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RESUMO 
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ESTRUTURAÇÃO DE UM ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO 

CARVÃO VEGETAL NO VALE DO TAQUARI E CAÍ, RIO GRANDE 

DO SUL 

AUTOR: FLÁVIO CUNHA LAUREANO DA SILVA 

ORIENTADOR: DR. JORGE ANTÔNIO DE FARIAS 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 27 de fevereiro de 2014. 
 

No presente estudo objetivou-se analisar economicamente a cadeia produtiva do 

carvão vegetal em municípios do Vale do Taquari e Caí, Rio Grande do Sul. A região 

abrangeu os municípios de Brochier, Maratá, Paverama e Poço das Antas. Os subsídios foram 

obtidos com aplicação de questionários in loco, aplicados sob os elos principais da cadeia 

produtiva (viveiros florestais, produção de acácia-negra, produtores de carvão vegetal e 

embaladores de carvão vegetal). Com a utilização do processo de amostragem com 

probabilidade proporcional ao tamanho foram estabelecidas 123 propriedades rurais e 09 

embaladores a serem entrevistadas. A análise econômica foi realizada com auxílio dos 

critérios: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício-

Custo (B/C), Custo Médio de Produção (CMPr), Valor Anual Equivalente (VAE), Valor 

Presente Líquido Infinito (VPL∞), Valor Esperado da Terra (VET). A taxa média de 

atratividade utilizada foi de 6,8% a.a. Foram identificados sete viveiros florestais de mudas de 

acácia-negra, a maioria de laminado (57,1%), com semente de procedência (71,4%), casa de 

vegetação (71,4%) e sistema de irrigação por aspersão (57,1%). A região possui 1087 

produtores de acácia, sendo 84,1% originários de mudas e 57,5% em consórcios com culturas 

agrícolas (plantio manual). Foram diagnosticados 3531 fornos de carvão, 46,3% do tipo rabo 

quente sem chaminé, 52,2% rabo quente com chaminé e 1,5% do tipo “Brochier”. O número 

de embaladores encontrados foi de trinta e três, sendo 45% com produção mensal de 10 a 20 

toneladas. Além disso, foram identificados dezesseis empreendimentos de apoio. A produção 

de 300.000 mudas laminado e tubete foram consideradas viáveis economicamente, contudo a 

segunda opção apresentou Custo Total (R$20.839,55/ano) e CMPr (R$71,19/milheiro) 

menores, além de B/C maior (1,55). Dentre as opções propostas de produção de acácia negra 

(plantio puro e em consórcio com milho), o único cenário com inviabilidade econômica foi 

observado no Índice de Sítio 12 do plantio puro com valores de VPL (R$-129,85/ha), VAE 

(R$-19,76/ha/ano) e VPL infinito (R$-290,61/ha) negativos; de TIR (6,05%a.a) menor que a 

TMA; VET (R$4.709,39/ha) menor que o valor da terra; CMPr (R$59,30/m³) maior que o 

valor pago pela matéria prima. A produção de carvão vegetal mostrou-se viável 

economicamente nos três tipos de fornos, contudo os valores de CMPr (R$0,32/Kg) e B/C 

(1,94) foram mais atrativos com o processo realizado nos fornos tipo “Brochier” com lenha 

própria. No empacotamento de carvão, os valores mais atrativos foram relatados quando o 

carvão processado é próprio: Custo Total (80.408,50/ano); CMPr (0,69/Kg embalado)  e B/C 

(1,59). Com isso conclui-se que apesar do nível tecnológico defasado empregado na cadeia 

produtiva do carvão vegetal no vale do Caí e Taquari as atividades são, em sua grande 

maioria, rentáveis economicamente.  

 

Palavras-chave: viveiros florestais; acácia-negra; viabilidade econômica 
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In the present study aimed to analyze economically the productive chain of charcoal in 

cities of Taquari and Caí Valley, Rio Grande do Sul. The region covered the cities of 

Brochier, Maratá, Paverama and Poço das Antas. Subsidies were obtained with questionnaires 

application in loco, applied under the main links of the productive chain (forest nurseries, 

production of acácia-negra, charcoal producers and packers of charcoal). With the use of 

sampling with probability proportional, to be interviewed 123 rural properties and 09 packers. 

