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RESUMO

O objetivo deste artigo é a construção de uma leitura do processo de mudança do qual vem passando o 
carvão e os seus desdobramentos sobre a sociedade e o meio ambiente. Assim, discutimos a implementação 
da siderurgia e seu desenvolvimento, tendo em vista que este setor, assim como algumas indústrias 
instaladas no Brasil, também tem passado por significativas mudanças. Dos achados de minérios de ferro 
até a sua produção para fins comerciais de proporção industrial no país temos uma história secular que 
demarca a singularidade da siderurgia brasileira. E atrelada à sua implementação e desenvolvimento, o 
carvão vegetal aparece como elemento fundamental para produção de ferro-gusa e o aço na indústria 
siderúrgica. Inicialmente, a produção de carvão vegetal foi permitida devido às grandes extensões de 
mata nativa no território brasileiro, também pelo ritmo acelerado do desenvolvimento agropecuário. O 
carvão vegetal utilizado como termorredutor fornecia quantidade significativa da energia térmica para 
uso industrial, residencial e outros. A partir daí tornou-se possível fazer considerações a respeito do 
carvão vegetal, que neste contexto se tornava fonte importante na matriz energética do nosso país, mas 
também alvo de diversas críticas, tendo em vista a forma que este por muitas décadas foi produzido e a 
escassez e as alternativas à sua matéria-prima, a madeira.

PALAVRAS-CHAVE: carvão vegetal; reestruturação produtiva; social; econômico; maio ambiente.
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INTRODUÇÃO

Para Wallerstein (1985), a ideia de progresso, como aspecto central, encontra-se associada ao 
mundo moderno o que serviu de justificativa à transição completa do feudalismo para o capitalismo. 
Essa ideia de progresso legitimava o esmagamento da oposição à mercantilização de tudo. E com isso 
tendia a remover todos os pontos negativos do capitalismo, com o falso argumento de que os benefícios 
seriam muito maiores que os danos causados por esse sistema em ascensão.

O autor refuta a ideia de que o capitalismo como sistema histórico tenha representado um 
progresso sobre os vários sistemas históricos anteriores, por eles destruídos ou transformados. Toda a 
formação do capitalismo histórico resultou na redução e até na eliminação total das estruturas de pequenas 
comunidades. A crença permitiu a propagação da relação entre dominantes e dominados abrangendo não 
só a hipótese de que o sistema seguinte era mais favorável que o anterior, mas também a de que algum 
novo grupo dominante substituía um grupo dominante anterior. 

A visão que se tem aceitado como hegemônica é a de que o capitalismo histórico foi promovido 
por uma aristocracia fundiária que se transformou numa burguesia, pois o antigo sistema, o feudalismo, 
estava em desintegração. Ao invés de permitirem que a desintegração os levasse para fins incertos, 
empenharam-se numa operação estrutural radical, com o objetivo de manter e expandir, de forma 
significativa, sua capacidade de explorar os produtores diretos. (WALLERSTEIN, 1985). A ideia, 
supostamente aceita pelo autor é a de que todo o excedente do capitalismo histórico, gerado pelas classes 
trabalhadoras, sempre se concentrou nas zonas centrais. 

É nessa perspectiva de progresso que o capitalismo passa a ser pautado como sistema 
socioeconômico proeminente no desenvolvimento das sociedades, isto é, todas seriam igualmente 
capazes de alcançar, nesse sistema, elevados níveis de desenvolvimento. Mas, notadamente o que se 
tem é a pauperização de diversos povos e o esgotamento dos recursos naturais como consequência da 
incessante produção de riqueza pelas cadeias produtivas na sociedade moderna contemporânea. Se por 
um lado leva ao enriquecimento e elevado padrão de consumo, que abrange poucos indivíduos e classes, 
por outro, com divisão do trabalho relacionada à distribuição dos recursos naturais, sociais e econômicos, 
subsidiária da “cadeia de mercadorias”, não se mostra equilibrado em termos dos custos gerados pela 
produção industrial. Essa divisão do trabalho se configurou mundialmente com a hegemonia econômica 
dos países centrais, e os custos sociais e naturais foram transferidos para os países de economia mais 
frágil, periféricos do sistema capitalista. (BRITO, 2006).

O Brasil, atuando nessa periferia do capitalismo mundial, não escapa dos efeitos do sistema, 
em particular o setor siderúrgico. Por outro lado, não foi curto o percurso que marca o descobrimento 
do minério de ferro até sua utilização para fins comerciais de proporção industrial no país. Mas no final 
permitiu à indústria siderúrgica apresentar papel de destaque no contexto econômico brasileiro, pela 
importante contribuição na geração de emprego e renda. Nesse contexto, o carvão vegetal aparece como 
elemento fundamental. Anteriormente extraído em grande escala das matas nativas, especialmente pela 
abundância no território brasileiro, bem como pelo ritmo acelerado do desenvolvimento agropecuário, 
fornecia quantidade significativa da energia térmica para uso diverso, em especial como termorredutor 
para produzir o ferro-gusa e o aço.

