida= Quantidade de herbicida aplicado no solo (kg); 

FEherbicida = Fator de emissão de herbicida (kg CO2e/kg herbicida); 

Qinseticida= Quantidade de inseticida aplicado no solo (kg) 

FEInseticida = Fator de emissão de inseticida (kg CO2e/kg inseticida); 

 

Os fatores de emissão utilizados são apresentados na Tabela 13.  

 

Tabela 13 - Fatores de emissão para herbicidas e inseticidas considerados neste trabalho  

Defensivo agrícola Fator de emissão (kg CO2e /kg produto) 

Herbicidas 10,2610 

Inseticidas 16,6750 

Fonte: WRI BRASIL, UNICAMP e EMBRAPA (2016). 

 

4.4.6.3 Mudanças no uso da terra 

 

Emissões na mudança do uso da terra ocorrem quando há uma alteração na cobertura o 

que modifica os níveis de carbono abaixo e acima do solo. Por exemplo, transformando florestas 

para pastagens, pastagens para floresta etc. A estimativa de emissões de GEE foi baseada na 

metodologia do documento “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, elaborado 

pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2006). O período mínimo 

de análise sugerido pela fonte é de 20 anos. Os GEE para a mudança no uso do solo incluem as 

estimativas de mudanças no estoque de carbono de cinco reservatórios de carbono (biomassa 

acima do solo, abaixo do solo, madeira morta, decomposição de resíduos e matéria orgânica do 

solo) e a emissão de outros gases além do CO2.  

Segundo a metodologia do IPCC há duas maneiras de calcular a variação de CO2 de 

uma área. A primeira considera os incrementos ou remoções anuais de carbono, em um 

determinado período, conforme apresentado na Equação 6. 
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ΔC =  ∑ Aijkijk x (CI − CL)ijk                                              (6) 

Onde:  

ΔC: Mudanças anuais no estoque de carbono (t/ha) 

CI, CL: Incremento ou remoções (perdas) anuais de carbono (t/ha.ano) 

A: Área (ha) 

ijk: índices de clima (i), vegetação (j) e tipo de manejo (k) 

 

A segunda considera a variação do estoque inicial e final de carbono, ou seja, há duas 

medições de estoque de carbono e foi o método utilizado para a determinação da variação do 

estoque de carbono neste trabalho (Equação 7). 

 

ΔC =  ∑(Ct2 − Ct1)/(t2 − t1)

ijk

                                                    (7) 

 

Onde:  

ΔC: Mudanças anual no estoque de carbono (t/ha). 

Ct2, Ct1: Estoque inicial e final de carbono na área considerada (t/ha.ano). 

t2, t1 = Ano inicial e final do período analisado.  

ijk: índices de clima (i), vegetação (j) e tipo de manejo (k). 

 

A questão da mudança da terra é um ponto importante e significativo nas considerações 

e de grande variabilidade entre diferentes fontes bibliográficas9.  Dessa forma, foi considerada 

uma variabilidade nas emissões atribuídas à estas mudanças. Considerou-se neste trabalho três 

valores bibliográficos de variação de estoque de carbono para cada cenário. Como dito 

anteriormente, a Rota 1 assume que uma área de mata nativa está sendo desmatada para a 

produção de carvão vegetal. A terra então é transformada em área de pastagem. Já a Rota 2 

considera a restauração de uma área degradada para o plantio de floresta de eucalipto para a 

produção de carvão vegetal.  

No Cenário R1a e Cenário R1b foram adotados os valores de estoque inicial 

estabelecidos por Campos (2012), que menciona que a floresta Amazônica pode estocar de 98 

tC/ha a 208 tC/ha. Já Cidin (2016) aponta valores mínimos e máximos de estoque de carbono 

 
9 Uma possibilidade de análise seria por meio da aplicação do método de Monte Carlo, que opera com diferentes 

premissas, gerando diferentes cenários e probabilidades de ocorrência de cada cenário. Para fins de simplificação 

e enquadramento no escopo do trabalho, o método não foi aqui considerado.  
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em pastagens brasileiras, especificando-os por região geopolítica brasileira, onde os valores 

mínimos e médios de Latossolos foram adotados como referência (já que as Rotas consideram 

solos degradados). Esses valores foram utilizados para os Cenário R2a e R2c além do cenário 

R1a e R1b.  

Os cenários R1c e R2b assumem os valores estabelecidos por SEEG (2020), na Nota 

Metodológica do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa “Setor Mudança 

de Uso da Terra e Florestas”, que considera o estoque de carbono no Bioma Amazônia (médio) 

de 174,37 tC/ha para área de floresta, e 7,57 tC/ha para área de pastagem no mesmo Bioma 

(Rota 1).  Para o Bioma Cerrado (Rota 2) considera-se o estoque inicial de carbono para 

pastagem de 7,57 tC/ha e 2,16 o incremento anual em tC/ha/ano. Para silvicultura o mesmo 

relatório aponta um valor de estoque constante de 51,22 tC/ha.  

As premissas utilizadas em cada cenário para a mudança de uso da terra, bem como as 

referências bibliográficas de cada valor, estão apresentadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Premissas das emissões de CO2 pela mudança de uso da terra no período de 21 anos em toneladas de 

carbono por hectare  

Rota 1 (tC/ha) R1a R1b R1c 

Estoque inicial de carbono 
98,0 

(CAMPOS, 2012) 

208,0 

(CAMPOS, 2012) 

174,4 

(SEEG, 2020) 

Estoque final de carbono 
10,7 

(CIDIN, 2016) 

60,1 

(CIDIN, 2016) 

7,6 

(SEEG, 2020) 

Rota 2 (tC/ha)  R2a10 R2b R2c 

Estoque inicial de carbono 
59,1 

(CIDIN, 2016) 

7,6 

(SEEG, 2020) 

4,8 

(CIDIN, 2016) 

Estoque final de carbono 
59,1 

(CIDIN, 2016) 

51,2 

(SEEG, 2020) 

59,1 

(CIDIN, 2016) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As emissões de CO2 podem então ser calculadas em função do peso molecular dos 

gases, conforme Equação 8. 

 

𝐸𝐶𝑂2
= 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 (

44

12
)                                                     (8) 

 

Onde:  

𝐸𝐶𝑂2
 : Emissões de CO2 (kg) 

 
10 O Cenário R2a considera que nenhuma mudança no estoque de carbono do solo ocorreu no período analisado.  
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𝐶𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 : Carbono emitido ao longo do tempo (kg). 

44

12
 : Relação molecular entre o CO2 e o C 

 

Na transição de uso de terras e floresta são contabilizadas as emissões de CO2. Quando 

há a queima de resíduos, além das emissões de CO2 também são consideradas as emissões de 

CH4 e N2O (SEEG, 2020).  Porém para fins de simplificação foi utilizada apenas a variação de 

estoque de carbono entre os anos iniciais e finais do estudo considerando assim apenas as 

emissões de CO2. 

 

4.4.6.4 Estimativa das emissões do processo de carbonização 

 

As emissões do processo de carbonização podem sofrer variações dependendo do tipo 

de processo de carbonização, matéria-prima e forno utilizados, se há ou não o reaproveitamento 

ou coleta dos gases gerados no processo, mão-de-obra etc. Por se tratar de um processo teórico, 

as emissões foram calculadas baseadas em dados secundários e em outras metodologias.  

Para o fluxo de massa de gases gerados na carbonização, adotou-se a metodologia 

utilizada por Santos (2017), que determinou o fluxo de massa dos gases indiretamente, tendo 

como base trabalhos de outros autores. Como linha de base a autora utilizou os parâmetros 

apresentados na Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Processo Linha de Base para estimativa de Emissões por tonelada de madeira em % Base Seca. 

 

Produtos da Carbonização % Base Seca 

Carvão (80% CF) 33 

Gases Condensáveis (GC) 42 

Ácido Pirolenhoso 35,5 

(Ácido Acético) 5 

(Metanol) 2 

(Alcatrão solúvel) 5 

(Fenol - 0,2%) 0,01 

(Guaiacol - 0,1%) 0,005 

(Cresol - 0,1%) 0,005 

(o-Cresol - 1,1%) 0,055 

(4-Etil-guaiacol - 0,2%) 0,01 

(Siringol - 1%) 0,05 

(4-Metil-siringol - 1%) 0,05 

(4-Etil-siringol - 0,6%) 0,03 

(Outros – 15,7%) 0,785 

 continua 
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 conclusão 

(Água - 80%) 4 

(Água e outros) 23,5 

Alcatrão Insolúvel 6,5 

(Fenol – 6,00%) 0,39 

Produtos da Carbonização % Base Seca 

(Guaiacol – 6,00%) 0,39 

(2,6-Xilenol – 1,00%) 0,065 

(Cresol – 1,00%) 0,065 

(o-Cresol – 6,00%) 0,39 

(p,m-Cresol – 7,00%) 0,45 

(4-Etil-guaiacol – 1,00%) 0,065 

(4-Propil-guaiacol – 0,10%) 0,0065 

(3,5-Xilenol – 5,00%) 0,325 

(Siringol – 35,00%) 2,275 

(4-Metil-siringol – 11,00%) 0,715 

(4-Etil-siringol – 5,00%) 0,325 

(Água (16~20%) – 15,90%) 1,0335 

Gases Não-Condensáveis (GNC) 25 

(H2 – 0,63%) 0,16 

(CO – 34%) 8,5 

(CO2 – 62%) 15,5 

(CH4 – 2,43%) 0,61 

(C2H6 – 0,13%) 0,03 

(Outros – 0,81%) 0,2 

Fonte: Elaborado por Santos (2017) que teve como base os trabalhos de Alves (2003), Ferreira (2000) e Gomes e 

Oliveira (1980).  

 

A autora elaborou a estimativa do balanço de massa e de emissões de gases 

condensáveis e não condensáveis baseada no pressuposto de que o carbono contido na madeira 

passa para o carvão vegetal ou para os gases, portanto, quando o carbono não é transformado 

em carbono fixo no processo de carbonização, ele deve estar presente nos gases. Segundo a 

autora, é possível a transferência da linha de base para os dados das simulações feitas nesse 

trabalho, através da relação chamada gás-gás (Equação 9), na qual (SANTOS, 2017):  

 

Massa de gás total da simulação (kg)

Massa de gás total do processo base (kg)
                                   (9) 

  

Portanto, a massa de gás total da simulação pode ser calculada conforme a Equação 10. 

 

Massa de gás total da simulação =  MmBs − (MCv +   MA + MF)             (10) 
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Onde: 

Massa de gás total da simulação = Massa total de gases (kg) 

MmBS = Massa da madeira em base seca (kg) 

MCv = Massa do carvão vegetal (kg) 

MA = Massa do atiço (kg) 

MF = Massa de finos (kg) 

 

Estes valores consideram a transformação da lenha em carvão vegetal onde os gases não 

condensáveis são emitidos diretamente para a atmosfera, e os condensáveis são descartados no 

solo. Para a simulação da Rota 2, temos a queima prévia dos gases, o que modifica as emissões 

do processo. Em seu processo, Santos (2017) faz essa consideração, que foi assumida também 

para este trabalho. A autora adota a redução proporcional de gases de acordo com a redução de 

CH4, de 66,5%, exceto para o CO e para o H2, na qual considerou a redução de 70% e 100% 

respectivamente. Considera-se que os gases foram transformados em CO2 e água no processo 

de combustão.  

Além destes a autora menciona as emissões de NO2 e SO2, de 1,0 kg e 5,4 kg 

respectivamente, para o processo de linha de base. Multiplicando esses fatores pelo fator da 

equação anterior (Equação 9), é possível estimar a emissão de 3,69 NO2 e 19,93 SO2 para a 

Rota 1 e 2,72 NO2 e 14,71 SO2 para a Rota 2.  

Destaca-se ainda que na Rota 1, não foi considerado o uso dos coprodutos, visto que em 

sistemas de produção rudimentares não é feita essa recuperação. Portanto, considerou-se que 

os gases não condensáveis são lançados diretamente para a atmosfera, e os gases condensáveis 

são descartados no solo. Na Rota 2, os produtos voláteis da carbonização são previamente 

queimados para então serem lançados na atmosfera.  

 

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.5.1 Estimativas de balanço de massa e emissões 

 

A partir das premissas descritas na Tabela 14, foram calculadas as estimativas de 

emissão de CO2 dos três cenários de cada rota, conforme apresentado na Tabela 16. Nesse 

sentido, Cederberg et al. (2011) estimou as emissões de transformação de terras em pastagens 

na Amazônia Legal, sem considerar estoques de carbono, como 612 ± 212 tCO2eq.ha-1 que se 
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encontra próximo aos valores apresentados pela tabela. Adicionalmente, considerando estoque 

de 6% em produtos madeireiros, os autores encontraram uma 572 ± 198 tCO2eq.ha-1.  

 

Tabela 16 - Estimativa das emissões de CO2 pela mudança de uso da terra no período de 21 anos em toneladas de 

carbono por hectare 

Rota 1 (tC.ha-1) R1a R1b R1c 

Estoque inicial de carbono 98,0 208,0 174,4 

Estoque final de carbono 10,7 60,1 7,6 

Carbono contido na lenha* 25,0 25,0 25,0 

Variação 62,3 122,9 141,8 

Emissão de CO2** (tCO2e) 228,4 450,6 519,9 

Rota 2 (tC.ha-1) R2a R2b R2c 

Estoque inicial de carbono 59,1 7,6 4,8 

Estoque final de carbono 59,1 51,2 59,1 

Carbono contido na lenha* 119,3 119,3 119,3 

Variação 119,3 163,0 173,6 

Emissão de CO2** (tCO2e) -437,4 -597,5 -636,5 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Notas: *Teor de carbono na madeira seca é de 0,49 tC/tlenha (IPCC, 2006); **Emissões de CO2 positivas expressam 

emissão de carbono para atmosfera enquanto emissões negativas expressam estoque de carbono.  

 

Considerando as premissas descritas anteriormente, foi possível a estimativa do balanço 

de massa de cada forno estudado, conforme apresentado na Tabela 17. O rendimento 

gravimétrico (%) do carvão vegetal, finos e atiços da Rota 1 foi baseado nos resultados de 

Santos (2017) e da Rota 2 baseado em Oliveira et al. (2013).  