The economic analysis was performed with the aid of the criterion: Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Relation Benefit-Cost (B/C), Average Cost of Production 

(CMPr), Annual Value Equivalent (VAE), Infinite Net Present Value (NPV ∞), Expected 

Value of Earth (VET). The average rate of attractiveness used was 6.8% a.a. Were identified 

seven forest nurseries for seedlings of acácia-negra, most laminate (57,1%), with seed of 

origin (71,4%) and greenhouse (71,4%) and sprinkler irrigation system (57,1 percent). The 

region has 1087 acácia producers being 84,1% originated from seedlings and 57,5% in 

consortia with agricultural crops (planting manual). In addition, sixteen enterprises were 

identified for support. The production of 300.000 seedlings and laminated tubes were 

considered economically viable, however the second option presented total cost (RS 

20.839,55/year) and CMPr (RS 71,19/thousand), in addition to B/C more (1,55). Among the 

options proposed for the production of acácia-negra (pure and planting in consortium with 

corn), the only scenario with economic infeasibility was observed in site 12 index of pure 

plantation with values of VPL (R$ -129,85/ha), VAE (R$ -19,76/ha/year) and NPV infinity 

(R$ -290,61/ha) negative; of TIR (6,05% a.a) less than TMA; VET (R$ 4,709,39/ha) less than 

the value of the land; CMPr (R$ 59,30/m3) greater than the price paid for the raw material. 

Charcoal production proved to be economically viable in all three types of ovens, however the 

CMPr values (R$ 0,32/Kg) and B/C (1,94) were more attractive with the process performed in 

the ovens type "Brockley" with own firewood. Charcoal packaging more attractive values 

were reported when the coal processed is own: Total Cost (R$ 80.408,50 per year); CMPr 

(0.69/Kg packaged) and B/C (1,59). It is concluded that despite the outdated technological 

level employed in charcoal produttiva chain in the Valley do Caí and Taquari activities are, 

for the most part, economically profitable.  

 

Keywords: forest nurseries; acácia-negra; economic viability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os imigrantes do vale do Caí e do Taquari introduziram a Acacia mearnsii De Wild 

(acácia-negra) em suas propriedades rurais devido à demanda da indústria coureiro calçadista 

e do vestuário por extrativos tanantes oriundos de sua casca, com a madeira tornando-se um 

subproduto de pouca valorização monetária, voltada ao uso doméstico.  

A acácia-negra é uma leguminosa com florescimento de julho a outubro, fixadora de 

nitrogênio, que se caracteriza por ser uma recuperadora de solos por realizar simbiose com 

micorrizas arbusculares e ectomicorrizas (MOREIRA e SIQUEIRA 2002). 

A espécie era consorciada com culturas agrícolas (milho, mandioca) no primeiro ano e 

posteriormente utilizado para o pastoreio de animais (ovelha, gado), aumentando assim a 

rentabilidade do investimento. 

Com o passar dos anos a madeira começou a ter outros fins agregadores de valor, 

sendo utilizada na produção de papel e celulose com a abertura de unidades industriais 

consumidoras de cavaco para exportação no estado e de carvão vegetal para uso residencial e 

comercial.  

Assim desenhou-se o cenário atual: a acácia-negra presente em milhares de 

propriedades rurais da região, tornando-a uma das maiores fornecedoras de casca para 

indústria tanante, cavaco para indústria de papel e celulose além de ser a maior produtora de 

carvão vegetal do estado do Rio Grande do Sul. 

O maciço florestal de Acacia mearnsii De Wild no  estado, segundo ABRAF (2007) é 

de 152,5 mil hectares, com a acacicultura presente em mais de 10mil pequenas propriedades 

rurais no estado. Essa atividade desempenha importante papel socioeconômico, gerando 

retorno financeiro e contribuindo para a manutenção da população no meio rural. 
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Assim, gradativamente foi sendo estruturada uma cadeia produtiva do carvão vegetal 

na região, em que produtores de matéria prima (acácia-negra), do produto final (carvão 

vegetal) e beneficiadores (embaladores) obtiveram maior visibilidade no mercado com o 

suporte de fornecedores de insumos, serviços de apoio (transporte, armazenagem) e de um 

ambiente institucional (leis, regulamentações) para suas respectivas atividades.  