Entretanto, o aumento da demanda pelo carvão vegetal ocasionou a escassez e o distanciamento 
das fontes dessa matéria-prima, tornando necessária a criação de programas de reflorestamento, com 
espécies de rápido crescimento para atender a demanda de madeira. No final da década de 1960, o 
Governo Federal, por meio de políticas públicas de incentivos fiscais, passa a ter forte influência no 
crescimento dos plantios florestais.

Todo esse impulso para continuação e propagação da siderurgia no país, levou o carvão vegetal 
a galgar posição de destaque na matriz energética do Brasil. Segundo Brito (1990), com o crescente 
interesse sobre o uso de biomassa com a finalidade de fornecer energia, surgiram também diversas 
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propostas ligadas ao emprego da biomassa florestal, fator decisivo para dar ênfase ao papel da madeira 
enquanto fonte de energia em nosso país. Nessa liderança até 1972, no ano seguinte ela cede espaço para 
a energia derivada do petróleo. Em 1978 é suplantada também pela hidroeletricidade. E mesmo com as 
previsões de que a madeira tenderia a desaparecer do cenário de consumo de energia do país, na década 
de 1990 ela se encontra na terceira posição entre as fontes energéticas.

Em geral, a produção de carvão vegetal para utilização em siderurgias vem se tornando uma 
atividade de grande importância econômica no país, sobretudo em Minas Gerais, pois envolve grande 
massa de trabalhadores, direta e indiretamente. Minas Gerais destaca-se nacionalmente na produção, com 
um número significativo de municípios que desenvolvem essa atividade, e no consumo desse produto. 
Contudo, as diversas críticas em torno da produção de carvão vegetal referem-se à persistência dos 
impactos negativos relacionados à degradação ambiental, inicialmente devido à devastação de florestas 
nativas, e, posteriormente, com a monocultura de eucalipto. As discussões apontam que ambientalmente a 
monocultura de eucalipto não tem proporcionado melhorias, pois são abundantes as críticas à mesma em 
decorrência do passivo ambiental criado. No social o plantio tem levado ao conjunto de desapropriações 
de moradores das áreas de chapada. É preciso também ressaltar as condições precárias de trabalho a que 
são submetidos muitos dos trabalhadores da atividade de carvoejamento. 

INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO BRASIL 

A indústria de ferro e aço no Brasil remonta o final do século XVI e está ligada aos nomes de 
Sardinha Peçanha, por ter descoberto os depósitos de minério de ferro e também a seu filho, Sardinha 
Peçanha, que deu início à produção, para fins comerciais, a partir da construção de forjas catalãs em 
Biraçoiaba na Capitania de São Vicente, atual Estado de São Paulo. Entretanto, mesmo sem o esgotamento 
da produção, foram sucessivas as crises e falências de unidades para fundição de ferro, que perduraram 
por quase três séculos, especialmente pela falta de incentivo da Coroa Portuguesa, ausência de pessoas 
com capacidade financeira para o empreendimento e mão-de-obra especializada (BAER, 1970). 

Conforme Baer (1970), durante um largo período de tempo, a indústria do aço no país se baseou 
em pequenas produções em forjarias, com utilização de métodos primitivos, através de técnicas de 
fabricação importadas da África, o cadinho africano1. Contudo, com a fundação da Escola de Minas, em 
1879, pelo engenheiro francês Henrique Gorceix, na cidade de Ouro Preto, foram permitidas mudanças 
significativas deste quadro, pois capacitavam, por meio de formação e treinamentos, engenheiros, 
geólogos e metalúrgicos, tornando-se um fator determinante para o desenvolvimento da siderurgia no 
Brasil. 

Somente em 1921, tem-se a construção de uma indústria siderúrgica de bases sólidas em Minas 
Gerais, com a criação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (CSBM) - atual Arcelor Mittal -, a 
partir da associação do grupo de aço belgo Acieries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED) e de 
empresários locais que, em 1917, haviam fundado a Companhia Siderúrgica Mineira. Esta foi a primeira 
usina integrada da América Latina.