 

Tabela 17 - Estimativa do balanço de massa no forno 

 
Rota 1 Rota 2 

Massa (kg) Rendimento (%) Massa (kg) Rendimento (%) 

Massa de lenha enfornada 6420,0  3487,0  

Massa de lenha enfornada (BS) 4868,9  2004,7  

Carvão vegetal produzido 1416,9 29% 661,5 33% 

Atiços 389,5 8,0% 160,4 8,0% 

Finos 19,5 0,4% 60,1 3,0% 

Estimativa de gases 3043,1 62,5% 1122,6 56% 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Nota: *BS = base seca. 
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A partir dessa estimativa e com base na metodologia descrita anteriormente, baseada 

em Santos (2017), estimou-se as emissões equivalentes para uma tCc de cada rota (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Estimativa das emissões (em kg) para uma tonelada de carbono contida no carvão vegetal (1tCc) 

 Estimativa de emissões 
 

Rota 1 Rota 2 

Gases Condensáveis   

Ácido Pirolenhoso 1525,5 1168,0 

Ácido Acético 214,9 53,0 

Metanol 85,9 21,2 

Alcatrão solúvel 214,9 53,0 

Fenol 0,4 0,1 

Guaiacol 0,2 0,1 

Cresol 0,2 0,1 

o-Cresol 2,4 0,6 

4-Etil-guaiacol 0,4 0,1 

Siringol 2,1 0,5 

4-Metil-siringol 2,1 0,5 

4-Etil-siringol 1,3 0,3 

Outros 33,7 8,3 

Água 171,9 42,4 

Água e outros 1009,8 1040,7 

Alcatrão Insolúvel 279,1 68,9 

Fenol 16,8 4,1 

Guaiacol 16,8 4,1 

2,6-Xilenol 2,8 0,7 

Cresol 2,8 0,7 

o-Cresol 16,8 4,1 

p,m-Cresol 19,3 4,8 

4-Etil-guaiacol 2,8 0,7 

4-Propil-guaiacol 0,3 0,1 

3,5-Xilenol 14,0 3,4 

Siringol 97,8 24,1 

4-Metil-siringol 30,7 7,6 

4-Etil-siringol 14,0 3,4 

Água 44,4 11,0 

Gases Não-Condensáveis   

H2 6,9 0,0 

CO 365,3 188,4 

CO2 666,0 2607,1 

CH4 26,2 6,5 

C2H6 1,3 0,3 

NO2 4,3 3,2 

SO2 23,2 17,1 

Outros GNC 8,6 2,1 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.5.2 Balanço energético 

 

O balanço energético de um produto é a relação entre a energia obtida pelo 

biocombustível e a energia investida (fóssil ou não renovável) para a produção desse 

biocombustível, conforme Equação 1. 

 

𝐵𝐸 =  
ECombustível

EInvestida
                                                                       (1) 

 

Onde: 

BE= Balanço energético 

ECombustível = Energia contida no combustível, em MJ.kg-1.  

EInvestida = Energia investida na produção do combustível (fóssil ou não renovável), em 

MJ.kg-1.  

É importante mencionar que neste trabalho, o termo utilizado para a verificação da 

relação entre a energia de entrada e saída do sistema foi “balanço energético”, tal como 

verificado no trabalho de Sá et al. (2013) e Andreoli e Souza (2006), porém, outros autores 

podem se referir a esta relação como “EROI”, sigla para energy return on investment ou 

“retorno em energia sobre energia investida”, tal como observado no trabalho de Bernardes 

(2019), Sena (2013) e Bailis et al. (2013), por exemplo. 

Para o cálculo do balanço energético das rotas apresentadas, foi utilizada a estimativa 

fornecida pelo método “ei-Cumulative energy demand”, dentro do software OpenLCA que 

apresenta a quantificação da energia fóssil utilizada no sistema estudado. Os valores fornecidos 

são dados em MJ equivalentes (MJeq) e são referentes a uma unidade funcional (1tCc). Esses 

valores estão apresentados na Tabela 19.   
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Tabela 19 - Energia fóssil necessária para produção de 1 tonelada de carbono contido no carvão vegetal (1tCc) e 

para 1 tonelada de carvão vegetal (1tC), por etapa da produção do carvão vegetal, de acordo com a metodologia 

“ei-Cumulative energy demand” (em MJ) 

 Rota 1 Rota 2 

 1tCc 1tC 1tCc 1tC 

Etapa agrícola 1150,9 858,6 1020,0 816,0 

Carbonização 0,0 0,0 0,0 0,0 

Construção do forno 94,8 70,7 179,1 143,3 

Transporte 84,6 63,1 43,7 35,0 

Total (fóssil) 1330,3 992,4 1242,8 994,3 

Outros* 111,75 83,4 78,41 62,7 

Total 1442,1 1075,8 1321,2 1057,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: *Inclui outros tipos não renováveis de energia utilizadas no processo produtivo, que não as dos combustíveis.  

 

Considerando o poder calorífico do carvão vegetal com 75% de carbono (Rota 1) de 

30,65 MJ/kg (Anater et al., 2019), e de 80% de carbono fixo (Rota 2) de 33,9 MJ/kg 

(OLIVEIRA, 2012), podemos estimar utilizando a Equação 1 que o balanço energético da Rota 

1 é de 28,5 e da Rota 2 é de 32,07.  

Se considerado o aproveitamento energético dos finos gerados no processo, a energia 

útil final é maior, portanto, o balanço energético poderia ser ainda mais positivo. Assim, ao 

somar a energia contina nos finos gerados em cada rota (disponível na Tabela 10 e Tabela 11) 

considerando o mesmo poder calorífico do carvão vegetal para os finos (CASTRO, 2014), o 

balanço energético passaria para 28,9 na R1 e para 39,9 na R2. O maior aumento da R2 em 

comparação a R1 quando considerados os finos deve-se a maior geração de finos considerada 

nessa simulação. Os números mostram, portanto, que a utilização dos finos como fonte 

energética é uma alternativa interessante.  

Nesse sentido, trabalhos procuram estabelecer o potencial de aproveitamento dos finos 

para a geração de energia. Delatorre et al. (2020) analisaram as características dos finos gerados 

a diferentes faixas de temperatura de pirólise, e de modo geral, verificou que os finos possuem 

potencial para aproveitamento energético.  

Muitas vezes a energia fóssil gasta para a obtenção de um biocombustível é maior que 

a própria energia contida neste, o que inviabiliza (em termos energéticos) a produção desse 

biocombustível. Nesta simulação, ambos os resultados foram positivos, o que indica que há 

maior obtenção de energia pelo carvão vegetal que o total de energia não-renovável investida 

para obtê-lo. Supreendentemente, mesmo possuindo mais etapas para a produção do carvão 
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vegetal, a Rota 2 apresentou o balanço energético 13% superior ao verificado na Rota 1 quando 

não considerado os finos, e 38% superior quando estes foram considerados. Isso deve-se, 

principalmente devido à produtividade por hectare na Rota 2. Cabe ressaltar que caso os 

rendimentos de cada rota fossem alterados, os resultados obtidos para o balanço energético 

seriam outros.  

Os resultados encontrados nesse trabalho estão de acordo com outros trabalhos 

encontrados na literatura. Por exemplo, Bailis et. al (2013) verificou o balanço energético em 

diversos cenários onde era produzido carvão vegetal (origem de florestas plantadas de 

eucaliptos) em diferentes tecnologias e configurações do sistema de transformação. Os autores 

verificaram um balanço energético de 15 para o carvão vegetal produzido em fornos do tipo de 

rabo quente, sem nenhum aproveitamento de coprodutos, e de 35 para sistemas de fornos do 

tipo contêiner, que consideravam cogeração a partir do aproveitamento do calor dos gases 

gerados no processo de pirólise.  

Outro estudo aponta o balanço energético apenas para a plantação de florestas de 

eucaliptos no Brasil. Segundo Zanetti (2013) o balanço energético do Eucalyptus benthamii no 

país chegou a 1:81, ou seja, 81 unidade de energia disponibilizada pela madeira para cada 

unidade gasta no processo, quando esta foi utilizado diretamente para queima, sem passar por 

processos industriais.  

Porém, é importante destacar que neste caso o balanço energético não pode ser dito 

como um indicador único para determinar se o biocombustível é ou não viável, já que a Rota 1, 

apesar de possuir balanço energético positivo, provém de desmatamento ilegal, e isso deve ser 

considerado ao analisar um biocombustível como uma alternativa à utilização de combustíveis 

fósseis. A madeira proveniente de desmatamento pode ser encarada como uma origem não 

renovável, visto que muitas vezes pode não haver regeneração da floresta em curto ou médio 

prazo. Assim, o balanço energético aqui apresentado seria válido apenas para a R2, já que 

nenhum conteúdo energético proveniente do carvão vegetal seria considerado renovável na 

Rota 1.  

 

4.5.3 Análise de ciclo de vida  

 

4.5.3.1 Categoria de Mudanças climáticas 

 

De origem antrópica, ocorre pela liberação de GEE na atmosfera, ocasionando o 

aumento da temperatura global e perturbações climáticas, como desertificação, aumento do 
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nível do mar, propagação de doenças, etc. É medido em quilograma de CO2 equivalentes 

(kgCO2eq) (ACERO; RODRÍGUEZ; CIROTH, 2016). 

Com base nas premissas da Tabela 14 foram elaborados os cenários de emissões totais 

de CO2eq. Os principais resultados obtidos com auxílio do software OpenLCA estão descritos 

na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Descritivo das emissões relativas aos cenários considerados (em kgCO2e.), para a produção de uma 

tonelada de carbono contido no carvão vegetal.  

 R1a R1b R1c R2a R2b R2c 

Etapa agrícola 20.790 40.850 47.110 -6.658 -9.148 -9.756 

Carbonização 1.400 1.400 1.400 2.788 2.788 2.788 

Uso de combustíveis fósseis 11,0 11,0 11,0 5,7 5,7 5,7 

Construção do forno 6,1 6,1 6,1 11,3 11,3 11,3 

Outros 46,7 46,7 46,7 42,9 42,9 42,9 

Total 22.254 42.314 48.574 -3.810 -6.300 -6.908 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Para melhor visualização de como cada etapa de produção de carvão vegetal impacta na 

categoria de mudanças climáticas, plotou-se a Figura 28, que aponta as emissões totais dentre 

os cenários analisados.  

  

Figura 28 - Emissões totais de acordo com a etapa de produção do carvão vegetal nos cenários analisados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De modo geral, a Rota 1 apresentou as maiores emissões, devido a premissa da mudança 

do uso da terra nativa para pastagem, demonstrando a grande relevância desse ponto nas 

considerações de ACV para a produção de carvão vegetal. Observa-se que dentre os cenários 

da Rota 1, a emissão total variou de 22,25 a 48,57 tCO2e emitidos para cada tCc produzido.  Em 

contrapartida, devido a recuperação de área degradada considerada na Rota 2, os estoques de 

carbono variaram de 3,8 a 6,9 tCO2eq para cada tCc produzido.  

Silva (2022), utilizando a metodologia de ACV em uma unidade produtora no município 

de Curvelo/MG, estimou que cada tonelada de carvão vegetal produzido, a partir de madeira de 

plantios florestais de eucaliptos, tem o potencial de sequestro 3,3 tCO2eq.  

Quanto as emissões do processo de carbonização, verificou-se um acréscimo de 

emissões na Rota 2 em comparação a Rota 1, principalmente pela consideração de que o forno 

utilizado possui uma fornalha para a queima de gases, e neste processo, há uma maior emissão 

de CO2 visto a queima dos produtos da carbonização da lenha (gases não condensáveis). 

Quanto ao uso de combustíveis fósseis houve uma redução das emissões na Rota 2 em 

comparação com a Rota 1 devido a maior eficiência na conversão da lenha, o que impacta 

diretamente na quantidade de lenha necessária, afetando diretamente no combustível necessário 

para o manejo da floresta e no transporte da lenha até o ponto de carbonização. Apesar dessa 

diminuição, devido à alta significância das emissões das etapas agrícola e de carbonização, não 

é possível verificar essas modificações na Figura 28. O mesmo ocorre com a etapa de 

construção do forno.  

 

4.5.3.2 Demais categorias de impacto 

 

Nesse item são apresentados os resultados obtidos para as categorias de acidificação, 

eutrofização, toxicidade humana, ecotoxicidade terrestre e oxidação fotoquímica. As 

contribuições percentuais de cada etapa nas categorias de impacto consideradas podem ser 

observadas conforme a Figura 29. 
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Figura 29 - Contribuição de cada etapa do processo produtivo do carvão vegetal para as categorias de impacto 

abordadas no estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A acidificação ocorre quando gases ácidos (principalmente SO2) reagem com a 

atmosfera provocando a “chuva ácida”, que ao cair, provoca comprometimento do sistema. É 

medido em quilograma de SO2 equivalentes (kgSO2eq) (ACERO; RODRÍGUEZ; CIROTH, 

2016).  

Para a Rota 1 foi obtido um valor de acidificação de 28,13 kgSO2eq, e para a Rota 2 um 

valor de 20,82 kgSO2eq.Isso significa que a acidificação verificada na R2 foi 26% inferior a 

verificada na R1. Dentro dessa categoria a etapa mais significativa foi a carbonização, 

responsável por 99% das emissões de SO2eq em ambas as Rotas (Figura 30).   
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Figura 30 - Análise de impacto de ciclo de vida para a categoria de acidificação, em cada etapa do processo de 

produção de carvão vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A eutrofização ocorre pelo acúmulo de determinados nutrientes químicos em um 

ecossistema, provocando por exemplo, o crescimento excessivo de plantas como algas em rios, 

desestabilizando o equilíbrio natural do ambiente. É medido em quilogramas de PO4
3- 

equivalentes (kg PO4
3-

eq) (ACERO; RODRÍGUEZ; CIROTH, 2016). 

Os valores encontrados para ambos os cenários foram similares. O valor encontrado 

para a R1 foi de 0,103 kg PO4
3-

eq e para a R2 foi de 0,099, o que mostra uma redução de 3% da 

R2 em comparação a R1. A etapa com maior contribuição nessa categoria foi a etapa agrícola, 

onde na R1 representou 89% do impacto e na R2 representou 83%. A etapa agrícola é a mais 

significativa principalmente pela aplicação de fertilizantes, pesticidas e queima de combustíveis 

fósseis (Figura 31).   

 

Figura 31 - Análise de impacto de ciclo de vida para a categoria de eutrofização, em cada etapa do processo de 

produção de carvão vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A toxicidade humana trata-se de um índice que mede o dano potencial de um composto 

químico lançado no meio ambiente para os seres humanos, tanto pela inalação, ingestão ou pelo 

contato. É medido em quilograma de 1,4 diclorobenzeno equivalente (1,4-DCBeq) (ACERO; 

RODRÍGUEZ; CIROTH, 2016). 

O índice encontrado para a R1 foi de 153,02 kg 1,4-DCBeq, onde a etapa agrícola foi a 

mais significativa, representando 84% da contribuição, seguida pelo processo de carbonização, 

com 7% da contribuição. Para a R2 o índice encontrado foi de 69,35 kg 1,4-DCBeq, onde as 

etapas mais significativas foram a etapa agrícola, com 68% da contribuição, e a construção do 

forno, 21% (Figura 32). Verificou-se, portanto uma redução de 54,7% na R2 em relação a R1.  