Segundo Brasil (2004), estudar uma cadeia produtiva permite visualizá-la de modo 

integral; identificar debilidades e potencialidades nos elos; identificar os gargalos e elos 

faltantes; maximizar a eficácia político-administrativa; identificar os fatores e condicionantes 

da competitividade em cada segmento.  

 

 

1.1Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar economicamente a cadeia produtiva do carvão vegetal em municípios do 

Vale do Taquari e Caí, Rio Grande do Sul. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Quantificar os viveiros florestais, produtores (acácia-negra e carvão vegetal) e 

embaladores de carvão; 

b) Caracterizar a produção de mudas e florestas de acácia-negra, produção e 

empacotamento do carvão vegetal; 

c) Coletar subsídios (custos e receitas) oriundos das atividades econômicas citadas 

anteriormente; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Cadeia Produtiva 

 

 

Cadeia produtiva (CP) é definida de várias formas por diferentes pesquisadores. 

Segundo Monfort (1983) apud Selmani (1992) esse tipo de organização industrial pode ser 

definido como uma sucessão de operações efetuadas por diversas unidades interligadas à um 

produto, bem ou serviço, sendo um corrente dessa a extração e manuseio da matéria-prima até 

a distribuição  

Segundo SEAB (1999), CP compreende um conjunto de agentes econômicos e 

relações são estabelecidas visando atender as necessidades dos consumidores finais.  

Os componentes desse tipo de organização são, basicamente, fornecedores de insumos 

produtivos, produtores, distribuidores, prestadores de serviços, varejistas e consumidores 

(Figura 1). 

 

 
          Figura 1 - Esquema de uma Cadeia Produtiva 

Fonte: SEBRAE (2000) 

 

A CP de base florestal é caracterizada pelo conjunto de atividades desde a produção, 

colheita e transformação em diferentes estágios dependendo do produto final (SELMANI, 

1983).  
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A cadeia é dividida em dois grandes grupos, formados por diferentes segmentos: 

produtos madeireiros (energia, carvão vegetal, madeira serrada, celulose e papel, produtos de 

madeira sólida e madeira processada) e produtos não-madeireiros (transformação industrial, 

químico, produtos farmacêuticos e alimentícios) (ABRAF, 2008). 

 As atividades em toda a cadeia são regulamentadas pela Constituição Federal do 

Brasil de 1988, pelo Código Florestal Brasileiro, por decretos, medidas provisórias, 

resoluções, portarias, instruções normativas e recomendações do CONAMA e do IBAMA, 

entre outros instrumentos. 

Segundo ABRAF (2011) o consumo de matéria prima florestal, nos diferentes 

segmentos, gira em torno de 37,5% à indústria de papel e celulose, 25,2% para lenha 

industrial, 19,3% à indústria madeireira, 9,1% à produção de carvão, 7,8% à indústria de 

painéis reconstituídos, além de 1,2% para outras destinações.  

O segmento de papel e celulose nacional, segundo a Associação do setor 

(BRACELPA, 2011) atingiu patamares consideráveis dentro do cenário mundial: em 2010 a 

produção de celulose chegou a 14 milhões de toneladas com um crescimento de 6,5%; 61% 

da produção é voltada ao mercado externo, sendo 45,4% consumida pelo continente europeu. 

Um dos fatores causadores desse cenário atual é a grande competitividade do pais na 

produção de celulose de fibra curta do gênero Eucalyptus. 

Já a produção de papel atingiu valores de 9,8 milhões de toneladas com crescimento 

de 36,1% nos últimos dez anos, tornando o país o 9° maior produtor mundial. Com isso, o 

país tornou-se praticamente auto-suficiente nesse produto, além de atingir um saldo positivo 

na balança comercial de US$ 4.870 bilhões. O principal consumidor do papel nacional é a 

América Latina (56,9%). 

