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Questão: /Question: 

 

Prezado Sr Celso, 
  

Sou Eng. Florestal, estou em busca de nomes de empresas de produção 

de carvão vegetal em grandes quantidades, para exportação. 

  

Gostaria de saber se você dispõe de nomes de empresas do ramo, 
preciso de valores para fornecer a um possível comprador. 

  

Agradeço antecipadamente 

Cordialmente. 
 

  

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Rosimeire Freire 

Eng. Florestal 

Ecole des Mines Nancy 

UEA/AM 
  
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
  

Cara Rosimeire, bom dia. 

O Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal e isso se deve ao 

seu uso na siderurgia. Pouco mais de 50% do carvão vegetal do país é 

fabricado a partir de florestas plantadas e o restante de matas nativas; 
nesse último caso, sem nenhuma certificação florestal ou ambiental. As 

empresas que produzem carvão de florestas certificadas são exatamente 

as consumidoras do mesmo para a fabricação de aço e de ferro gusa 

(entretanto, nem todas usam florestas certificadas).  
Não há excedentes significativos, pois a demanda é grande e tende a 

crescer pelo crescimento da siderurgia brasileira.  

Os mercados internacionais mais rigorosos vão exigir carvão de madeira 

certificada, para se garantir de ameaças na mídia e ataques de ONGs. 
Isso significa que esse tipo de carvão não existe em quantidades 

exportáveis, a não ser em momentos de redução da produção da 

siderurgia. Resultado: se quiser encontrar carvão vegetal em 

quantidades significativas terá que garimpar um pouco junto aos 
produtores. 

Recentemente escrevi um enorme texto e fiz uma revisão longa sobre o 

carvão vegetal no Brasil, em especial sobre o carvão de madeira de 

eucalipto. 

Sugiro que leia o texto e os assuntos correlatos em: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html 

Nele, você vai encontrar as referências das principais empresas 

brasileiras produtoras de carvão vegetal. 

Já a produção de carvão vegetal para fins domésticos é pulverizada 
entre milhares de pequenos produtores, alguns usando madeiras de 

resíduos de colheita florestal, outros comprando madeira de 

reflorestamento (eucalipto e acácia negra) e outros usando madeira de 

matas naturais. Alguns municípios são reconhecidos como grandes 
produtores desse carvão vegetal para uso doméstico: Brochier (RS), 

Pedra Bela e Salesópolis (SP). Algo que você pode averiguar também. 

Um abraço, boa leitura e sucessos em sua busca 

Celso Foelkel 

   _________________________________________________ 
 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html
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