 

Figura 32 - Análise de impacto de ciclo de vida para a categoria de toxicidade humana, em cada etapa do 

processo de produção de carvão vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A ecotoxicidade terrestre ocorre pela emissão de algumas substâncias (como metais 

pesados), ocasionando impactos no ecossistema. É medido em 1,4 diclorobenzeno equivalente 

(1,4-DCBeq) (ACERO; RODRÍGUEZ; CIROTH, 2016). O valor encontrado para a R1 foi de 

0,45 e para a R2 0,26, o que significa 42% de redução da R2 em relação a R1. A etapa mais 

significativa em ambas as rotas foi a etapa agrícola, com 78% (R1) e 77% (R2) das 

contribuições (Figura 33).  
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Figura 33 - Análise de impacto de ciclo de vida para a categoria de ecotoxicidade terrestre, em cada etapa do 

processo de produção de carvão vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A oxidação fotoquímica (ou potencial fotoquímico de criação de ozônio) ocorre pela 

formação de ozônio na primeira camada da atmosfera. O ozônio é um gás protetor da 

estratosfera, porém, tóxico ao ser humano quando em nível troposférico. Ele é formado pela 

reação de alguns compostos orgânicos e óxidos de nitrogênio na presença de luz e calor. É 

calculado em quilograma de etileno (C2H4) equivalente (kg etilenoeq) (ACERO; RODRÍGUEZ; 

CIROTH, 2016). 

Foi encontrado um valor de 44,2 kg etilenoeq e 14,13 kg etilenoeq para a R1 e R2 

respectivamente, o que significa uma redução de 68% da R2 em comparação a R1. Nessa 

categoria de impacto, a etapa com maior contribuição foi a carbonização, responsável por 

99,9% (R1) e 99,1% (R2) das contribuições (Figura 34).  

 

Figura 34 - Análise de impacto de ciclo de vida para a categoria de oxidação fotoquímica, em cada etapa do 

processo de produção de carvão vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Silva (2022), ao estudar ACV de carvão vegetal a partir de floresta plantada e utilizando 

fornos do tipo retangular, encontrou a emissão de 16,4 kg etilenoeq, onde 99,93% estavam 

dentro da etapa de carbonização. Segundo a autora, isso se deve principalmente ao monóxido 

de carbono gerado no processo. 

Portanto, a Rota 2 reduziu os impactos em todas as categorias analisadas, conforme 

pode-se observar na Figura 35.  

 

Figura 35 - Contribuição da Rota 1 e 2 para as demais categorias de impacto 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

De maneira geral, a etapa agrícola foi a mais impactante, devido a mudança do uso da 

terra, ao uso de fertilizantes e herbicidas, além do uso de combustíveis fósseis. A etapa agrícola 

foi verificada como a de maior impacto também por outros autores. Patel, Zhang e Kumar 

(2016) encontraram que a produção e uso de fertilizantes foi uma das etapas mais significativas 

na categoria de mudanças climáticas. Ferro et al. (2018) encontrou que durante todo o ciclo de 

produção de pinus, a etapa da colheita foi a de maior impacto ambiental, principalmente devido 

a grande quantidade de combustível fóssil utilizado. A utilização de fertilizantes químicos e 

superfosfatos também foram relevantes nos impactos ambientais gerados.  

Silva (2012) encontrou, em seu estudo sobre avaliação do ciclo de vida da produção de 

painel de madeira, que as etapas mais impactantes foram as categorias de eutrofização e 

ecotoxicidade, pelo uso de fertilizantes e do herbicida glifosato o solo. Além disso o autor 

verificou que para cada m3 de painel MDP produzidos havia um crédito de carbono de 969 

kgCO2-eq (SILVA, 2012).  
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Além da etapa agrícola, a etapa de carbonização também possui relevância dentro das 

categorias de impacto consideradas. Analisando especificamente a etapa de carbonização, é 

possível verificar a diferença das rotas quando utilizada ou não a fornalha para a queima dos 

gases oriundos do processo de pirólise lenta. A Tabela 21 apresenta a comparação das rotas 

quanto a etapa de carbonização. 

 

Tabela 21 - Comparação das rotas quanto a etapa de carbonização 

 Unidade R1 R2 Δ% 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DCBeq 0,057 0,01406 -75% 

Toxicidade humana kg 1,4-DCBeq 11,13413 3,83956 -66% 

Acidificação kgSO2eq 27,84508 20,5156 -26% 

Oxidação fotoquímica kg etilenoeq 44 14 -68% 

Mudanças climáticas kgCO2eq 1400,0 2788,0 99% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Verifica-se que ao utilizar a fornalha e fazer a queima dos voláteis, é possível a 

diminuição de impacto em quatro categorias (ecotoxicidade terrestre, toxicidade humana, 

acidificação e oxidação fotoquímica) em valores expressivos. A única categoria que apresenta 

um aumento das emissões é a categoria de mudanças climáticas, devido ao aumento das 

emissões de CO2eq pelo processo de combustão. Cabe ressaltar que apesar desse aumento, os 

efeitos podem ser minimizados caso haja um sistema de coleta de gases para outros fins.  

Outra possibilidade que pode minimizar ainda mais os impactos da etapa de 

carbonização é a coleta dos gases condensáveis (para outros fins), tal como sugerido por 

Magalhães et al. (2011) e Silva (2022).  

Silva (2022), em seu estudo sobre ACV da produção de carvão vegetal a partir de 

florestas plantadas, encontrou que a etapa florestal (de produção do eucalipto), possuiu o maior 

potencial de impacto para as categorias de eutrofização, acidificação, depleção da camada de 

ozônio, depleção de recursos abióticos e depleção de recursos abióticos fósseis. Porém, segundo 

a autora, em termos de quantidade e relevância, a maior parte dos impactos ocorre nos fornos 

de carbonização. Segundo a autora, a queima dos GNC faz com que os impactos na categoria 

de oxidação fotoquímica e toxicidade humana, por exemplo, reduza entre 60 e 70,3% das 

emissões tóxicas. 

Ainda quanto a interpretação dos resultados, cabe destacar alguns pontos e limitações 

do trabalho:  
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- Quanto à qualidade de dados utilizados na ACV, foi mantido o espaço temporal pré-

determinado. Os dados apresentados nos inventários foram totalmente provenientes de fontes 

secundárias, o que pode acarretar a diminuição da precisão dos resultados e aumento das 

incertezas. Dessa forma, sugere-se a aplicação da metodologia de ACV em sistemas onde é 

possível a coleta de dados primários. Ainda, para melhorar a precisão dos resultados mais 

cenários poderiam ser estudados; 

- Apesar de ser uma ACV baseada em dados secundários, procurou-se manter a 

representatividade destes para cada rota proposta, no qual representam o cenário brasileiro atual 

e as tecnologias correspondentes para o espaço temporal determinado; 

- Buscou-se aplicar a metodologia de forma uniforme para os componentes das duas 

rotas, e tanto a metodologia quanto os dados utilizados em cada simulação foram apresentados 

com o objetivo de total reprodutibilidade. 

-  Os valores de background de produção de insumos (como fertilizantes, inseticidas, 

herbicidas etc.) equipamentos (como tratores, caminhões etc.) e combustíveis (como diesel, 

gasolina etc.) foram adotados do banco de dados do Ecoinvent v. 3.8. Neste ponto, buscou-se 

aplicar valores referentes ao espaço geográfico do Brasil quando disponíveis, e na falta desses 

dados foram utilizados dados que representam a média global.  

- Quanto ao inventário da Rota 2, cabe destacar que na etapa de manejo do solo para 

plantio foi utilizado os valores de Cipriani et al. (2015), que refletem a realidade do estado de 

Rondônia. Esses dados foram adotados pois não foram encontrados valores referentes a outras 

localidades no nível de detalhamento necessário para este estudo, porém, não foi verificado o 

efeito da extrapolação desses dados para os cenários aqui verificados.  

- Geralmente, em estudos de mudanças de uso da terra, os impactos são amortizados, 

ou seja, considera-se o número de anos do estudo e é feita uma averiguação do impacto 

(emissões) geradas ano a ano para aquela simulação. Porém, nesse trabalho, foi feito um recorte 

temporal, e todo o impacto gerado nessa janela foi contabilizado e atribuído ao carvão vegetal. 

Portanto, os dados de emissões da mudança de uso da terra aqui feitos, refletem a somatória 

dos impactos e emissões gerados ao longo de 21 anos, espaço temporal considerado neste 

trabalho. 

- Foram considerados os fatores de estoque de carbono tais como citados na Tabela 14. 

Porém, é importante ressaltar que o Brasil apresenta um método para estimar a mudança direta 

do uso da terra, chamado de BRLUC (Brazilian Land Use Change) (EMBRAPA, 2017). Em 

geral, os valores apresentados pelo BRLUC são superiores aos adotados neste trabalho. Nesse 

sentido, como foi verificada uma grande relevância dos impactos dos estoques de carbono no 
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solo para os resultados - principalmente para a categoria de mudanças climáticas, já que 

influencia diretamente nas emissões de CO2eq do sistema - a utilização de outras bases de dados, 

tais como BRLUC pode gerar mudanças significativas das emissões e impactos dos cenários 

em geral.   

 

4.5.4 Discussão de custos  

 

Um dos fatores limitantes da expansão de rotas mais sustentáveis é o custo. Nesse ponto, 

o desmatamento ilegal pode parecer vantajoso em um primeiro momento, visto que não há 

gastos quanto ao plantio, insumos, manejo da área e custos para compra da terra. Esse 

pensamento acaba motivando a atividade, porém, os custos de reparação e recuperação 

ambiental após o desmatamento podem ser muito superiores aos valores recebidos pela 

atividade.  

Segundo TRUCOST (2015), a produção de gado no Brasil tem a maior intensidade no 

custo do capital natural. A cada 1 milhão de reais em ganhos de renda com a produção de gado 

extensivo, o Brasil gera 22,12 milhões de reais em impactos ambientais. De acordo com o 

estudo, 90% do impacto é gerado na fase agrícola pelo uso da terra e emissões de metano pela 

pecuária, resultados do baixo manejo da pastagem e a alta idade de abate. 

Em outro estudo, Arima et al. (2006) apud Cederberg e Meyer (2009) analisaram o 

crescimento do gado na região amazônica e concluíram que ele é motivado principalmente por 

maiores taxas de retorno sobre o investimento, em comparação com outras regiões produtoras 

do Brasil. Segundo os autores, isto é causado por preços mais baixos da terra, clima favorável, 

créditos subsidiados na região amazônica e renda extra da venda de madeira, que fornecem uma 

base para o investimento de capital.  

Por outro lado, pequenos e médios produtores podem se sentir desmotivados ao plantio 

florestal, devido ao alto investimento inicial que a atividade demanda. Ao tratar-se da 

recuperação de uma área degradada para esse fim os custos iniciais podem ser um fator limitante 

para o aproveitamento.  

Almeida, Lara e Angelo (2019) avaliaram o custo para recuperar uma área degradada 

no Estado de Goiás. Segundo os autores, a área estudada era pautada por atividades 

agropecuárias e com áreas degradadas. Para que a área em estudo pudesse ter atividades de 

turismo em propriedades privadas o estado de Goiás, condicionou a legalização a apresentação 

de um Plano de Recuperação de Áreas Degradada (PRAD). Como resultados encontraram que 
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o custo presente para o PRAD se aproxima de 70 mil reais por hectare recuperado, onde o 

principal custo verificado foi na fase de implantação (aquisição de mudas). 

Outro ponto a ser considerado é o custo dos fornos. Segundo Oliveira et al. (2017), os 

fornos do tipo rabo quente são escolhidos pelos pequenos produtores de carvão vegetal, pelo 

baixo custo relativo de construção e manutenção, e por acreditar obter elevado lucro, pois não 

consideram o custo da madeira nem valor de remuneração digno para as atividades realizadas. 

Nesses casos, em muitas vezes observa-se a utilização de madeira nativa de origem ilegal, pois 

apresenta um custo inferior à dos plantios florestais de eucalipto.  

Por outro lado,  Oliveira et al. (2017) analisaram a viabilidade econômica da produção 

de carvão vegetal em dois sistemas produtivos: no sistema forno-fornalha e em fornos do tipo 

rabo-quente. Segundo os autores, o sistema forno-fornalha possui maior viabilidade econômica, 

com menor risco de ser inviável economicamente (0,9% para sistemas forno-fornalha e 27,3% 

para fornos rabo-quente). Ainda, de acordo com esse estudo, o Valor Presente Liquido (VPL) 

foi positivo para ambos os projetos, porém, o VPL do sistema forno-fornalha foi igual a 190 

mil reais, enquanto que para os fornos rabo-quente foi de 68,5 mil reais11. Em outros termos, as 

receitas superaram os custos em 40% para sistemas forno-fornalha e em apenas 11% para fornos 

rabo-quente. 

Segundo Schettini et al. (2021), métodos tradicionais de avaliação econômica de 

projetos que utilizam madeira e produzem carvão vegetal estão sujeitas as variações e incertezas 

de mercado. Porém, são importantes ferramentas para identificação da viabilidade do 

empreendimento (BELCHIOR et al., 2017).  

Baseado nos resultados dos itens anteriores, onde especifica que para uma tonelada de 

carbono contido no carvão vegetal são emitidas entre 22,2 e 48,6 tCO2e para a Rota 1 e estocadas 

entre 3,8 e 6,9 tCO2eq na Rota 2, este item tem como objetivo discutir, sob o aspecto econômico, 

o custo de cada rota e assim, encontrar o custo pago (em $/tonCO2e) em um sistema tradicional 

brasileiro para deixar de emitir o CO2 na rota melhorada em comparação com a rota tradicional. 

  

4.5.4.1 Levantamento de dados 

 

Para a discussão econômica, foram utilizados dados de bibliografia de trabalhos que 

fizeram o levantamento de custos para a implantação das rotas previamente descritas, e, quando 

necessário, serão adaptados para a realidade das rotas aqui estudadas. Foram utilizados dados 

 
11 Valores aproximados ao citado pelo autor e apontando a realidade do ano de 2017.  
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bibliográficos de custo de terra, custo de produção e/ou obtenção da madeira, custo do 

transporte até o local da carbonização e o custo da produção do forno de carvão vegetal. Nas 

premissas não foram considerados o uso de trabalhadores.  

Neste trabalho foram considerados três cenários diferentes:  

- Cenário 1: Invasão da terra nativa, desmatamento ilegal para produção de carvão 

vegetal.  

- Cenário 2: Compra da terra e desmatamento para produzir pastagem e carvão vegetal. 

- Cenário 3: Compra da terra degradada, restauração e produção de mudas, plantio, 

manejo e colheita de eucalipto para a produção de carvão vegetal.  