Segundo BNDES (2010), os papéis sanitários, especiais e papelão ondulado são 

dependentes do mercado interno e sua estrutura abrange pequenas e médias empresas do 

setor. Contudo, o segmento de papéis de impressão e de embalagem (Kraftliner e cartão) é 

dependente do mercado externo e sua estrutura abrange grandes empresas.  

 

O segmento carvão vegetal nacional é voltado, quase em sua totalidade, para suprir a 

demanda do setor siderúrgico. A crise mundial de 2008 fez com que as indústrias de 

construção civil e automobilística retardassem suas atividades e, conseqüentemente 

consumissem menos ferro gusa e aço. Tal fato desencadeou um período recessivo na 

produção e consumo de carvão vegetal nacional, pois cerca de 30% das vendas dos produtores 
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de aço e 60% dos produtores de ferro-gusa são dirigidos à exportação (LOFTI, 2010). No ano 

de 2011 a produção nacional foi superior a 5,4 milhões de toneladas (ABRAF, 2012).  

Segundo ABIPA (2009), o segmento de painéis é composto por produtos de madeira 

reconstituída e processada.  Os principais produtos de madeira reconstituída são o MDP 

(Medium Density Particleboard) onde as partículas são posicionadas de forma diferenciada 

com maior densidade ao centro, o MDF (Medium Density fiberboard) onde as fibras são 

aglutinadas e compactadas com resina sintética através de pressão e calor. Em 2008 a 

produção nacional de MDP foi de 2.617.070 m³ e de MDF de 2.073.800 m³ (ABIPA, 2009).  

O segmento de produtos não madeireiros tem destaque no cenário nacional devido a 

produção de castanha do Pará (551.994 ton/ano), Amêndoa (154.777 ton/ano), Resina de 

Pinus (126.026 ton/ano), Açaí (124.421 ton/ano), Piaçava (117.706 ton/ano), erva mate 

(100.515 ton/ano), casca de acácia-negra (9.586 ton/ano) e folha de Eucalyptus (4.064 

ton/ano) (Serviço Florestal Brasileiro, 2010). 

 

 

2.2 Carvão vegetal 

 

 

A carbonização é uma forma de pirólise (degradação térmica da biomassa) 

lenta, com a produção de carvão vegetal (fração sólida), ácido pirolenhoso e alcatrão 

solúvel (fração líquida) e gases (fração gasosa) com a finalidade de converter a lenha 

em um material mais homogêneo e de maior densidade energética (CONDE, 2006). 

Segundo Campos (2007), para a coleta do liquido pirolenhoso sem grandes 

quantidades de água e alcatrão deve ser monitorado a cor da fumaça e a temperatura da 

chaminé. O autor ainda relata que o liquido deve ser mantido em repouso para decantação e 

separação de outros componentes (alcatrão, óleos vegetais e água).  

Segundo Sampaio (2008), com o uso de processos de obtenção de coprodutos (alcatrão 

e licor pirolenhoso) a conversão de madeira em carvão torna-se mais eficiente. 

Resíduos sólidos (pó de carvão) que são gerados na produção e transporte do carvão 

vegetal também podem ser passíveis de valoração comercial quando submetido à técnica de 

briquetagem. Segundo Schorn e Formento (2003) esse pó de carvão (moinha) também pode 

ser usado como fonte energética na siderurgia e na composição de substratos para produção 

de mudas em tubetes. 
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Segundo Calle et al (2005) o destino ideal dos resíduos do processo de carbonização, 

além do benefício econômico, tem-se um destino sustentável para resíduos que possivelmente 

viriam a se tornar um passivo ambiental. 

A produção de carvão vegetal no país sempre foi ligada ao desmatamento de florestas 

nativas. Contudo, a matéria prima nativa utilizada para produção de carvão vegetal está sendo 

substituída pela originária de florestas de espécies exóticas de rápido crescimento. Segundo 

Vital (1985), o carvão vegetal produzido a partir desse tipo de biomassa é mais homogêneo, 

proporcionando melhor qualidade e preço. 