A CSBM buscou se expandir sobre o território mineiro com a instalação de novos e amplos fornos. 
Até aquele período só tinha entrado em funcionamento a Fábrica de Sabará.  Na década de 1930 implanta-
se uma Unidade na cidade de João Monlevade, iniciativa considerada um marco do desenvolvimento da 
indústria de ferro e aço no país promovido com capital do exterior.  Fator também favorável à expansão 
dessa siderúrgica foi a ligação ferroviária entre a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Vitória-Minas, 
1   Os “fomos de cadinho” eram rudimentares, de volume em torno de 1 m3, com capacidade para a produção de 
aproximadamente 15 quilos de ferro por corrida. LANDGRAF; TSCHIPTSCHIN; GOLDENSTEIN.  Notas sobre a história 
da metalurgia no Brasil (1500-1850).  Disponível em <http://www.pmt.usp.br/notas/notas.htm> Acesso em 18 de julho de 
2014.  
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promovida pelo presidente Getúlio Vargas, que tinha forte interesse pelo desenvolvimento industrial 
do país. O projeto de ligação ferroviária acabou viabilizando a usina na região da antiga fazenda de 
Monlevade:

 
A mais notável expansão na indústria de ferro e aço durante os anos 30 foi a 
construção, pela Belgo-Mineira, de sua unidade em Monlevade. Com a extensão 
dos serviços ferroviários ate aquela área, a companhia iniciou a construção em 
1935. Em julho de 1937 seu novo alto-forno começou a funcionar, em abril de 
1938 deu-se a primeira corrida de aço de Monlevade em seu novo forno SM e, 
com o início do funcionamento de suas novas usinas de laminação, em janeiro 
de 1940 a Belgo-Mineira tornou a maior siderurgia integrada da América Latina 
ela se tornou também e, ainda é até hoje a maior indústria siderúrgica integrada 
a carvão vegetal do mundo. (BAER, 1970, p. 88).

 
Conforme Bauer (1970), a expansão da CSBM promoveu o crescimento da indústria siderúrgica 

nacional. Tem-se também, nos anos 1930, a fundação da Cia. Ferro Brasileiro na cidade de Caeté/
MG, e esta se tornou a principal produtora de tubos de ferro no Brasil. Diversas empresas siderúrgicas 
foram fundadas no território brasileiro. Até meados de 1960, dezenas de siderúrgicas eram tidas como 
responsáveis pelo aquecimento da economia do país, com grande importância na geração de emprego 
e renda.  Entretanto, a produção não supria na totalidade as necessidades internas2, razão pela qual 
Vargas, empenhou-se na criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fundada em 9 de abril de 
1941, na cidade de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. Realidade permitida a partir de acordos 
diplomáticos entre o governo Brasileiro e o dos Estados Unidos3 (Franklin Delano Roosevelt), este se 
responsabilizou pelo financiamento e fornecimento da tecnologia necessária à construção.

Durante os anos de 1950, algumas empresas de menor porte começam a surgir. A maior delas 
foi a do grupo alemão Mannesmann4, inaugurada em agosto de 1954, construída na cidade de Belo 
Horizonte, especializada na produção de tubos sem costura, entre outros materiais de aço. Conforme 
Neves e Camisasca (2013), a Companhia Siderúrgica Mannesmann foi convidada a se estabelecer no 
Brasil e se tornou responsável pela fabricação de tubos destinados à Petrobrás.  

Em geral, durante os séculos XIX e XX, o país se mostra capaz de potencializar sua produção 
de ferro e aço, devido ao abundante recurso natural. A partir do processo de industrialização, tem-se um 
rápido desenvolvimento da produção desse tipo de insumo, acompanhado das inúmeras fundações de 
empresas siderúrgicas privadas e públicas no Brasil. Acrescenta-se a este contexto o uso intensivo de 
carvão vegetal.  Todo esse impulso para continuação e propagação da siderurgia no país levou o carvão 
vegetal a adquirir posição de destaque na matriz energética brasileira, colocando o país e, principalmente 

2  Até 1939, os números da indústria siderúrgica eram os seguintes: entre 1921 e 1939 foram fundadas 25 empresas 
do ramo siderúrgico. A maior delas era a Belgo-Mineira. Essas organizações empregavam, em 1939, mais de 11 mil pessoas, 
produziam mais de 160 mil toneladas de ferro gusa, 114 mil de aço e mais 100 mil toneladas de laminados. O consumo de 
ferro gusa e de lingotes parecia equilibrado, ou seja, o que era produzido era também consumido no mercado interno. Com os 
laminados, a questão era diferente, a produção ainda era pequena e não supria a cadeia do consumo e, por isso, as importações 
de laminados chegavam a 76%. (NEVES; CAMISASCA, 2013, p. 63)
3  Objetivo deste acordo se pautou no suprimento das necessidades de desenvolvimento industrial do Brasil e na de 
demanda de aço dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. (NEVES; CAMISASCA, 2013).
4  Conforme Neves e Camisasca (2013), no ano de 1977, a Companhia passou a se chamar Mannesmann S.A. Em 
1994 foi incorporada, pela Mannesmannrohren- Werke AG, da Alemanha. Em 2000, ocorreu um processo de fusão entre a 
Mannesmann e a empresa francesa Vallourec, sendo criada a Vallourec & Mannesmann Tubes (V&M Tubes), posteriormente, 
passou a ser a V&M do Brasil S.A. Em julho de 2013, a V&M do Brasil passou a se chamar Vallourec, um dos complexos 
siderúrgicos mais modernos e bem equipados do mundo, líder mundial na fabricação de tubos de aço sem costura e em solu-
ções tubulares Premium.
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o Estado de Minas Gerais, como maiores produtores e consumidores do mundo. 