Todos os valores foram atualizados para o valor atual de acordo com o Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), para o mês de maio de 2022 (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2022). Esse mesmo índice também foi utilizado por Rodrigues (2016a). 

Os custos relativos à terra nua12 foram retirados de BRASIL (2022a) para o estado do 

Pará e Minas Gerais para o ano de 2022.  Os custos da construção dos fornos do tipo forno-

fornalha foram retirados de Oliveira (2012) e do forno de rabo-quente de Belchior et al. (2017). 

Foi considerado o valor da construção de um único forno rabo-quente e forno-fornalha. O custo 

de recuperação da área degradada (apenas solo) foi obtido de Tronco et al. (2021). O custo da 

extração da floresta nativa foi considerado de Belchior et al. (2017). 

De acordo com o Balanço Energético Nacional, o último dado disponível para o preço 

médio do carvão vegetal refere-se ao ano de 2019, com o valor de 54,2 US$/m3, ou R$ 851,00 

por tonelada (MME, 2022). Esse preço expressa a média brasileira, e por esse motivo, depois 

de atualizado de acordo com o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), foi 

considerado em todos os cenários.  

Os custos de implantação, transporte e colheita da floresta de eucaliptos foram 

considerados de Massetto e Magalhães (2020) (valor máximo para implantação e médios para 

transporte e colheita da floresta). A sumarização dos custos considerados encontra-se na Tabela 

22. 

 

 

 

 

 
12 Terra nua é o termo utilizado para o imóvel rural (solo com sua superfície e respectiva floresta nativa) que não 

possui nenhum investimento, ou seja, sem melhoramentos ou utilização de equipamentos ou sem incluir a 

modificação da área.  
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Tabela 22 - Sumarização dos custos considerados e lucro por hectare (considerando o período de 21 anos) para 

cada cenário 

Custos relativos por hectare (para 21 anos) 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Terra (R$/ha) - 2122,56 9935,10 

Recuperação da área (R$/ha) - - 8946,66 

Plantio e manejo florestal (R$/ha - - 23017,02 

Colheita madeira (R$/ha) 907,84 907,87 26853,18 

Transporte 7672,34 7672,34 23017,02 

Custos relativos por hectare (para 21 anos) 

Forno (R$/forno) 2360,38 2360,38 8400,81 

Venda de carvão vegetal (R$/t) 1344,53 1344,53 1344,53 

Venda do carvão vegetal (total) 19958,77 19958,77 108026,46 

Variação (Venda - Custos) em R$/ha 9018,21 6895,62 7856,68 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.5.4.2 Discussão 

 

Tendo como base as premissas da Tabela 22, e utilizando a produção estimada de carvão 

vegetal por hectare (Tabela 10 e Tabela 11) é possível estimar um lucro de produção para cada 

tonelada de carbono contido no carvão vegetal de R$ 814,36, R$ 622,69 e R$ 122,23 para o 

Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3 respectivamente. Os resultados apontam que o lucro obtido 

por tonelada de carvão é superior nos cenários que consideram o desmatamento da mata nativa, 

visto que não há custos relativos à recuperação, plantio e manejo da área.  

Considerando os valores de emissões expressos na Tabela 20 é possível estimar a 

emissão ou absorção de CO2eq para cada real em lucro obtido, conforme apresentado na Tabela 

23. 
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Tabela 23 - Custos estimados por tonelada de carbono contido no carvão vegetal e relação entre a emissão ou 

absorção de CO2eq por real ganho  

  R$/tCc Emissão (kgCO2eq/tCc) kgCO2eq/R$ 

Cenário 1 

Cenário 1-R1a 814,36 22254 27,327 

Cenário 1-R1b 814,36 42314 51,959 

Cenário 1-R1c 814,36 48574 59,646 

Cenário 2 

Cenário 2-R1a 622,69 22254 35,738 

Cenário 2-R1b 622,69 42314 67,953 

Cenário 2-R1c 622,69 48574 78,007 

Cenário 3 

Cenário 3-R2a 122,23 -3810 -31,171 

Cenário 3-R2b 122,23 -6300 -51,542 

Cenário 3-R2c 122,23 -6908 -56,516 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

É possível verificar que os Cenários 1 e 2 emitem uma quantidade de CO2eq que varia 

de 27,33 a 78,01 quilogramas de CO2eq para cada real ganho na operação. Para o Cenário 3 a 

relação varia entre 31,17 e 56,52 kgCO2eq estocados para cada real ganho na atividade.   

O desmatamento pode parecer então lucrativo em um primeiro momento. Porém se 

forem considerados os custos de recuperação ambiental como determinados por Tronco et al. 

(2021), por exemplo, de R$ 29.706,39 por hectare, e atualizados para a data presente, o retorno 

dos Cenários 1 e 2 seria negativo. Nessa consideração os Cenários 1 e 2 apresentariam prejuízo 

de R$ -2.615,87 e R$ -2.807,54 para cada tonelada de carbono produzido, enquanto o Cenário 

3 continuaria apresentando um lucro de R$ 122,23 (Tabela 24). Esse prejuízo poderia ser ainda 

maior caso o custo da recuperação ambiental seja maior. Por exemplo, Almeida, Lara e Angelo, 

(2019) encontraram um valor de recuperação de uma área degradada de R$ 70 mil reais por 

hectare para o estado de Goiás. 
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Tabela 24 - Custos relativos considerando a recuperação da área desmatada nos Cenários 1 e 2 

Custos relativos (para 21 anos) 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Terra (R$/ha) - 2122,56 9935,10 

Recuperação da área (R$/ha) 37.986,24 37.986,24 8946,66 

Plantio e manejo florestal (R$/ha) - - 23017,02 

Colheita madeira (R$/ha) 907,84 907,87 26853,18 

Transporte 7672,34 7672,34 23017,02 

Forno (R$/forno) 2360,38 2360,38 8400,81 

Venda de carvão vegetal (R$/t) 1344,53 1344,53 1344,53 

Venda do carvão vegetal (total) 19958,77 19958,77 108026,46 

Variação (Venda - Custos) (R$/ha) -28968,02 -31090,61 7856,67 

R$/tCarbono -2615,87 -2807,54 122,23 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Pode-se considerar ainda que ao invés da recuperação da área desmatada, o produtor 

dos Cenários 1 e 2 deveria comprar créditos de carbono para neutralizar as suas emissões, ao 

mesmo tempo que o produtor do Cenário 3 poderia vender os créditos de carbono obtidos pela 

sua atividade. Assim, considerando o valor do preço da tonelada de CO2eq no mercado 

voluntário mundial de US$ 7,90 (para projetos de reflorestamento), com a taxa de câmbio de 

R$/US$ 5,19, o crédito de carbono é comercializado em R$ 41,00 (ECOSYSTEM 

MARKETPLACE, 2022; VIRI, 2022). Com esse valor é possível estimar o quanto o produtor 

deveria desembolsar para compensar as emissões do processo produtivo (no caso de emissões 

positivas) ou a renda extra que poderia ser adquirida ao vender os créditos de carbono por esse 

mesmo valor (Tabela 25).  
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Tabela 25 - Retorno do investimento considerando a compra ou venda de créditos de carbono no mercado 

voluntário internacional 

  R$/tCc 
Emissão  

(kgCO2eq/tCc) 

Compensação de 

carbono (R$) 

Lucro líquido 

(R$/tCc) 

Cenário 1 

Cenário 1-R1a 814,36 22254 912,43 -98,07 

Cenário 1-R1b 814,36 42314 1734,91 -920,55 

Cenário 1-R1c 814,36 48574 1991,58 -1177,21 

Cenário 2 

Cenário 2-R1a 622,69 22254 912,43 -289,74 

Cenário 2-R1b 622,69 42314 1734,91 -1112,22 

Cenário 2-R1c 622,69 48574 1991,58 -1368,89 

Cenário 3 

Cenário 3-R2a 122,23 -3810 -156,22 278,45 

Cenário 3-R2b 122,23 -6300 -258,31 380,55 

Cenário 3-R2c 122,23 -6908 -283,24 405,47 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Nessa consideração é verificado que apenas o Cenário 3 possui retorno financeiro 

positivo. O prejuízo do Cenário 1 varia entre R$ -98,07 e R$ -1.177,21 por tCc e do Cenário 2 

varia entre R$ -289,74 e R$ -1.368,89 para cada tCc produzido.  

Nesse sentido o mercado de carbono é promissor no Brasil. Os preços do crédito de 

carbono valorizaram 60% no ano de 2021 comparado ao ano de 2020 (ECOSYSTEM 

MARKETPLACE, 2022). Um estudo aponta que o Brasil tem a capacidade de liderar o 

mercado voluntário de crédito de carbono em 2030. Estima-se que a demanda por créditos de 

carbono no Brasil poderá atingir entre US$ 1,4 a US$ 2,3 bilhões, porém, atualmente o país 

emite menos de 1% desse potencial estimado. Desse total, os créditos associados a proteção e 

restauração florestal representam 40% das emissões (ENGIE, 2022; VALOR ECONÔMICO, 

2022).  

Verifica-se, portanto, que o desmatamento só possui retorno positivo quando não 

considerada a reparação do solo, ou os créditos de carbono gerados em cada cenário. Portanto, 

a fiscalização dessa atividade (desmatamento ilegal) é extremamente necessária para evitar 

danos tanto econômicos quanto ambientais no contexto da produção de carvão vegetal.  
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5 CONCLUSÕES 

 

O Brasil apresenta dois setores principais de consumo de carvão vegetal, o industrial e 

o residencial. Quando direcionado ao uso industrial, onde faz-se necessário a produção de um 

insumo mais homogêneo e com alta concentração de carbono para atender esta demanda, o 

setor apresenta, em geral, melhores indicadores de sustentabilidade. Por outro lado, quando 

dedicado ao uso doméstico, em muitos casos, pela ausência de normas de controle de qualidade 

e por uma fiscalização insuficiente o processo produtivo resultante é de baixa eficiência, com 

altos índices de utilização de madeira ilegal, com carvão vegetal de baixa qualidade e precária 

rastreabilidade do produto.  

Esta pesquisa identificou que a região com maior consumo específico per capita é a 

Região Sul (uma das mais desenvolvidas do país) onde a utilização do carvão vegetal se dá, em 

sua maioria, para uso no preparo do churrasco, enquanto nas regiões Norte e Nordeste o carvão 

vegetal é usado pelas famílias economicamente mais vulneráveis como um combustível 

alternativo ao GLP. Este fato é evidenciado pelo crescimento do consumo nestas regiões nos 

últimos anos em face à crise econômica enfrentada nacionalmente.  

Adicionalmente, no âmbito da produção do carvão vegetal, o Brasil não está atendendo 

as metas de vários ODS’s, visto a (ainda) utilização de trabalho em condições análogas à 

escravidão, diminuição de acesso a fontes mais limpas para a cocção, altos níveis de emissão 

de GEE pela atividade, baixo índice de desenvolvimento e modernização das tecnologias no 

setor e alto nível de desmatamento de florestas nativas para a produção de carvão vegetal.  

Ademais, a adesão de um único estado brasileiro (estado de São Paulo) na adequação e 

padronização de características que assegurem um nível mínimo de qualidade para o carvão 

vegetal utilizado domesticamente atesta a falta de interesse governamental e carência de 

políticas públicas voltadas para esse tema. Em geral, os estudos mostraram que o carvão vegetal 

produzido para fins domésticos não atende as especificações estipuladas pelo Selo Premium de 

São Paulo. 

Sobre o estudo da ACV, alguns pontos merecem destaque. Quanto à qualidade de dados 

utilizados na ACV, foi mantido o espaço temporal pré-determinado, e apesar de ser uma ACV 

baseada em dados secundários, procurou-se manter a representatividade destes para cada rota 

proposta, no qual representam o cenário brasileiro atual. Além disso a metodologia foi aplicada 

de forma uniforme para os componentes das duas rotas. Por último, os valores e metodologias 

foram expressos com o objetivo de total reprodutibilidade.  
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Como esperado, a Rota 2 (produção de carvão vegetal a partir de plantações florestais 

em áreas degradadas) teve desempenho melhor em todas as categorias de impacto analisadas, 

evidenciando que deve ser priorizada em relação a Rota 1. Além disso, foi verificado que apesar 

da Rota 1 (produção de carvão vegetal a partir de desmatamento ilegal) parecer mais lucrativa 

em um primeiro momento, ao considerar os custos de recuperação da área degradada, ou custos 

de compra de créditos de carbono, é verificado que a Rota 2 é a única viável economicamente.  

 De maneira geral, ficam claros os benefícios gerados pelo aproveitamento de terras 

degradadas para o plantio de florestas, evitando a pressão sobre florestas nativas, contribuindo 

para o estoque e armazenamento de carbono, colaborando assim para as metas de 

descarbonização firmadas pelo Governo brasileiro no Acordo de Paris. Para isso são necessários 

investimentos no setor, incentivos às plantações florestais e recuperação de áreas degradadas, 

incentivos na utilização de tecnologias mais eficientes, investimentos em educação e 

capacitação de pequenos e médios produtores.  

Por fim, como sugestões para trabalhos futuros pode-se mencionar: 

- Apesar de buscar representatividade nas rotas de produção de carvão vegetal para uso 

doméstico no Brasil, utilizando dados bibliográficos, uma análise de unidades produtivas reais 

com coleta de dados primários que seguem o mesmo padrão de produção seria uma alternativa 

interessante para fins de comparação de resultados com os obtidos nesse trabalho.  

- Sugere-se ainda, trabalhos que envolvam a aplicação de questionários e levantamentos 

de informações junto aos pequenos produtores de carvão vegetal, para verificação de 

vulnerabilidades e barreiras de incremento de produção. 

- Estudos que avaliem e apontem a influência da educação ambiental nos produtores de 

carvão vegetal quanto aos fatores de segurança do trabalho, impactos ambientais etc.  

- Identificação de barreiras e pontos que influenciam diretamente na carência de 

fiscalização da produção de carvão vegetal, principalmente em áreas vulneráveis de alta 

utilização de florestas nativas.  

- Estudos de ACV que incluam a análise da Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) 

para plantações de florestas dedicadas ao uso energético (produção de carvão vegetal), 

associadas a outros produtos agrícolas, visto a expansão verificada nos últimos anos desse 

sistema no Brasil.   



137 

 

REFERÊNCIAS 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR ISO 14040: Gestão 

Ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida- Princípios e estrutura. Rio de Janeiro: 2009a.  

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR ISO 14044: Gestão 

Ambiental - Avaliação de ciclo de vida - Requisitos e orientações. Rio de Janeiro: 2009b.  

ABRAF. Anuário Estatístico ABRAF, Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/3910>. Acesso em 28 set. 2022. 