Segundo Sablowski(2008), o uso desse tipo de biomassa como fonte energética traduz-

se como uma prática sustentável capaz de promover geração de emprego e renda. Assim, além 

da conservação ambiental, a produção proporciona fonte adicional de renda nas pequenas e 

médias propriedades rurais (GALVÃO et al., 2000). 

No Rio Grande do Sul a produção de carvão vegetal, quase em sua totalidade, é 

proveniente da madeira de acácia-negra, enquanto nos outros estados do país a matéria-prima 

mais utilizada é do gênero Eucalyptus sp.  

 

 

2.3 Acacia mearnsii De Wild (Acácia-negra) 

 

 

Com a instalação de duas unidades industriais produtoras de tanino entre 1930 e 1950 

para curtimento de couro, adesivos e tratamento de água no vale do Caí e Taquari, iniciou-se 

o plantio comercial da espécie em escala considerável no Rio Grande do Sul. 

O rápido crescimento da acácia negra, associado ao aproveitamento integral da 

madeira, torna essa espécie ideal para reflorestamento e para a utilização industrial. Sua 

contribuição aos mais variados segmentos econômicos e industriais é ampla. A casca para 

extração do tanino e a madeira como lenha,fabricação de papel e celulose e carvão (SANTOS 

et al.,2001).  

O mercado de acácia-negra até 2004 estava em pleno crescimento com grande parte da 

matéria prima sendo exportada devido a elevação da taxa de câmbio. Com isso, empresas 

expandiram suas áreas próprias e fomentaram plantios junto a produtores rurais (AZEREDO, 

2011). Segundo o mesmo autor, após esse período, com a queda da cotação do dólar, as 

exportações reduziram-se devido à desvalorização do dólar, fato que foi agravado com a crise 

mundial de 2008. 
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2.3.1 Aspectos silviculturais e Manejo 

 

 

O plantio pode ser realizado com sementes, mudas ou pela queima da área cortada 

quebrando a dormência das sementes presentes no solo. Com a queima da área há uma 

exportação de nutrientes através da remoção das cinzas pela ação do vento e chuva. 

 O nitrogênio é perdido com temperatura superior a 300ºC, o enxofre e fósforo são 

perdidos por gaseificação com essa temperatura e o potássio é removido com temperatura 

superior a 500ºC (SCHUMACHER, 1998). 

A principal forma de plantio de acácia-negra é com mudas, que podem ser produzidas 

em torrão, laminados e tubetes. Além do recipiente, o substrato e o material genético 

influenciam diretamente na qualidade da muda.  

As mudas produzidas em tubetes possuem vantagens em relação às 

produzidas em outros recipientes (Gonçalves et. al., 2000): melhor sistema radicular 

por não enovelar as raízes devido à presença de estrias longitudinais em suas 

paredes e elevação da operacionalização do viveiro, aumentando o rendimento e 

reduzindo custos de produção.  

Para a escolha do substrato a ser utilizado algumas características devem ser 

analisadas, como características físico-químicas, porosidade, capacidade de retenção, 

fornecimento de nutrientes e água, estrutura.  

Para Ribeiro et al., (2009)  as mudas de acácia negra produzidas em tubetes de 125 

cm³ obtiveram maior taxa de emergência (60%), altura (8,7 cm), número de folhas (21) e 

diâmetro do colo (1,7 cm)  do que as produzidas em tubetes de de 53 cm³, trinta dias após a 

semeadura.  

A utilização de sementes com base genética desconhecida origina muda de baixa 

qualidade e consequentemente povoamentos heterogêneos de baixa produtividade 

(STURION, 2000). 

Segundo Mora (2002), é possível aumentar a produtividade de madeira e casca com a 

utilização de sementes de procedências selecionadas na região litorânea dos estados de New 

South Wales e Victoria, Austrália.  

A adubação nitrogenada e fosfatada da acácia negra deve ser aplicada na cova ou no 

sulco de plantio em duas etapasno plantio e 45 dias após (CQFS-RS/SC, 2004). Segundo 

Andrade et al. (2004), em estudo de adubação de acácia-negra, a espécie respondeu 
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positivamente no crescimento à adubação fosfatada e ou potássica apresentando aos 61 meses 

de idade, ganhos volumétricos de madeira entre 19% e 70%.  