A VINCULAÇÃO DO CARVÃO VEGETAL À SIDERURGIA BRASILEIRA
 
Segundo Rezende e Santos (2012), a produção de carvão vegetal no Brasil, como termorredutor 

destinada à siderurgia, teve início em Minas Gerais. A falta de reservas de carvão mineral e a grande 
disponibilidade de vegetação nativa foram favoráveis as condições para o uso do carvão vegetal.  A 
produção em Minas Gerais surgiu em escala comercial em meados do século XIX. Num primeiro 
momento, foram utilizados recursos das florestas naturais da região formada pelos municípios de 
Mariana, Caeté e Ouro Preto, abundantes em jazidas de minério de ferro. 

Em meados do século XX, as siderúrgicas mineiras tornaram-se responsáveis por 90% da 
produção de ferro-gusa do país, posição consolidada entre os anos de 1950 e 1960, com a implantação do 
polo siderúrgico do Vale do Aço. Até meados da década de 1960, a cobertura florestal nativa, abundante 
no território, forneceu quantidade significativa de energia térmica uso diverso e, sobretudo, enquanto 
termorredutor para a produção de ferro-gusa e aço (REZENDE; SANTOS, 2012). Podemos destacar 
que o uso de carvão vegetal como termorredutor, em contraponto à utilização do carvão mineral, é uma 
peculiaridade da siderurgia brasileira. 

Em geral, é significativo o uso do carvão vegetal na indústria siderúrgica brasileira, cujo insumo 
é tido como responsável pelo seu surgimento e desenvolvimento. Assim, ao passo que se estabeleciam 
e se expandiam as empresas siderúrgicas a carvão vegetal no país, também se ampliavam a necessidade 
de produção e o consumo dessa fonte energética. Nesse contexto, são colocadas em pauta discussões de 
ordem econômica e social em torno da matéria-prima utilizada, a madeira, tendo em vista que

a sustentação de uma importante parcela da produção siderúrgica, baseada no 
carvão vegetal obtido de madeira de matas nativas, está se tornando difícil. A 
mata nativa está hoje escasseando, principalmente junto às usinas siderúrgicas, 
pois grande parte do desenvolvimento agropecuário já se encontra estabelecida 
nessas áreas. A consequência disso é o distanciamento cada vez maior dos pontos 
de produção de carvão vegetal, os quais muitas vezes estão localizados a 1000 
km dos centros de consumo. (BRITO, 1990, p. 4).

Além do distanciamento, ocasionado pela escassez da mata nativa em torno das siderurgias, tem-
se atrelado outra realidade nada favorável, pois também se desmatavam grandes áreas sem a preocupação 
com reflorestamentos e medidas que amenizassem tal impacto ambiental. O bioma brasileiro mais afetado 
com essa atividade foi o cerrado.  Com o passar dos anos fizeram-se necessárias uma maior produção 
e alternativas para controle e/ou redução dos danos ambientais causados por essa atividade. Para suprir 
essa demanda foram implementadas novas técnicas, uma delas o cultivo do eucalipto, introduzido no 
Brasil por Edmundo Navarro de Andrade ainda no início do século XX. 

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO 
CARVÃO VEGETAL

Segundo Brito (1990), com o crescente interesse sobre o uso de biomassa para fins energéticos, 
surgiram também várias propostas referentes ao emprego da biomassa florestal, atingindo expressivamente 
a participação da madeira, no consumo energético brasileiro. No início da década de 1970, figurava como 
a primeira fonte de energia do País. Vale ressaltar que o surgimento e o melhor aproveitamento de outras 
fontes de energia (petróleo, hidroeletricidade, entre outras começaram a suplantá-la. Se o consumo da 
madeira enquanto fonte energética no Brasil mostra-se relevante, uma parcela significativa desse fato 
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deve-se ao carvão vegetal que dela é proveniente.
São expressivos os números da produção e consumo de carvão vegetal no Brasil (TAB. 1), pois 

esse insumo destina-se em grande parte à indústria, sobretudo nas siderurgias do país, bem como ao uso 
residencial rural e urbano, em geral. Nas siderúrgicas, o carvão vegetal é utilizado como termorredutor, 
para produção de ferro gusa, ferro ligas e aço. 