ACERO, A. P.; RODRÍGUEZ, C.; CIROTH, A. L. C. Impact assessment methods in 

Life Cycle Assessment and their impact categories. 2016. Disponível em: 

<https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2016/08/LCIA-METHODS-v.1.5.5.pdf>. 

Acesso em: 8 ago. 2022. 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

(ANP). Preços de GLP ao consumidor consolidados. 2022. Disponível em: 

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-

consumidor-consolidados-glp>. Acesso em 23 set. 2022.  

AGENDA 2030. V Relatório Luz da Sociedade Civil: Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável Brasil. Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 

2030, 2021. Disponível em: <https://gtagenda2030.org.br/relatorio-luz/relatorio-luz-2021/>. 

Acesso em 28 set. 2022.  

ALBUQUERQUE, A. R.; ANDRADE, G. M. Caracterização física e energética do 

carvão produzido a partir de duas espécies nativas amazônicas. In: Anais da VII Semana 

Acadêmica da UEPA. Universidade do Estado do Pará, 2017. Disponível em: 

<encurtador.com.br/kKM38>. Acesso em: 21 set. 2022 

ALMEIDA, A. N. de; LARA, C. L. de; ANGELO, H. Avaliação do custo para recuperar 

uma área degradada: estudo de caso em uma área de preservação permanente do Rio Bisnau. 

Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 6, n. 13, p. 349–364, 

Formosa, Estado de Goiás, Brasil, 2019.  

ALMEIDA, A. R. C.; BRUNSTEIN, I. Análise da rotulagem ambiental integrada ao 

ciclo de vida de produtos florestais. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção – Enegep,1998.  

ALVES, C. R. Utilização de frações de alcatrão na síntese de resinas fenólicas para 

substituição parcial de fenol e formaldeído. Tese (Doutorado) - Ciência Florestal, 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2003. 

AMARAL, D. H.; QUEIROZ, C. S. DE; COELHO, S. T. The impact of energy 

transition in Brazil under the perspective of the sexual division of labour. European Biomass 

Conference and Exhibition Proceedings, n. April, p. 1074–1080, 2021. 

ANATER, M. J. N. Qualidade do carvão vegetal para uso doméstico comercializado 

em Curitiba. Dissertação (mestrado em Bioenergia). Universidade Federal do Paraná, 2017. 



138 

 

ANATER, M. J. N. SANQUETTA, C. R.; BRAND, M. A.; SILVA, D. A.; CORTE, A. 

P. D. Análise da qualidade do carvão vegetal para uso residencial na região de Curitiba, Paraná, 

Brasil. Scientia Forestalis, v. 47, n. 123, p. 494–504, 2019. 

ANATER, M. J. N.; ESCOBAR, J. F.; COELHO, S. T. Charcoal quality in the 

household consumption in Brazil. Anais do 26th European Biomass Conference and 

Exhibition. Copenhagen, Denmark: 2018.  

ANDRADE, C. R. TRUGILHO, P. F., HEIN, P. R. G., LIMA, J. T., & NAPOLI, A. 

Near infrared spectroscopy for estimating eucalyptus charcoal properties. Journal of Near 

Infrared Spectroscopy, v. 20, n. 6, p. 657–666, 2012.  

ANDRADE, M. L. A.; CUNHA, L. M. S. O setor siderúrgico. In: SÃO PAULO, 

Elizabeth Maria De; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 50 anos: histórias setoriais. Rio de Janeiro: Dba, p. 21-47. 2002.  

ANDREOLI, C.; SOUZA, S. P. Cana-de-açúcar: a melhor alternativa para conversão 

da energia solar e fóssil em etanol. Econ. Energia, v. 2, n. 59, p. 27-33, 2006. 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

- ANP. RenovaBio. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio>. 

Acesso em: 10 set. 2022.  

ARAUJO, H. J. B. Inventário florestal a 100 % em pequenas áreas sob manejo florestal 

madeireiro. Acta Amazônica, v. 36, n. 068, p. 447–464, 2006.  

ARAUJO, M. S. M.; ROSA, L. P. Carbon emission mitigation measures in Brazil: case 

study of biomass policy for a ferroalloy plant in Ceará State. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 10, n. 6, p. 590–602, dez. 2006.  

ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS. Estudo De Impacto Ambiental – EIA. 

Dionísio/ MG: 2020. Disponível em: <https://brasil.arcelormittal.com/sala-

imprensa/publicacoes-relatorios/bioflorestas/estudo-de-impacto-ambiental-eia>. Acesso em: 

14 jun. 2022. 

ARIMA, E.; BARRETO, P.; BRITO, M. Cattle Ranching in the Amazon: Trends 

and Implications for Environmental Conservation; Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia: Belém, 2006. 

ASSENTAMENTO BREJINHO. Construção e operação do forno rabo-quente 

melhorado. Disponível em: <l1nq.com/3Dwsv>. Acesso em: 16 ago. 2022.  

BAILIS, R. et al. Impacts Of Greenhouse Gas And Particulate Emissions From 

Woodfuel Production and end-use in Sub-Saharan Africa. University of Nairobi Research 

Archive, 2004.  

BAILIS, R. et al. Innovation in charcoal production: A comparative life-cycle 

assessment of two kiln technologies in Brazil. Energy for Sustainable Development, v. 17, n. 

2, p. 189–200, 1 abr. 2013.  

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Calculadora do Cidadão: Correção de valor por 

índices de preços. Disponível em: < l1nq.com/M0I8E>. Acesso em: 16 ago. 2022.  



139 

 

BARRANTES, L. S.; FOLEGATTI-MATSUURA, M. L. S.; MOREIRA, J. M. M. Á. 

P.; UGAYA, C. M. L.; Avaliação do Ciclo de Vida da madeira de eucalipto para produção 

de energia no Brasil. V Congresso Brasileiro em Gestão do Ciclo de Vida. 2016. Disponível 

em: < https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155765/1/2016AA32.pdf>. 

Acesso em 29 set. 2022.  

BARRETO, P.; SOUZA JR, C.; NIGUERÓN, R.; ANDERSON, A.; SALOMÃO, R. 

Pressão humana na floresta amazônica brasileira.: WRI & IMAZON, Belém, 2005.  

BARROS, G. O desenvolvimento do setor siderúrgico brasileiro entre 1900 e 1940: 

Crescimento e substituição de importações. Estudos Econômicos. v. 45, n. 1, p. 153–183, mar. 

São Paulo, 2015.  

BASSO, S. Análise do carvão vegetal para uso doméstico. Monografia (Bacharelado 

em Engenharia Química). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2017. 

BELCHIOR, I. B. et al. Custos e viabilidade econômica na produção de carvão vegetal 

no estado de Mato Grosso do Sul. Revista Ciência da Madeira - RCM, v. 8, n. 3, p. 168–176, 

27 out. 2017.  

BEMERGUI, C. V.; O Ministério do Trabalho e Emprego na Erradicação do 

Trabalho Escravo: o caso da exploração do carvão vegetal. Dissertação (Mestrado). 2011. 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

BERNARDES, F, F. Desempenho energético de diferentes processos de produção 

de carvão vegetal. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

BICHEL, A.; TELLES, T. S. Spatial dynamics of firewood and charcoal production in 

Brazil. Journal of Cleaner Production, v. 313, p. 127714, set. 2021.  

BILGILI, F. et al. Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable 

development?. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. v. 71, n. January 2016, p. 

830–845, 2017.  

BODUNRIN, M. O. et al. The availability of life-cycle assessment, water footprinting, 

and carbon footprinting studies in Brazil. International Journal of Life Cycle Assessment, v. 

23, n. 8, p. 1701–1707, 2018.  

BORGES, J. B. Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) comparativa da exploração 

autorizada e da exploração não autorizada em Floresta Amazônica. Monografia 

(Engenharia Florestal). Brasília: Universidade de Brasilia, 2016. 

BRAGA, C. Aperam BioEnergia desenvolve queimadores de gases para reduzir 

fumaça em 100% de sua produção de carvão vegetal (2022). Disponível em: < 

https://www.sucessonocampo.com.br/aperam-bioenergia-desenvolve-queimadores-de-gases-

para-reduzir-fumaca-em-100-de-sua-producao-de-carvao-vegetal/>. Acesso: 10 dez. 2022.  

BRAND, M. A. et al. Análise da qualidade da madeira e do carvão vegetal produzido a 

partir da espécie Miconia cinnamomifolia (De Candolle) Naudin (Jacatirão-açu) na agricultura 

familiar, em Biguaçu, Santa Catarina. Scientia Forestalis/ Forest Sciences, v. 41, n. 99, p. 

401–410, 2013.  



140 

 

BRAND, M. A. et al. Quality of Charcoal for Domestic Consuption Marketed in the 

Southern Highlands Region of Santa Catarina. Revista Árvore, v. 39, n. 6, p. 1165–1173, 2015.  

BRASIL. Lei Nº 11.284, de 2 de março de 2006. Dispõe sobre a gestão de florestas 

públicas para a produção sustentável. Disponível em: < l1nq.com/HKZH9 >. Acesso em: 16 

ago. 2022.   

BRASIL. Valores de Terra Nua. 2022a. Disponível em: < l1nq.com/P3xMF >. Acesso 

em: 3 ago. 2022.  

BRASIL. Federative Republic Of Brazil: Paris Agreement, Nationally Determined 

Contribution (NDC). 2022b. Disponível em: <https://unfccc.int/NDCREG>. Acesso em: 16 

ago. 2022. 

BRASIL - Ministério do Meio Ambiente. Acordo de Paris. Disponível em: 

<l1nq.com/sAXAU >. Acesso em 28 set. 2022.  

BRASIL. Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

1981. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 28 

set. 2022.  

BRASIL. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal. institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. 2000.  

BRASIL. Famílias do Programa Auxílio-Gás terão os benefícios financeiros 

encerrados em 31 de dezembro de 2008. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Informes/Informe 154.pdf>. 

Acesso em: 13 ago. 2018.  

BRASIL. Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em 28 set. 2022.  

BRITO, J. O. Carvão vegetal no Brasil: gestões econômicas e ambientais. Estudos 

Avançados, v. 4, n. 9, p. 221–227, ago. 1990.  

BRITO, J. O. Uso Energético Da Madeira. Estudos Avançados, v. 21, n. 59, p. 185–

193, 2007.  

BRITO, J. O. Desafios e Perspectivas da produção e comercialização de carvão vegetal. 

Anais do Fórum Nacional sobre Carvão Vegetal. Belo Horizonte: 2008. Disponível em: 

<l1nq.com/6mrNH >. Acesso em: 16 jun. 2022 

BRITO, J. O. et al. Produção de carvão vegetal no brasil e o atual estágio das 

tecnologias para aproveitamento dos gases do processo. Disponível em: 

<l1nq.com/vqnWK>. Acesso em: 26 out. 2018.  

BRITO, J. O.; BARRICHELO, L. E. G. Considerações sobre a produção de carvão 

vegetal com madeiras da Amazônia. Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais-Série 

Técnica, v. 2, n. 5, p. 1–25, 1981.  



141 

 

BUSINARI, M. Morre jovem que se queimou cozinhando com álcool: “Sem 

dinheiro para o gás”. Disponível em: < l1nq.com/gtTKb >. Acesso em: 18 ago. 2022.  

CAETANO, C. “Arranco madeira de sofá velho para cozinhar e ter o que comer”, 

diz moradora da Grande BH. Disponível em: < l1nq.com/b1uRU >. Acesso em: 17 ago. 2022.  

CAIXA. Auxílio Gás dos Brasileiros. Decreto no 10.881, de 2 de dezembro de 2021. 

2022. Disponível em: < https://www.caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-

gas/Paginas/default.aspx>. Acesso em 28 set. 2022.  

CALDEIRA-PIRES, A.; SOUZA-PAULA, M. C.; BÔAS, R. C. V. Avaliação do ciclo 

de vida - A ISO 14040 na América Latina. Abibti. Brasília, 2005. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 1291/2015. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Biocombustíveis Florestais e dá outras providências. 2015. Disponível em: 

<l1nq.com/9GRJD>. Acesso em: 1 jun. 2022. 

CAMPOS, E. F. Emissão De CO2 da Madeira Serrada da Amazônia: O Caso Da 

Exploração Convencional. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais). São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2012. 

CARNEIRO, A. C. O., LANA, A. Q., OLIVEIRA, A. C., PEREIRA, B. L. C., & 

SALLES, T. T.  Estudo da viabilidade técnica e econômica da produção de carvão vegetal em 

fornos circulares com baixa emissão de poluentes. Viçosa, MG: Centro de Pesquisas em 

Economia Aplicada-CEPEA/ESALQ, 2012. Disponível em < encurtador.com.br/bIJUY>.  

Acesso em 28 set. 2022. 

CARNEIRO, A. D. C. O. et al. Efeito do material genético e do sítio na qualidade do 

carvão vegetal de madeira de curta rotação. Floresta, v. 46, n. 4, p. 473, 2 jan. 2017.  

CARVALHO, A. F. et al. Qualidade do carvão vegetal obtido a partir da espécie 

Cecropia glaziovii Sneth. produzido na agricultura familiar em Santa Catarina. Revista de 

Ciências Agroveterinárias, v. 19, n. 1, p. 132–138, 3 abr. 2020a.  

CARVALHO, N. B. et al. How likely is Brazil to achieve its NDC commitments in the 

energy sector? A review on Brazilian low-carbon energy perspectives. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 133, p. 110343, nov. 2020b.  

CARVALHO, W. D. et al. Deforestation control in the Brazilian Amazon: A 

conservation struggle being lost as agreements and regulations are subverted and bypassed. 

Perspectives in Ecology and Conservation, v. 17, n. 3, p. 122–130, jul. 2019.  

CASTRO, A. Ferro-gusa: valor desagregado. Disponível em: 

<https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/11/28/ferro-gusa-valor-desagregado/.>. Acesso 

em: 9 set. 2022.  

CASTRO, A. F. N. M. Potencial dos resíduos florestais e dos gases da carbonização 

da madeira para geração de energia elétrica. Tese (Doutorado em Ciêcia Florestal). 

Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2014. 



142 

 

CEDERBERG, C. et al. Including Carbon Emissions from Deforestation in the Carbon 

Footprint of Brazilian Beef. Environmental Science and Technology. n.45, p. 1773–1779, 

2011.  

CEDERBERG, C.; MEYER, D.; FLYSJÖ, A. Life cycle inventory of greenhouse gas 

emissions and use of land and energy in Brazilian beef production. SIK Institutet för 

livsmedel och bioteknik, 2009. 

CELLURA, M.; CUSENZA, M. A.; LONGO, S. Energy-related GHG emissions 

balances: IPCC versus LCA. Science of The Total Environment, v. 628–629, p. 1328–1339, 

1 jul. 2018.  

CETEC, F. C. T. DE M. G. Manual de construção e operação de fornos de 

carbonizacão. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, p. 53, 1982.  