O único trato cultural realizado na espécie é o desbaste quando o povoamento é 

originário da queima da área para que se reduza a densidade e obtenham-se diâmetros 

maiores. A desrama não é realizada pelo fato de a produção de madeira livre de nós não ter 

importância para os fins destinados. 

Em áreas de produtores, os espaçamentos são bastante variados e até indefinidos, 

mantendo-se densidades de 2.500 a 3.000 árvores/ha (STEIN e TONIETTO, 1997). Estudos 

indicam que quanto menor o espaçamento, nesse caso 1x1m, maior a produção de madeira e 

casca por hectare em menor idade, porém com menor diâmetro médio por árvore, menor 

densidade da madeira e menor teor de tanino na casca (SCHNEIDER et al., 2000). 

 No mesmo estudo, relatou-se que o crescimento em diâmetro e altura total foram 

diretamente proporcionais ao tamanho do espaçamento e a altura dominante não foi afetada. 

Segundo Muller (2006) o incremento médio de povoamentos de acácia é de 10 a 25 

m³/ha/ano, com 15 ton/ha de casca.  

Os principais problemas fitossanitários enfrentados pela espécie são a gomose e o 

serrador. A gomose tem como sintoma a exsudação da goma (SANTOS et al., 2001) e 

ocasiona a diminuição na produção de casca e em casos extremos a morte de árvores.  

O serrador (Oncideres impluviata) é um coleóptera que se alimenta do tecido tenro da 

ponta dos galhos e, posteriormente, da casca, podendo ocasionar a morte de plantas com 

menos de quatro anos de idade e, em plantas mais velhas, ocasiona a bifurcação (PEDROSA-

MACEDO, 1993).  

 

 

2.4 Aspectos econômicos 

 

 

A aplicação dos critérios de análise econômica na área florestal é fundamental para se 

decidir qual o melhor projeto e, ou, alternativa de manejo a serem adotados. O Valor Presente 

Líquido (VPL), de acordo com Silva e Fontes (2005), é a diferença entre o valor presente das 

receitas e o valor presente dos custos. A característica essencial do método do VPL é o 

desconto para o presente de todos os valores esperados como resultado de uma decisão de 

investimento. Isso serve para satisfazer o requisito básico segundo o qual as opções devem ser 
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comparadas somente se as consequências monetárias forem medidas em um ponto comum no 

tempo (REZENDE e OLIVEIRA, 2011).  

O VPL é um dos melhores métodos, pois apresenta menos falhas e, na maioria das 

vezes, conduz ao resultado correto. Contudo, segundo Silva (2009), uma problemática desse 

método de avaliação é a sensibilidade à taxa de atualização (juros) utilizada, especialmente 

em projetos de longos prazos. A escolha da taxa de juros ideal para análise de projetos 

florestais é um problema encontrado, fato que interfere diretamente nos resultados e 

interpretações. Botteon (2009) cita ainda a não possibilidade de uso do VPL na comparação 

de projetos com horizontes de planejamento diferentes. Esse critério também pode ser 

calculado considerando a replicação do projeto para um horizonte infinito (VPL infinito) 

Para estes casos, o Valor Anual Equivalente (VAE) definido como a parcela periódica 

e constante do VPL, ou seja, transforma o valor atual do projeto (VPL) em fluxo de receitas e 

custos periódicos e contínuos, durante a vida útil do projeto, é utilizado (SILVA e FONTES, 

2005). Projetos analisados por esses dois critérios são considerados viáveis economicamente 

quando apresentarem valores positivos e, em casos de comparação entre projetos, a 

viabilidade está ligada diretamente aos valores. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que gera um VPL igual a zero, ou seja, faz 

com que os valores presentes de custos e receitas se igualem (TORRES et al., 2000). Outra 

definição comumente utilizada é de que a TIR pode ser entendida como a taxa percentual do 

retorno do capital investido (SILVA e FONTES 2005). Quando a TIR é maior que a taxa de 

juros utilizada na análise o projeto é viável e, na comparação entre projetos, interpreta-se da 

mesma maneira que o VPL e VAE.  