A atividade de carvoejamento vem demonstrando grande importância econômica no país, 
especialmente em Minas Gerais, pois envolve grande massa de trabalhadores, direta e indiretamente, 
respectivamente 45 mil e 179 mil pessoas, segundo dados da AMS (2008). Ressalta-se que o estado 
mineiro destaca-se nacionalmente tanto pela produção, com um número significativo de cidades, que 
desenvolvem essa atividade, como no consumo de tal produto. No ano de 2013, conforme o IBGE,  
produziu em torno de 4.630.887 toneladas de carvão vegetal, avaliada em R$ 2.153.807,00.

Quando não extraída das matas nativas, a produção do carvão vegetal se baseia nas seguintes 
etapas: plantio e cultivo das mudas, corte do eucalipto, transporte da madeira até os fornos, enchimento 
dos fornos, cuidados com a carbonização, descarregamento dos fornos e carregamento dos caminhões 
que realizam o transporte. Atributos físicos se apresentam como fundamentais para o ingresso dos 
trabalhadores nesse tipo de atividade, como pontua Dias et al (2002).

É interessante ressaltar que a produção do carvão vegetal, em pleno século XXI, se dá ainda, em 
sua maior proporção, como era há um século. E esta produção é demandada pela moderna e reestruturada 
siderurgia. Quanto aos fornos para a produção de carvão vegetal, Brito (1990 apud Duboc, 2007) explica 
que a carga de madeira é colocada no interior de um invólucro denominado “forno”, que geralmente é 
construído em alvenaria, chapa metálica ou com a mistura de ambos. O forno pode ser caracterizado em 
quatro formas principais: 1) meia-laranja ou rabo quente, 2) de encosta ou de barranco, 3) colmeia ou 
de superfície e 4) retortas. Os três primeiros são de aquecimento interno por combustão controlada e o 
último é tido como mais atual, envolvendo tecnologias e maior eficiência.

TABELA 1
Produção e consumo de carvão vegetal no Brasil por setor (unidade 103 t).

Fluxo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Residencial 763 779 801 777 801 822 904 788 748 740

Comercial 98 102 104 107 113 121 121 133 143 140

Agropecuário 8 9 9 10 11 11 11 12 11 11

Industrial 7.540 8.944 8.757 8.526 8.745 8.658 5.110 6.262 6.533 6.301

Consumo final  
energético 8.409 9.834 9.671 9.420 9.670 9.612 6.146 7.195 7.435 7.192

Importação 25 52 90 158 15 1 1 1 0 0

Exportação -13 -28 -15 -13 0 0 0 0 0 0

Produção 8.657 10.085 9.893 9.559 9.958 9.892 6.343 7.379 7.636 7.387
Fonte: BRASIL (2013). EPE/ MME.  Balanço Energético Nacional.
Unidade 103 t (produção e consumo em toneladas)

A produção de carvão vegetal, no Brasil, é destinada ao atendimento da demanda de diversos 
segmentos da indústria (siderurgia, metalurgia, cimento, etc.), bem como para utilização residencial 
urbana e rural, conforme a TAB. 1. A principal utilização, no entanto, se faz ver na indústria de siderurgia. 
O consumo do carvão vegetal, embora crescente, é marcado por oscilações decorrentes dos desequilíbrios 
de ordem macroeconômica (TAB. 1 e 2), provocando frequentes alterações nos investimentos públicos 
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e privados, na produção industrial, influenciando na menor ou maior utilização desta matéria-prima 
(REZENDE; SANTOS, 2012).

GRÁFICO 1 – Repartição da oferta de Energia em 2012
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE / Ministério de Minas e Energia – MME
* Total de energia demandada no país.

Para fins de esclarecimento e evidência da participação do carvão vegetal na matriz energética 
brasileira, o GRAF. 1 demonstra a repartição da oferta de Energia no Brasil, no ano de 2012, nele o 
carvão vegetal e a lenha aparecem como a 5ª fonte de energia mais consumida no Brasil, 9,1%, apenas 
4,7 pontos porcentuais menor que a energia elétrica e hidráulica.. Acoplado ao consumo da madeira, o 
carvão vegetal mostra-se como uma fonte de energia de demanda significativa no país. Ainda no ano de 
2008, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL) divulgou, em seu atlas, o nível de consumo de 
vinte três tipos de fonte de energia do país, e o carvão vegetal, por sua vez, se encontrava na 12ª posição 
em relação aos outros insumos ilustrados. Observa-se, portanto, um aumento relativo do consumo desse 
produto durante o período de 1998 e 2007, um aumento em torno de 57%. 

Contudo, além de fortes críticas a respeito da matéria-prima utilizada, a produção de carvão, 
mesmo com importante contribuição para economia mineira e brasileira, vai de encontro às questões 
sociais e ambientais. Não podemos negar os benefícios, principalmente econômicos, vindos dessa 
atividade. Da mesma forma não podemos ignorar os danos e transtornos causada por tão impactante 
prática que perpassa o econômico, o social e o ambiental, gerando transformações também no âmbito 
cultural onde é desenvolvida. Enquanto o capital e o Estado defendem e incentivam esta atividade 
econômica nas regiões, a população denuncia seus impactos ambientais, em muitos casos irreversíveis 
para mesma. 