CGEE. Modernização da produção de carvão vegetal: Subsídios para revisão do 

Plano Siderurgia. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Brasília, 2015. Disponível em: < 

l1nq.com/OJ2Pt> Acesso em: 27 set. 2022. 

CHEHEBE, J. R. B. Análise do ciclo de vida de produtos: ferramenta gerencial da 

ISO 14000. Qualitymark Editora. Rio de Janeiro, 1998.  

CHIAPPINI, G. Brasil revisa meta de emissões de carbono e promete neutralidade 

até 2050. Disponível em: <https://epbr.com.br/brasil-revisa-meta-de-emissoes-de-carbono-e-

promete-neutralidade-ate-2050/>. Acesso em: 26 jul. 2022.  

CHIDUMAYO, E. N.; GUMBO, D. J. The environmental impacts of charcoal 

production in tropical ecosystems of the world: A synthesis. Energy for Sustainable 

Development, v. 17, n. 2, p. 86–94, 1 abr. 2013.  

CIDIN, A. C. M. Estoque de carbono em solos brasileiros e potencial de 

contribuição para mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Dissertação (Mestrado 

em Agricultura e Ambiente). Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2016. 

CIFLORESTAS. Carvão Vegetal Reúne Especialistas em Minas. Disponível em: 

<https://goo.gl/MDzwTv>. Acesso em: 7 maio. 2018.  

CIPRIANI, H. N.; VIEIRA, A. H.; ROCHA, R. B.; COSTA, J. N. M.; MENDES, A. 

M.; ARAUJO, L. V. de; VIEIRA JUNIOR, J. R. Cultivo do eucalipto para madeira em 

Rondônia. EMBRAPA. Disponível em: < l1nq.com/wFz1n >. Acesso em: 14 jun. 2022. 

COELHO, S. T.; SANCHES-PEREIRA, A.; TUDESCHINI, L. G.; GOLDEMBERG, 

J. The energy transition history of fuelwood replacement for liquefied petroleum gas in 

Brazilian households from 1920 to 2016. Energy Policy, v. 123, n. August, p. 41–52, 2018.  

COLOMBO, S. F. O.; PIMENTA, A. S.; HATAKEYAMA, K. Produção de carvão 

vegetal em fornos cilíndricos verticais: um modelo sustentável. Anais do XIII SIMPEP Bauru, 

SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006.  

CONAB. Norma metodologia do custo de produção 30.302,. SUINF/GECUP. 2020. 

Disponível em: < l1nq.com/IXM7d >. Acesso em: 26 jul. 2022. 



143 

 

CORREIO. Ascensão e queda do polo guseiro. Disponível em: 

<https://correiodecarajas.com.br/ascensao-e-queda-do-polo-guseiro/>. Acesso em: 15 ago. 

2022. 

CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S.; GOMEZ, E. O. Biomassa para Energia. 2 ed. v.1 

ed. Campinas: Unicamp, 2009.  

COSTA, A. C. P. R.; RAMALHO, F. M. G.; COSTA, L. R.; TRUGILHO, P. F.;  HEIN, 

P. R. G.  Classification of commercial charcoal for domestic use by near infrared spectroscopy. 

Biomass and Bioenergy, v. 127, p. 105280, ago. 2019.  

COSTA, A. C. S. et al. Qualidade do carvão vegetal para cocção de alimentos 

comercializado em Cuiabá - MT. Nativa, v. 5, n. 6, p. 456–461, 2017.  

COUTO, A. M.; TRUGILHO, P. F.; NAPOLI, A.; LIMA, J. T.; MOREIRA DA SILVA, 

J. R.; PROTÁSIO, T. D. P. Qualidade do carvão vegetal de Eucalyptus e Corymbia produzido 

em diferentes temperaturas finais de carbonização. Scientia Forestalis, v. 43, n. 108, 1 dez. 

2015.  

COUTO, L. Plantio adensado para a produção de biomassa em curta rotação. 

Disponível em: < l1nq.com/QzLyE>. Acesso em: 15 jun. 2022.  

COUTO, L.; MÜLLER, M. D.; TSUKAMOTO FILHO, A. DE A. Florestas Plantadas 

para energia: aspectos técnicos, sócio-econômicos e ambientais. Anais da Conferência 

“Sustentabilidade na geração e uso de energia no Brasil: os próximos vinte anos”. 

.Campinas: 2002. Disponível em: < l1nq.com/QqVQZ >. Acesso em: 16 jun. 2022.  

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT). Conflitos no Campo: Brasil 2021. 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno. Goiânia. Disponível em: 

<www.cptnacional.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2022.  

DELATORRE, F. M. et al. Insights acerca do uso de finos de carvão vegetal para 

geração de bioenergia. Agropecuária Científica No Semiárido, v. 16, n. 3, p. 138, 28 dez. 

2020.  

DIAS, E. C. et al. Processo de trabalho e saúde dos trabalhadores na produção artesanal 

de carvão vegetal em Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 18, n. 1, p. 269–

277, fev. 2002.  

DIAS JÚNIOR, A. F.; BRITO, J. O.; ANDRADE, C. R. Granulometric influence on 

the combustion of charcoal for barbecue. Revista Árvore, v. 39, n. 6, p. 1127–1133, 2015.  

DIAS JÚNIOR, A. F.; ANDRADE, C. R.; BRITO, J. O.; MILAN, M. Desdobramento 

da função qualidade (QFD) na avaliação da qualidade do carvão vegetal utilizado para cocção 

de alimentos. Floresta e Ambiente, v. 22, n. 2, p. 262–270, 2015.  

DIAS JÚNIOR, A. F., ANDRADE, C. R. ., SILVA, ÁLISON M. DA., CUPERTINO, 

G. F. M., & BRITO, J. O. (2021). Recommendations for Barbecue Charcoal Choice 

Criteria.  Energia Na Agricultura, 36(3), 362–377. 

https://doi.org/10.17224/EnergAgric.2021v36n3p362-377 



144 

 

DOS PASSOS, B. M. et al. Características do consumo residencial de lenha e carvão 

vegetal. Floresta, v. 46, n. 1, p. 21–29, 2016.  

DSM. Censo de Confinamento DSM 2019. Disponível em: 

<https://www.dsm.com/latam/pt_BR/sobre.html>. Acesso em 27 set. 2022.  

ECOSYSTEM MARKETPLACE. Ecosystem Marketplace insights brief - The Art 

of Integrity - State of the Voluntary Carbon Markets 2022 Q3. Washington. Disponível em: 

< l1nq.com/xT24f/>. Acesso em: 22 ago. 2022. 

EMBRAPA. Brazilian Land Use change method – BRLUC. 2017. Disponível em: 

<encurtador.com.br/gjnT5>. Acesso em 14 dez. 2022.  

ENERGIA VERDE PRODUÇÃO RURAL. Anexo III da Resolução no 1 da 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima: Contribuição do projeto de 

mitigação de emissões de metano na produção de carvão vegetal da energia verde ao 

desenvolvimento sustentável. Plantar. Fevereiro de 2007. Disponível em: <l1nq.com/qvMTj> 

Acesso em 27 set. 2022. 

ENGIE. Brasil pode ser líder do mercado voluntário de crédito de carbono. 

Publicado em 11 jul. 2022. Disponível em: < l1nq.com/NMg8X>. Acesso em: 22 ago. 2022.  

EPE. Potencial Energético de Resíduos Florestais do Manejo Sustentável e de 

Resíduos da Industrialização da Madeira. Nota Técnica EPE 17/18. Ministério de Minas e 

Energia. Rio de Janeiro. Julho de 2018. Disponível em: < l1nq.com/jZMYO> Acesso em: 27 

set. 2022. 

ESCOBAR, J. F. A produção sustentável de biomassa florestal para energia no 

Brasil: O caso dos pellets de madeira. Tese (Doutorado em Energia), Instituto de Energia e 

Ambiente, Universidade de São Paulo, 2016.  

FÁBIO, A. C. Escravos do fogo: 15 trabalhadores são resgatados de carvoarias no 

interior de Minas. Publicado em 02/09/2020. Disponível em: <l1nq.com/Z7HRQ>. Acesso 

em: 17 ago. 2022.  

FAÉ GOMES, G. M.; ENCARNAÇÃO, F. The environmental impact on air quality and 

exposure to carbon monoxide from charcoal production in southern Brazil. Environmental 

Research, v. 116, p. 136–139, jul. 2012.  

FALLAHI, F. Stochastic convergence in per capita energy use in world. Energy 

Economics, v. 65, p. 228–239, 2017.  

FAO. Food and Agriculture Organization of United Nations. Forestry Production 

and Trade. 2020. Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>. Acesso em: 18 

maio. 2022.  

FAO. The charcoal transition: Greening the charcoal value chain to mitigate 

climate change and improve local livelihoods. Rome, Italy, 2017. Disponível em: < 

l1nq.com/TVCsO>. Acesso em 27 set. 2022. 

FERREIRA, O. C. Emissões de gases de efeito estufa na produção e no uso do carvão 

vegetal. Economia e Energia, n. 20, 2000.  



145 

 

FERREIRA, O. C. O futuro do carvão vegetal na siderurgia: emissão de gases de efeito 

estufa na produção e consumo do carvão vegetal. Revista Economia & Energia, v. 4, 2000. 

FERRO, F. S.; SILVA, D. A. L.; ICIMOTO, F. H.; LAHR, F. A. R.; GONZÁLEZ-

GARCÍA, S. Environmental Life Cycle Assessment of industrial pine roundwood production 

in Brazilian forests. Science of The Total Environment, v. 640–641, p. 599–608, 1 nov. 2018.  

FILGUEIRAS, T. C. G. M.; BRITO FILHO, J. C. M. Análise do trabalho degradante 

na Produção de Carvão Vegetal no Município De Tucuruí no Estado Do Pará. Jutra. Anais da 

Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. Editora Itacaiunas, 2019.  

FRIEDERICHS, G. et al. Qualidade da Madeira e do Carvão Vegetal de Bracatinga 

(Mimosa scabrella Benth.). Revista Ciência da Madeira - RCM, v. 6, n. 2, p. 79–87, 2015.  

FUKACE, D. K. et al. Análise do uso de combustível sólido para uso doméstico. 

Research, Society and Development, v. 11, n. 3, p. e5511326189, 12 fev. 2022.  

GARCIA, C. Operação Corcel Negro inibe transporte ilegal de carvão na Bahia 

(2010). Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/index.php/acervo/noticias/operacao-

corcel-negro-inibe-transporte-ilegal-de-carvao-na-bahia>. Acesso em: 10 dez. 2022. 

GARCIA, D. P. et al. Qualidade do carvão vegetal visando uso doméstico. Brazilian 

Journal of Biosystems Engineering, v. 11, n. 1, p. 59–67, 2017.  

GERARQUE, E. Crise climática potencializa falta de água no Brasil. Disponível em: 

<l1nq.com/3RpQz>. Publicado em 18 out. 2021. Acesso em: 10 set. 2022.  

GERCINA, C. Preço do gás chega a R$ 150 e revendedores parcelam botijão em 

SP. Disponível em: <l1nq.com/Zq6pR>. Publicado em 13 mar. 2022. Acesso em: 17 ago. 2022.  

GHG PROTOCOL. Nota técnica - Equação para cálculo das emissões de N2O 

provenientes do uso de fertilizante nitrogenado sintético – versão 1.0. São Paulo, 15 de 

março de 2016. Disponível em: < l1nq.com/5mT7A> Acesso em: 27 set. 2022. 

GIODA, A. Características e procedência da lenha usada na cocção no Brasil. Estudos 

Avançados, v. 33, n. 95, p. 133–150, 2019.  

GLOBO RURAL. Vítimas de trabalho análogo à escravidão em carvoaria de MG 

recebem indenização. Disponível em: < l1nq.com/pF7CP > Publicado em 07 fev. 2021. 

Acesso em: 17 ago. 2022.  

GOLDEMBERG, J.; TEIXEIRA COELHO, S. Renewable energy - Traditional biomass 

vs. modern biomass. Energy Policy, v. 32, n. 6, p. 711–714, 2004.  

GOMES, P. A.; OLIVEIRA, J. B. DE. Teoria da carbonização da madeira. CETEC: 

Série Publicações Técnicas 1. Uso da madeira para fins energéticos, compilado Waldir 

Resende Penedo. 1v. 158p. 1980. 

GROTTERA, C. et al. Linking electricity consumption of home appliances and standard 

of living: A comparison between Brazilian and French households. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 94, n. May, p. 877–888, 2018.  



146 

 

GUIMARÃES, L. KELLY. Carbonização de mix de resíduos de exploração de 

plano de manejo florestal e análises qualitativas do carvão. Monografia (Engenharia 

Florestal) Belém: Universidade Federal Rural da Amazônia, 2021. 

GUPTA, V.; DHILLON, R.; YATES, R. Financing universal health coverage by cutting 

fossil fuel subsidies. The Lancet Global Health, v. 3, n. 6, p. e306–e307, 2015.  

HERMES, M. Já são 40 as pessoas presas na operação “Corcel Negro” (2011). 

Disponível em: < https://jornaloexpresso.com/2011/07/23/ja-sao-40-as-pessoas-presas-na-

operacao-corcel-negro/>. Acesso em 10 dez. 2022.  

HOMMA, A. K. O.; ALVES, R. N. B.; DE MENEZES, A. J. E. A. Extrativismo 

Vegetal na Amazônia história, ecologia, economia e domesticação: Cap 29 - Guseiras na 

Amazônia: Perigo para a floresta. 2014. Disponível em: 

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1016521/1/Cap29.pdf>. Acesso em: 15 

ago. 2022. 

Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). Anuário estatístico da IBA: Ano base 2014. 

Brasília: Indústria brasileira de Árvores, 2015. Disponível em: <l1nq.com/7FmjL> Acesso em 

27 set. 2022. 

Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), Relatório Anual IBÁ 2021. São Paulo: 

IBRE/FGV. Indústria Brasileira de Árvores. Disponível em: < l1nq.com/3j214>. Acesso em: 

13 jun. 2022. 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Manual de construção e operação do forno rabo-quente. Natal, RN, 1999. Disponível em: 

< l1nq.com/FErmq >. Acesso em: 15 jun. 2022. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Agropecuário 2017. 

2018. Disponível em: <l1nq.com/6XOyW> Acesso em 27 set. 2022. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Biomas brasileiros. 2019. 

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/informacoes-

ambientais/15842-biomas.html?=&t=acesso-ao-produto>. Acesso em 29 set. 2022. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Produção da Extração Vegetal 

e da Silvicultura (PEVS): dados de produção silvicultura e extrativismo. 2020a. Disponível 

em: <l1nq.com/nCQls>. Acesso em 27 set. 2022. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Monitoramento da Cobertura 

e Uso da Terra do Brasil. Rio de Janeiro, 2020b. Disponível em: < l1nq.com/VckEz/>. Acesso 

em: 25 jan. 2020b.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Limites territoriais estaduais. 