Com relação aos trabalhadores envolvidos na atividade de carvoejamento, segundo, Santos e 
Hatakeyama (2012), muitos destes vivem em situação degradante, pois os mesmos são submetidos a 
alojamentos e cozinhas precárias à falta de instalações sanitárias, de água potável e socorro médico. 
São praticamente obrigados a colocar seus filhos no trabalho como forma de aumentar a produção. Há 
ocorrência de acidentes que deixam sequelas e até mutilações. 

De acordo com Dias et al (2002), os trabalhadores em carvoarias de Minas Gerais realizam 
suas atividades sob condições de risco, pois muitas instalações ainda fazem uso do processo tradicional 
de carvoejamento. Os trabalhadores ficam expostos à radiação solar, ao excessivo calor emitido pelos 
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fornos e às substâncias químicas resultantes do processo de carbonização. Além disso, sofrem com o alto 
ruído das motosserras usadas, em algumas carvoarias, para o corte da madeira e ao excessivo esforço 
físico.

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA MATA NATIVA PELA 
SILVICULTURA DE EUCALIPTO 

A silvicultura de eucalipto, destinada à atividade de carvoejamento, surge como fonte alternativa 
para redução da devastação da mata nativa no Brasil, bem como auxílio na continuação da produção de 
ferro e aço, sem a dependência da importação do carvão mineral. Todavia, ressalta-se que a utilização da 
madeira de eucalipto no território brasileiro não se destina somente à produção do carvão vegetal, mas 
também à produção de celulose, painéis de madeira industrializada, serrados, compensados de lenha e 
outros produtos florestais.   

Conforme Rezende e Santos (2010), desde o Descobrimento do Brasil até a década de 1960 
a atividade florestal extrativista e nômade era predominante no país. Entretanto, na região sudeste, 
particularmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, entre as décadas de 1950 e 1960, já eram 
perceptíveis algumas pequenas áreas plantadas com eucalipto. Em meados da década de 1960, os plantios 
de pinho e eucalipto, especialmente no Brasil foram impulsionados pela política federal de estímulo ao 
reflorestamento, através de incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal (Lei 5.106/1966), que 
perduraram até o final da década de 1980 e, favoreceram a implantação e expansão de uma nova forma 
de produção no Brasil. Acrescenta-se também, de acordo com a AMS que o primeiro plantio comercial 
de eucalipto foi realizado pela CSBM no município de Santa Bárbara/MG, em 1949. Em 2010, o estado 
mineiro ainda detinha a maior área de plantações de pinho e eucalipto do Brasil, com 1.420 mil hectares 
dos quais, 1.280 mil são formados por eucaliptos e 140 mil por pínus.

Entre os anos de 2006 e 2010 foi significativa a expansão das áreas de silvicultura de eucalipto no 
país, sobretudo de eucalipto, em decorrência de seu rápido crescimento, produtividade, vigor e adaptação 
a diferentes habitats. A área plantada de eucalipto cresceu 1,29 milhão, o equivalente ao crescimento 
médio anual de 6,6%. Em Minas Gerais, onde se concentra a maior área cultivada de eucalipto do Brasil, 
estão 30% do total nacional (REZENDE; PEREIRA; BOTELHO, 2013).

A TAB. 2 demonstra a evolução do consumo de carvão vegetal, segundo a sua origem natural 
vegetal, com dados relativos ao estado de Minas Gerais e ao Brasil entre os anos de 2001 e 2010. É 
perceptível que no decorrer desses anos houve um decréscimo do consumo proveniente da extração de 
mata nativa e aumento considerável das florestas plantadas no país como um todo.  Desde o início da 
década de 2000, verificou-se o aumento de 1/3 do consumo estadual e nacional do carvão vegetal.  
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TABELA 2
Evolução do consumo de carvão, segundo a origem natural vegetal - Minas Gerais e 

Brasil, 2001-2010

Ano

Minas gerais Brasil
Consumo 

Total (1.000 
mdc1)

Origem Consumo 
Total (1.000 

mdc)

Origem
Florestas 
plantadas

Vegetação 
nativa

Florestas 
plantadas

Vegetação 
nativa

 (%) (%) (%) (%)
2001 17.120 ... ... 26.220 65,2 34,8
2002 17.214 ... .. 26.820 63,5 36,5
2003 19.470 65,5 34,5 29.202 58,2 41,8

2004 24.422 54,2 45,8 36.920 47,8 52,2

2005 25.158 59,0 41,0 38.051 50,4 49,6

2006 21.017 58,0 42,0 35.125 51,0 49,0

2007 21.908 50,0 49,9 36.778 48,0 52,0

2008 21.169 63,8 36,2 33.339 52,6 47,4

2009 13.759 72,3 27,7 20.206 70,2 29,8

2010 18.282 76,3 23,7 25.304 68,5 31,5

Fonte: Rezende; Santos (2012).  Dados básicos AMS (2008)