2021. Disponível em: < https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage>. Acesso em 

23 set. 2022.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). IPCA. Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo. Disponível em: <l1nq.com/ALpPm>. Acesso em: 1 set. 2022a.  



147 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas da população 

residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1o de julho de 2021. 

Disponível em: <l1nq.com/IgMNK>. Acesso em: 19 ago. 2022b. 

ICMBIO. Instrução normativa ICMBIO nº 11 de 11 de dezembro de 2014. BRASIL, 

2014. Disponível em: < l1nq.com/r00q9 >. Acesso em: 25 jun. 2022 

IEA. Energy Access Outlook, 2017: From poverty to prosperity. Energy Procedia, 

v. 94, n. March, 2017.  

IINAS. Possibilities of sustainable woody energy trade and impacts on developing 

countries. International Institute for Sustainability Analysis and Strategy. Darmstadt, Madrid, 

São Paulo: 2021. Disponível em: < l1nq.com/2V5uS >. Acesso em: 27 set. 2022. 

INSTITUTO AÇO BRASIL (IABR). Processo siderúrgico. 2022a. Disponível em: 

<http://www.acobrasil.org.br>. Acesso em: 27 set. 2022. 

INSTITUTO AÇO BRASIL (IABR). Anuário Estatístico 2022b. Rio de Janeiro. 

Instituto Aço Brasil, 2022. Disponível em: < l1nq.com/4wdho/> (Acesso em 27 set. 2022). 

IPCC. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Japan, 2006. Disponível 

em: < l1nq.com/Szfxh >. Acesso em: 27 jul. 2022. 

IPEA. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 

<https://www.ipea.gov.br/ods/>. Acesso em: 9 set. 2022.  

IRITANI, D. R. et al. Sustainable strategies analysis through Life Cycle Assessment: a 

case study in a furniture industry. Journal of Cleaner Production, v. 96, p. 308–318, 1 jun. 

2015.  

IVANOV, R. B. Estudo sobre os aspectos produtivos, tecnológicos e de qualidade 

do carvão vegetal. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) Porto Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. 

JELONEK, Z. et al. Environmental implications of the quality of charcoal briquettes 

and lump charcoal used for grilling. Science of The Total Environment, v. 747, p. 141267, 

dez. 2020.  

JOHNSON, E. Charcoal versus LPG grilling: A carbon-footprint comparison. 

Environmental Impact Assessment Review, v. 29, n. 6, p. 370–378, 1 nov. 2009.  

JUNGINGER, M. et al. Supporting a Sustainable European Bioenergy Trade 

Strateg. Progress report on 3 case studies Brazil. n. May, p. 78, 2016.  

KIM, H.-J.; CHO, J.; JANG, A. Effect of charcoal type on the formation of polycyclic 

aromatic hydrocarbons in grilled meats. Food Chemistry, v. 343, p. 128453, maio 2021.  

KODROS, J. K. et al. Quantifying the Contribution to Uncertainty in Mortality 

Attributed to Household, Ambient, and Joint Exposure to PM 2.5 From Residential Solid Fuel 

Use. GeoHealth, p. 25–39, 2018.  



148 

 

LABATE, C. A. As lições do eucalipto para a pesquisa e o desenvolvimento de árvores 

nativas (2019). In. WRI BRASIL, Programa de Florestas. Disponível em: 

<https://www.wribrasil.org.br/noticias/licoes-do-eucalipto-para-pesquisa-e-o-

desenvolvimento-de-arvores-nativas>. Acesso em 10 dez. 2022. 

LEME, M. M. V. et al. Electricity generation from pyrolysis gas produced in charcoal 

manufacture: Technical and economic analysis. Journal of Cleaner Production, v. 194, p. 

219–242, 1 set. 2018.  

LEITE, E. R. DA S. et al. QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL PRODUZIDO A 

PARTIR DA MADEIRA Leite, E. R. da S. et al. DO CAFEEIRO, PARA USO 

BIOENERGÉTICO. Coffee Science, v. 10, n. 2, p. 251–261, 2015.  

LEMOS, V. Carvoarias são flagradas com 21 pessoas em trabalho análogo à 

escravidão. Disponível em: < https://iplogger.org/2RddX8 >. Publicado em 15 de out. de 2021. 

Acesso em: 17 ago. 2022.  

LIMA, M. D. R. et al. Charcoal of logging wastes from sustainable forest management 

for industrial and domestic uses in the Brazilian Amazonia. Biomass and Bioenergy, v. 142, 

p. 105804, nov. 2020.  

LINS, T. R. S. et al. Rendimento e caracterização do carvão vegetal de galhos de 

Mimosa caesalpiniifolia BENTH. BIOFIX Scientific Journal, v. 5, n. 1, p. 39, 21 ago. 2019.  

LUENGO, C. A.; FELFLI, F. E. F.; BEZZON, G. Pirólise e Torrefação de Biomassa. 

In: CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S. L.; GÓMEZ, E. O. (Eds.). Biomassa para Energia. 

Campinas: Editora da Unicamp, v. 1.  2008.  

MACHADO, G. O.; VOGUEL, F.; SILVA, M. M. Influence of temperature 

carbonization in physical, chemical and energy of charcoal from cinamomo (Melia azedarach 

L.). Ambiência, v. 10, n. 1, p. 83–96, 2014.  

MACHADO, N. Maior uso de lenha reflete retrocessos em políticas públicas. 

Disponível em: < l1nq.com/0Q3f3>. Publicado em: 27 jul. 2021. Acesso em: 27 set. 2022. 

MAES, W. H.; VERBIST, B. Increasing the sustainability of household cooking in 

developing countries: Policy implications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 

16, n. 6, p. 4204–4221, ago. 2012.  

MAGALHÃES, W. L. E. et al. Construção de reator metálico para a carbonização de 

madeira com aproveitamento da fumaça condensada. Embrapa Florestas. 2011. Disponível 

em: < l1nq.com/nldkQ >. Acesso em: 16 ago. 2022. 

MAGRI, C.; BECKER, M.; LINS, N. Combate à Devastação Ambiental e Trabalho 

Escravo na Produção do Ferro e do Aço: Amazônia, Cerrado e Pantanal. Relatório. 1ed. 

Junho de 2012. Disponível em: <l1nq.com/UKtJg> Acesso em 27 set. 2022. 

MAISMINAS. Fazenda em Minas Gerais é flagrada submetendo 24 pessoas à 

situação de trabalho análogo ao de escravo. Disponível em: <l1nq.com/Owb7M />. 

Publicado em 12 abr. 2022. Acesso em: 17 ago. 2022.  



149 

 

MAPBIOMAS. A evolução da pastagem nos últimos 36 anos: Destaques do 

mapeamento anual e qualidade de pastagens no Brasil entre 1985 a 2020. MapBiomas, 

Coleção 6. 2021. Disponível em: <hl1nq.com/5DpBD>. Publicado em: Outubro de 2021. 

Acesso em: 16 ago. 2022. 

MAPBIOMAS. Plataforma de dados. 2022a. Disponível em: 

<https://mapbiomas.org/>. Acesso em: 20 jun. 2022.  

MAPBIOMAS. Downloads: Mapa das coleções. 2022b. Disponível em: < 

https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR>. Acesso em 29 set. 

2022. 

MAPBIOMAS. Relatório Anual do Desmatamento no Brasil. 2022c. Disponível 

em:<https://s3.amazonaws.com/alerta.mapbiomas.org/rad2021/RAD2021_Completo_FINAL

_Rev1.pdf>. Publicado em: julho de 2022. Acesso em 11 dez. 2022.  

MASSETTO, G.; MAGALHÃES, J. M. Quanto custa implantar uma floresta? 

Radar. Agrojornalismo em Tempo Real. Publicado em: 02 Jan. 2020. Disponível em: < 

l1nq.com/CJImq>. Acesso em: 3 ago. 2022.  

MATOS, M.; ALMEIDA, M. R.; OLIVEIRA, L. T. Características dos produtos da 

carbonização da madeira - Gaseificação de madeira e carvão vegetal. 1. ed. Belo Horizonte: 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, 1981.  

MCTI. Quarta Comunicação Nacional do Brasil a UNFCCC - Inventário Nacional 

de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Brasil, 2020. Disponível 

em: <l1nq.com/pqEfS> (Acesso em 27 set. 2022). 

MENG, M.; PAYNE, J. E.; LEE, J. Convergence in per capita energy use among OECD 

countries. Energy Economics, v. 36, p. 536–545, 2013.  

MIRANDA, R. C.; BAILIS, R.; VILELA, A. O. Cogenerating electricity from 

charcoaling: A promising new advanced technology. Energy for Sustainable Development, 

v. 17, n. 2, p. 171–176, 1 abr. 2013.  

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta – ILPF. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/integracao-lavoura-pecuaria-e-floresta-ilpf>. Acesso 

em 12 dez. 2022. 

MMA. Produção sustentável de carvão vegetal - Sistema fornos-fornalha - Manual 

de construção. 2019.  

MMA. Inventário Nacional De Emissões Atmosféricas Por Veículos Automotores 

Rodoviários. Ano base 2012. Janeiro de 2014.  Disponível em: <l1nq.com/NOsIq >. Acesso 

em: 16 ago. 2022. 

MME. Empresa de Pesquisa Energética- Balanço Energético Nacional 2022. Ano 

base 2021. Ministério de Minas e Energia, 2022. Disponível em: <l1nq.com/iOfZP>. Acesso 

em: 13 jun. 2022. 



150 

 

MONTALVÁN, R. A. V. Avaliação do Desempenho Produtivo e Ambiental 

Carvoejamento no Município de Biguaçu-SC. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias). 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 

MONTEIRO, Maurílio de Abreu. Em busca de carvão vegetal barato: o deslocamento 

de siderúgicas para Amazônia. Novos Cadernos NAEA, [S.l.], v. 9, n. 2, dez. 2008. ISSN 

2179-7536. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/67>. Acesso 

em: 27 set. 2022. doi:http://dx.doi.org/10.5801/ncn.v9i2.67. 

MORAIS, Weslley Wilker Corrêa. Potencial de resíduos madeireiros gerados em 

Roraima para a produção de energia e carvão vegetal. 2018. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo. Doi: 10.11606/T.11.2019.tde-27032019-165047  

MOTA, F. C. M. Análise da cadeia produtiva do carvão vegetal oriundo de 

Eucalyptus spp. no Brasil. University of Brasília. Brasília, 2013. 

MOUSA, E. et al. Biomass applications in iron and steel industry : An overview of 

challenges and opportunities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 65, p. 1247–

1266, 2016.  

NEGRÃO, R. DA S. Qualidade do carvão vegetal de resíduos de serraria e 

exploração florestal no município de Anapú/PA. Monografia (Graduação em Engenharia 

Florestal). Universidade Federal Rural da Amazônia, 2017. 

NEIVA, S. A. et al. Domestic Accidents in Cooking as a Reflection of Transversality 

Among Gender, Justice, and Energy Poverty. Anals of the 30th European Biomass 

Conference and Exhibition Proceedings. 2022.  

NOGUEIRA, L. A. H.; LORA, E. Dendroenergia: Fundamentos e Aplicações. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Interciência, 2003.  

NOGUEIRA, E.M., et al.. Wood density in forests of Brazil’s ‘arc of deforestation’: 

Implications for biomass and flux of carbon from land-use change in Amazonia. Forest 

Ecology and Management. 248, p. 119-135. 2007 

NUNES, G. R. S. et al. Qualidade do carvão vegetal para consumo doméstico 

comercializado na região central do Rio Grande do Sul. In: Agropecuária Científica No 

Semiárido, v. 16, n. 3, p. 119, 2020.  

OLIVEIRA, A. C. Sistema Forno-Fornalha para produção de carvão vegetal. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2012. 

OLIVEIRA, A. C. et al. Otimização da produção do carvão vegetal por meio do controle 

de temperaturas de carbonização. Revista Árvore, v. 37, n. 3, p. 557–566, jun. 2013.  

OLIVEIRA, A. C. et al. Viabilidade econômica da produção de carvão vegetal em dois 

sistemas produtivos. Floresta, v. 44, n. 1, p. 143, 8 jan. 2014.  

OLIVEIRA, A. C. et al. Análise de Risco Econômico de Dois Sistemas Produtivos de 

Carvão Vegetal. Floresta e Ambiente, v. 24, n. 0, 2017.  



151 

 

OLIVEIRA, F. A. et al. Análise da Qualidade do Carvão para Consumo Doméstico de 

Quatro Municípios do Estado do Paraná. Revista Brasileira de Energia Renováveis, v. 4, n. 

3, p. 102–111, 2015.  

OLIVEIRA, R. S. et al. Qualidade do carvão vegetal comercializado no Sudeste 

Paraense para cocção de alimentos. Revista de Ciências Agrárias, v. 62, p. 1–9, 2019.  

OPENLCA (nexus). Ecoinvent database (2022). Disponível em: 

<https://nexus.openlca.org/database/ecoinvent>. Acesso em 12 dez. 2022.  

PATEL, M.; ZHANG, X.; KUMAR, A. Techno-economic and life cycle assessment on 

lignocellulosic biomass thermochemical conversion technologies: A review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 53, p. 1486–1499, 2016.  

PECEGUEIRO, J. G. C. et al. Análise comercial de carvão vegetal para fins alimentícios 

/ Commercial charcoal analysis for food purposes. Brazilian Journal of Animal and 

Environmental Research, v. 3, n. 4, p. 4051–4060, 2020.  

PELAÉZ-SAMANIEGO, M. et al. Improvements of Brazilian carbonization industry 

as part of the creation of a global biomass economy. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, v. 12, n. 4, p. 1063–1086, maio, 2008.  

PENNISE, D. et al. Indoor air quality impacts of an improved wood stove in Ghana and 

an ethanol stove in Ethiopia. Energy for Sustainable Development, p. 71-76, 2009. 

PENNISE, D. M. et al. Emissions of greenhouse gases and other airborne pollutants 

from charcoal making in Kenya and Brazil. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 

v. 106, n. D20, p. 24143–24155, 2001.  

PEREIRA, E. A. C. Análise histórica do impacto da siderurgia a carvão vegetal sobre o 

meio ambiente. Anais do XXVII Seminário de Redução de Minério de Ferro da ABM. 

Santos: Contribuição técnica, 1996. Disponível em: <l1nq.com/tm4gJ>. Acesso em: 9 set. 

2022. 

PESTLCI. Consensus V.1.0. Disponível em: <https://pestlciweb.man.dtu.dk/>. Acesso 

em: 12 jul. 2022.  