A silvicultura de eucalipto surge como alternativa à redução da devastação da mata nativa. 
Contudo, tem gerado controvérsias. Lima (1996) afirma que o impacto ambiental do eucalipto sobre 
os recursos hídricos não difere dos impactos provocados por outras espécies florestais. “A imagem 
hidrológica das espécies de eucalipto como um todo, ou das plantações de eucalipto, de acordo com 
os resultados na presente revisão, é suficientemente clara para eliminar qualquer preocupação para 
com possíveis efeitos hidrológicos colaterais do eucalipto” (LIMA, 1996, p.137). Essa afirmação não é 
compatível com a realidade dos moradores das regiões afetadas pelo plantio de eucalipto no município 
de Rio Pardo de Minas. Segundo Brito (2006), esses moradores convivem com o desaparecimento, o 
assoreamento e o entupimento das nascentes dos rios após a implantação da monocultura do eucalipto. 
A água é a principal fonte de vida e de reprodução social nas comunidades rurais.

Maia (2008) afirma que a silvicultura de eucalipto tem causado a destruição e a degradação do meio 
ambiente pelo reflorestamento. Apresentam-se desde o desmatamento de grandes áreas, fragmentando 
e destruindo biomas, até o esgotamento dos solos, uso intensivo e pressão sobre os recursos hídricos, 
contaminação da água e do solo pelo amplo uso de agrotóxicos, contaminação do ar com o carvoejamento, 
danos irreversíveis à fauna e à flora e mudanças climáticas.

Brito (2006) aponta que a monocultura de eucalipto se desenvolveu basicamente com o interesse 
de fornecimento de matéria-prima para a siderurgia mineira, com forte investimento federal e estadual, 
pois este último cedeu imensas extensões de terras para empresas de reflorestamento em terras,

conseguidas principalmente por meio de três modalidades: venda de terras 
públicas para particulares, concessão de uso por meio de contratos entre o Estado 
e particulares e compra e venda de terras entre particulares. Seus proprietários 
foram obrigados a deixarem sua terra de origem, seu lugar de identidade e sua 
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maior riqueza (Brito, 2006, p. 32).

A atividade de reflorestamento também foi considerada uma das consequências de eliminação 
das pequenas propriedades (BRITO, 2006). Existe uma visão hegemônica da silvicultura na sociedade 
que a percebe como atividade “sustentável”, geradora de emprego e renda, sustentável em função de 
reduzir a extração da mata nativa. Assim ela é divulgada e defendida, deixando de lado os enormes 
problemas ambientais. Esta é uma visão maquiada pelo capital e seus beneficiários. Como apontam 
Nunes, Soares e Soares (2012), os impactos da silvicultura são nocivos ao meio ambiente por intervir 
fortemente na degradação dos recursos naturais. 

Diante dessas análises, a monocultura de eucalipto tornou-se alvo de grandes discussões, pois a 
produção de carvão a partir das florestas plantadas, mesmo com importante contribuição para economia 
mineira e brasileira, vai de encontro às questões sociais e ambientais. Os benefícios, principalmente 
econômicos gerados por esta atividade são, em certa medida, inegáveis. Contudo, não podem ser ignorados 
os danos e transtornos provenientes de tão impactante prática, que alcança os campos econômico, social 
e ambiental, provocando transformações também no âmbito cultural onde é desenvolvida. Por um lado 
os incentivos e defesa por parte do capital e do Estado para continuação e propagação desta atividade 
econômica nas regiões brasileiras são visíveis. Por outro, as comunidades atingidas denunciam seus 
impactos ambientais, em muitos casos irreversíveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo do trabalho passa por mudanças significativas, e produções antes denominadas precárias, 
arcaicas, como a produção de carvão vegetal, são também inseridas neste contexto. As explicações e 
interpretações da situação de trabalho nesta cadeia produtiva começam a tomar novos rumos, novas 
visões. Não é somente a superexploração que domina esta atividade, pois empresas deste setor buscaram 
modernizá-la, ampliando as discussões às leituras globais sobre as transformações na organização e 
gestão do trabalho.

O carvão vegetal mostra sua relativa importância para a economia brasileira, especialmente 
no estado de Minas Gerais, maior consumidor e produtor deste insumo, além do mais, o crescente 
desenvolvimento das siderúrgicas à carvão vegetal no país, inicialmente permitidas pela grande 
disponibilidade de vegetação nativa, levou-o a não somente fazer parte da matriz energética do país 
como também apresentar posição de destaque. No entanto, o uso em larga escala da sua matéria-prima, 
a madeira, entra nos discursos críticos de ambientalistas, dentre outras pessoas preocupadas com a 
escassez das matas nativas brasileiras. Paulatinamente, com os grandes investimentos privados e públicos 
começam a substituição da madeira nativa pela a provinda de reflorestamento de pínus e eucalipto.  Mas, 
outra realidade, nada favorável, passou despercebida durante séculos, a forma de se produzir o carvão. 
As empresas siderúrgicas se desenvolviam, se expandiam à custa de insumo obtido por meio de um 
trabalho penoso, até mesmo escravo. Pouco se falava em mudanças das atividades produtivas do setor 
carvoeiro.

Nos moldes tradicionais, a produção de carvão vegetal demanda grande esforço físico para a 
retirada, carga e descarga do material lenhoso, ficando também os trabalhadores expostos constantemente 
às altas temperaturas, à radiação e à fumaça emitidas pelos fornos. É um trabalho intensivo e precário, 
atestado pela falta de instalações necessárias à higiene e moradia, como se observou em determinadas 
carvoarias. A situação vem sofrendo mudanças significativas quando da substituição do trabalho vivo 
pelo trabalho morto, o que traz, particularmente neste aspecto, melhorias para as condições de trabalho.

Contudo, a inserção de maquinários em algumas carvoarias do Norte de Minas Gerais significou 
mudanças para a realidade de vida de muitos trabalhadores, acarretando em alterações no perfil destes – já 
que se tornam necessárias melhores qualificações, com redução significativa do número de funcionários. 



14 15

Neste contexto, as discussões acerca do modo de trabalho e das transformações na produção de carvão 
vegetal são colocadas à luz das análises iniciadas por Marx e dos autores contemporâneos da sociologia 
do trabalho: a crescente substituição do trabalho vivo por trabalho morto, gerando o enfraquecimento 
dos sindicatos bem como a perda da percepção de classe.

Percebe-se que a orientação para o lucro, o impacto social, com a exclusão de centenas de 
trabalhadores do processo produtivo, revela que o objetivo desse desenvolvimento tecnológico não 
levou em consideração o bem estar econômico e social dos trabalhadores, mas sim as necessidades de 
acumulação do capital via redução de custos e  aumento da eficiência produtiva. 

A produção de carvão vegetal em Minas Gerais é uma atividade lucrativa na medida em que 
compete com outros produtos agrícolas e na geração de emprego, tanto de forma direta como indireta. A 
sua utilização comercial é de uma extensão variada, servindo como fonte energética para a produção de 
ferro-gusa, ferro liga, entre outras utilidades comercial e residencial. 

No entanto, as questões sociais e ambientais relacionadas a esta produção, apresentam uma 
realidade nada favorável, estando esta ligada ao trabalho penoso realizado pelos sujeitos diretamente 
envolvidos na atividade de carvoejemento. A produção de carvão vegetal depende de grande esforço 
físico para retirada, carga e descarga do material lenhoso, ficando também os trabalhadores expostos as 
altas temperaturas e a radiação emitida pelos fornos. É um trabalho além de intensivo, precário como 
atestam a falta de instalações necessárias à higiene e moradia. 

Nas análises sobre a produção de carvão vegetal destacam-se também os danos causados ao meio 
ambiente, devido ao intenso desmatamento de florestas nativas.  O papel dos órgãos governamentais e 
de diversas empresas, no investimento em monoculturas de eucalipto, permitiu que houvesse expansão 
significativa dessa atividade a partir da segunda metade do século XX. Mais de um milhão de hectares de 
terra, ou seja, aproximadamente 10%, da região do Norte de Minas Gerais, foram destinados à silvicultura 
para produção de carvão. Esses incentivos transformaram a região na maior produtora de carvão vegetal 
proveniente da silvicultura no país (Brito, 2006). 

No entanto, mesmo com o uso da plantação do eucalipto, esta nova matéria-prima, os estragos 
ao meio ambiente persistiram. De acordo com Brito (2006), com o reflorestamento e a destruição no 
ambiente natural, na flora e comprometimento na fauna local, foram verificados enormes impactos 
ambientais devido à monocultura do eucalipto no Norte de Minas Gerais. 

Dentro das comunidades, acabou por mudar a realidade de vida de muitas pessoas, que perderam 
suas terras, devido a expropriação e privatização dos recursos naturais. Fazendo com que a discussão 
vá além dos impactos gerados pela implantação da monocultura de eucalipto, e adentre-se ao campo do 
conflito existente entre o sistema capitalista e desenvolvimento sustentável, isto é, das diferentes visões 
de desenvolvimento e interesses que permeiam este campo, pois esta é a relação que acaba ficando 
“oculta” na comunidade alcançada pela monocultura de eucalipto.
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(Footnotes)
∗ MDC: Metro de Carvão – Unidade de medida equivalente à quantidade de carvão contida em um metro cúbico