PIKETTY, M.-G. et al. Assessing land availability to produce biomass for energy: The 

case of Brazilian charcoal for steel making. Biomass and Bioenergy, v. 33, n. 2, p. 180–190, 

fev. 2009.  

PINTO, R. G. D.; SZKLO, A. S.; RATHMANN, R. CO2 emissions mitigation strategy 

in the Brazilian iron and steel sector–From structural to intensity effects. Energy Policy, v. 114, 

p. 380–393, mar. 2018.  

PNUD; IPEA; FJP. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. 

Brasília: PNUD, Ipea, FJP,. 96 p. 2013. 

POLO JEQUITINHONHA. Carvoarias e trabalho escravo. Os perigos dos direitos 

suprimidos. Publicado em 20 nov. 2019. Disponível em: < l1nq.com/RD9Bv/>. Acesso em: 

17 ago. 2022.  



152 

 

R7 BRASÍLIA. Ministério resgata 12 pessoas de trabalho escravo no Entorno do 

DF. Publicado em 16 dez. 2021. Disponível em: < l1nq.com/YU6Vx >. Acesso em: 17 ago. 

2022.  

RAMOS, G.; PÉREZ-MÁRQUEZ, D. Design of Semi-static Solar Concentrator for 

Charcoal Production. Energy Procedia, v. 57, p. 2167–2175, 1 jan. 2014.  

REDE ILPF. ILPF em números: Safra 2020/2021. Disponível em: 

<https://redeilpf.org.br/ilpf-em-numeros/>. Acesso em 12 dez. 2022. 

REN21. Renewables 2022 global status report. Paris, Fraance, 2022. Disponível em: 

< l1nq.com/M4Cnh >. Acesso em: 18 maio. 2022. 

RIBEIRO, P. G.; VALE, A. T.. Qualidade do carvão vegetal de resíduos de serraria para 

o uso doméstico. Anais da 58a Reunião Anual da SBPC. Florianópolis, SC: 2006.  

ROCHA, M. F. V. et al. Propriedades energéticas do carvão vegetal em função do 

espaçamento de plantio. Revista Ciência da Madeira, v. 8, n. 2, p. 54–63, 5 maio 2017.  

RODIGHERI, H. R.; DAMIN DA SILVA, H.; TUSSOLINI, E. L. Técnico 

Comunicado - Indicadores de Custos, Produtividade e Renda de Plantios de Eucaliptos 

para Energia na Região de Guarapuava, PR. Embrapa, 2007.  

RODRIGUES, N. G. Custo para recuperar uma área degradada : um projeto para 

a cascalheira do Parque Sucupira. Planaltina-DF. Monografia (Graduação em Gestão 

Ambiental). Universidade de Brasília, 2016a. 

RODRIGUES, T. I. Diagnóstico Ambiental da produção de carvão vegetal no 

município de Tabaí – RS. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental). Lajeado: 

Centro Universitário Univates, dez. 2016b. 

RODRIGUES, T.; BRAGHINI JUNIOR, A. Technological prospecting in the 

production of charcoal: A patent study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 111, 

p. 170–183, set. 2019.  

ROMEIRO, V.; GENIN, C.; FELIN, B. Nova NDC do Brasil: entenda por que a meta 

climática foi considerada pouco ambiciosa. WRI Brasil. Publicado em 01 abr. 2021. 

Disponível em: < l1nq.com/6af1e >. Acesso em: 18 ago. 2022.  

ROSA, R. A. et al. Qualidade do carvão vegetal para o consumo doméstico. Journal of 

Biotechnology and Biodiversity, v. 3, n. 2, p. 41–48, 2012.  

ROUSSET, P. et al. LCA of eucalyptus wood charcoal briquettes. Journal of Cleaner 

Production, v. 19, n. 14, p. 1647–1653, 1 set. 2011a.  

ROUSSET, P. et al. Pressure effect on the quality of eucalyptus wood charcoal for the 

steel industry: A statistical analysis approach. Fuel Processing Technology, v. 92, n. 10, p. 

1890–1897, 26 out. 2011b.  

SÁ, J. M. et al. Balanço energético da produção de grãos, carne e biocombustíveis em 

sistemas especializados e mistos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 48, p. 1323-1331, 

2013. 



153 

 

SAA. Resolução SAA-10: “Carvão vegetal Premium”. São Paulo, 2003.  

SANCHES-PEREIRA, A.; TUDESCHINI, L. G.; COELHO, S. T. Evolution of the 

Brazilian residential carbon footprint based on direct energy consumption. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 54, p. 184–201, 2016.  

SÁNCHEZ, C. G. Tecnologia da gaseificação de biomassa. Campinas: Átomo, 2010.  

SANTAROSA, E.; PENTEADO JÚNIOR, J. F.; GOULART, I. C. G. R. Transferência 

de Tecnologia Florestal - Cultivo de eucalipto em propriedades rurais: diversificação da 

produção e renda. EMBRAPA, Brasília – DF. 1ed. 2014. Disponível em: < l1nq.com/hio1C 

>. Acesso em: 15 jun. 2022. 

SANTOS, L. M. M. Avaliação ambiental dos Processos Industriais. 2a ed. São Paulo: 

Signus Editora, 2006.  

SANTOS, S. D. F. D. O. M. Modelo Ambiental e Econômico de produção de carvão 

vegetal. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, 2017. 

SANTOS, S. F. O. M.; HATAKEYAMA, K. Processo sustentável de produção de 

carvão vegetal quanto aos aspectos: ambiental, econômico, social e cultural. Production, v. 22, 

n. 2, p. 309–321, 6 mar. 2012.  

SÃO PAULO (ESTADO). Resolução SAA-40 de 14 de dezembro 2015. Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Brasil. 2015. Disponível em:< l1nq.com/dJEKV>, Acesso em 

27 set. 2022..  

SARAIVA, B. et al. Provision of pulpwood and short rotation eucalyptus in Bahia, 

Brazil: Environmental impacts based on lifecycle assessment methodology. Biomass and 

Bioenergy, v. 105, p.41-50, 2017. 

SCHETTINI, B. L. S. et al. Wood and charcoal production in the kiln-furnace system: 

how do the costs and revenues variation affect economic feasibility? Revista Árvore, v. 45, 

2021.  

SCHNEIDER, V. E. et al. Diagnóstico dos Resíduos Orgânicos do Setor 

Agrossilvopastoril e Agroindústrias Associadas. Relatório de Pesquisa. Brasília: IPEA, 

2012. 

SEEG. Nota Metodológica: SEEG 8 - Setor Mudança de Uso da Terra e Florestas. 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Novembro de 2020. Disponível em: < 

l1nq.com/sn9CL >. Acesso em: 21 jul. 2022. 

SEMAD. Portaria nº 074, de 03 de junho de 2004 - Institui o Selo de Origem 

Florestal - SOF para carvão vegetal empacotado e o Selo de Origem Florestal para 

Exportação - SOFEX e dá outras providências. Minas Gerais/Brazil, 2004. Disponível em: 

<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=11357>.  Acesso em jan. 2021. 

SENA, MFM. Retorno sobre investimento energético (EROI) da cadeia produtiva 

do petróleo extrapesado venezuelano. 2013. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em 



154 

 

Ciências em Planejamento Energético)–Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Engenharia, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

SFB. Resíduos da concessão florestal geram energia sustentável e renda. 

Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal. Publicado em 12 jan. 2021. 

Disponível em: <encurtador.com.br/aCGP1>. Acesso em: 1 jun. 2022.  

SOUZA, L. S. M. et al. Evaluating and ranking secondary data sources to be used in the 

Brazilian LCA database – “SICV Brasil”. Sustainable Production and Consumption, v. 26, 

p. 160–171, abr. 2021.  

SILVA, D. A. Qualidade do carvão vegetal produzido com madeiras da região de 

Manaus em fornos de alvenaria. Acta Amazônica, v. 18, n. n. 1-2, p. 163–178, 1988.  

SILVA, D. A. L. Avaliação do ciclo de vida da produção do painel de madeira MDP 

no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais). São Carlos: 

Universidade de São Paulo, 12 jul. 2012. 

SILVA, R. L.; SEYE, O. ; PATELLI JR., J. R.. Carvão vegetal de madeiras nativas do 

Cerrado em aplicações siderúrgicas e energéticas. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, 

v. 14, n. 4, p. 1–17, 31 jul. 2021.  

SILVA, L. et al. Aproveitamento energético de resíduos da indústria moveleira. Revista 

Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade, v. 5, n. 2, p. 36, 17 dez. 2018a.  

SILVA, R. D. O. et al. The role of agricultural intensi fi cation in Brazil’ s Nationally 

Determined Contribution on emissions mitigation. Agricultural Systems, v. 161, n. January, 

p. 102–112, 2018b.  

SILVA, D. A. L. Avaliação do ciclo de vida da produção do painel de madeira MDP 

no Brasil. São Carlos: Universidade de São Paulo, 12 jul. 2012. 

SILVA, S. A. Avaliação dos Impactos Ambientais da Produção de Carvão Vegetal: 

Um estudo de caso. Dissertação (mestrado em Ciências). Itajubá, 2022. Disponível em: 

<https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3366>. Acesso em 01 out. 2022.  

SIMIONI, F. J.; HOEFLICH, V. A. Cadeia Produtiva De Energia De Biomassa Na 

Região Do Planato Sul De Santa Catarina: Uma Abordagem Prospectiva. Revista Árvore, v. 

34, n. 6, p. 1091–1099, 2010.  

SINDIFER. Anuário estatístico de 2022 (Ano base 2021). Minas Gerais, 2022. 

Disponível em: < l1nq.com/umflI>. Acesso em: 13 jun. 2022. 

SMITH, K. R. Smoked out: the health hazards of burning coal. The Lancet, v. 381, n. 

9882, p. 1979, 2013.  

SMITH, K. R. Why both gas and biomass are needed today to address the solid fuel 

cooking problem in India : A challenge to the biomass stove community. Energy for 

Sustainable Development, v. 38, p. 102–103, 2017.  

SNIF, Serviço Florestal Brasileiro. Florestas Naturais. Brasília: Disponível em: 

<https://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas>. Acesso em: 8 set. 2022. 



155 

 

SOUSA, A. N. S.; PEREIRA, K. R. M.; XAVIER, C. N. Estudo comparativo de 

qualidade de carvões vegetais oriundos de diferentes biomassas Anais do I Seminário Online: 

Tecnologia e Inovação de Produtos Florestais, 2020. Disponível em: <l1nq.com/tR5Dq>. 

Acesso em 27 set. 2022. 

SOUZA JUNIOR, C. M. P. Avaliação das características mercadológicas e 

qualidade energética do carvão vegetal comercializado para fins domésticos no centro do 

município de Patos - PB. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal). Universidade 

Federal de Campina Grande, Patos, PB, 2019. 

SOUZA REIS, A. R. et al. The quality of artisanal charcoal sold for domestic use in 

Tucuruí municipality in the Brazilian Amazon. International Wood Products Journal, p. 1–

8, 29 jun. 2022.  

SUOPAJÄRVI, H. et al. Extensive review of the opportunities to use biomass-based 

fuels in iron and steelmaking processes. Journal of Cleaner Production, v. 148, p. 709–734, 

1 abr. 2017.  

SUOPAJÄRVI, H. et al. Use of biomass in integrated steelmaking: Status quo, future 

needs and comparison to other low-CO2 steel production technologies. Applied Energy, v. 

213, p. 384–407, 1 mar. 2018.  

SWAMI, S., STEINER, C., TEIXEIRA, W., LEHMANN, J. (2009). Charcoal Making 

in the Brazilian Amazon: Economic Aspects of Production and Carbon Conversion 

Efficiencies of Kilns. In: Woods, W.I., Teixeira, W.G., Lehmann, J., Steiner, C., WinklerPrins, 

A., Rebellato, L. (eds) Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek's Vision. Springer, Dordrecht.  

THAKKAR, J. et al. Energy balance and greenhouse gas emissions from the production 

and sequestration of charcoal from agricultural residues. Renewable Energy, v. 94, p. 558–

567, 1 ago. 2016.  

TORRES, M.; DOBLAS, J.; ALARCON, D. F. “Dono é quem desmata” Conexões 

entre grilagem e desmatamento no sudoeste paraense. São Paulo, Urutu-branco, Altamira: 

Instituto Agronômico da Amazônia, 2017.  

TRONCO, K. M. DE Q. et al. Estimativa de custos na recuperação de áreas degradadas 

em Rondônia. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 2, p. 13353–13367, 2021. 

TRUCOST. Natural Capital Risk Exposure of the Financial Sector in Brazil. 

January, 2015. Disponível em: <https://cebds.org/wp-content/uploads/2015/07/GIZ-Natural-

Capital-Risk-Exposure.pdf> Acesso em 27 set. 2022. 

UHLIG, A.; GOLDEMBERG, J.; COELHO, S. T. O Uso De Carvão Vegetal na 

Indústria Siderúrgica Brasileira e o Impacto sobre as Mudanças Climáticas. Revista Brasileira 

de Energia, v. 14, n. 2, p. 67–85, 2008.  

UNDP. What are the Sustainable Development Goals? Disponível em: 

<l1nq.com/lf9LE>. Acesso em: 17 ago. 2022.  

UREIA BRASIL. Sobre a Ureia ARLA e a Ureia Fertilizante. Disponível em: 

<http://www.ureiabrasil.com.br/sobre/>. Acesso em: 16 ago. 2022.  



156 

 

VALOR ECONÔMICO. Brasil pode liderar mercado voluntário de crédito de 

carbono. Publicado em 11 jul. 2022. Disponível em: < l1nq.com/RoIj3>. Acesso em: 22 ago. 

2022.  

VIRI, N. Mercado voluntário de carbono bateu US$ 2 bi em 2021. Publicado em 04 

ago. 2022. Disponível em: < l1nq.com/Xn4Wc.>. Acesso em: 22 ago. 2022.  

WEST, T. A. P.; FEARNSIDE, P. M. Brazil’s conservation reform and the reduction of 

deforestation in Amazonia. Land Use Policy, v. 100, p. 105072, jan. 2021.  

WILCKEN, C. F. et al. Guia Prático de Manejo de Plantações de Eucalipto. UNESP. 

Botucatu, 2008. Disponível em: < l1nq.com/wfemg >. Acesso em: 16 ago. 2022. 

WRI BRASIL; UNICAMP; EMBRAPA. Metodologia do GHG Protocol da 

agricultura - Greenhouse Gas Protocol. 2016.  

YAMAMOTO, S.; SIÉ, A.; SAUERBORN, R. Cooking fuels and the push for cleaner 

alternatives: A case study from Burkina Faso. Global Health Action, v. 2, n. 1, p. 1–9, 2009.  

ZANETTI, E. A. Florestas energéticas: balanço energético. Disponível em: < 

l1nq.com/VC8Ei>. Acesso em: 13 ago. 2022.  