A razão Benefício-Custo (B/C) estabelece a relação entre o valor atual das receitas e o 

valor atual dos custos (VITALE e MIRANDA, 2010). Assim, o projeto será considerado 

viável economicamente, se apresentar o valor da relação maior que a unidade, sendo tanto 

mais viável quanto maior for esse valor (SANTANA, 2005). Valores da razão maiores que 1 

indicam a viabilidade do projeto, ou seja, para cada uma unidade investida, teve-se um retorno 

de no mínimo uma unidade, não havendo prejuízo. 

O Custo Médio de Produção (CMPr) é a relação entre o custo total atualizado e a 

produção total equivalente, sendo utilizado quando se deseja operar com o custo médio 

mínimo, independentemente da quantidade produzida e do tempo de duração do investimento 

(REZENDE e OLIVEIRA, 2011). Nesse critério, quando menor o valor gasto para a produção 

de uma unidade, maior a viabilidade do projeto.  
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O Valor Esperado da Terra (VET) é um termo florestal usado para representar o valor 

presente líquido de uma área de terra nua a ser utilizada para a produção de madeira, 

calculado com base numa série infinita de rotações (SILVA e FONTES 2005). Tal critério é 

mundialmente conhecido e utilizado para determinar o preço máximo de compra de terra nua, 

considerando-se uma série infinita (SILVA et al., 2002). A diferença entre o VET e o VPL∞ é 

que o primeiro critério não utiliza o custo anual da terra, enquanto no segundo esse custo é 

incluso.  

Segundo Rodrigues et al. (1999), os investimentos em terras para a utilização florestal 

são consideráveis, originando um custo de oportunidade da terra, ou seja, custo alternativo ou 

retorno que poderia ser obtido caso os investimentos em terra fossem aplicados em outra 

alternativa. Para Silva et al. (2008), a terra não é um bem livre e por ser um fator de produção 

não pode ser desconsiderada em análises econômicas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

 

A região de estudo abrangeu os municípios de Brochier (29º32'43" S e 51º35'10” O), 

Maratá (29º32'56" S e 51º33'14" O), Paverama (29º33'06" S e 51º43'49" O) e Poço das Antas 

(29°27'00" S e 51°40'15" O) (Figura 2). 

Os municípios de Brochier e Maratá pertencem ao Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) do Vale do Caí. Esse COREDE, em 2010, correspondia a 

1,59% da população do estado do Rio Grande do Sul e possuía um Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita de R$ 22.793,00 (FEE, 2013). Os municípios têm a economia voltada à 

atividade agropecuária (grãos, aves, frutas, lacticínios, suínos), silvicultura, indústria têxtil, 

metal-mecânica e calçadista. (BERTAZZO, 2011).  

Os municípios de Paverama e Poço das Antas pertencem ao Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) do Vale do Taquari. Esse COREDE, em 2010, correspondia a 

3,07% da população do estado do Rio Grande do Sul e possuía um Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita de R$ R$ 25.798,00 (FEE, 2013). A região também tem como principais 

atividades econômicas a agropecuária, silvicultura, indústria têxtil, calçadista, além do 

segmento de pedras preciosas e jóias (WIEBUSCH, 2007). 
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                               Figura 2 - Mapa de localização da área de estudo 

O clima da área de estudo, segundo Rossato (2011), é subtropical III úmido com 

chuvas anuais entre 1700-1800 mm e temperatura média entre 17º-20ºC. A região fisiográfica 

a que a região pertence é a Encosta Inferior do Nordeste (MOMBACH et al., 2005). 

 

 

3.2 Coleta de dados 

 

 

3.2.1 Entrevistas 
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Os subsídios para o processamento dos dados foram obtidos através da aplicação de 

questionários in loco. Essa metodologia foi aplicada aos elos principais da cadeia produtiva: 

viveiros florestais (Anexo A), produção de acácia-negra (Anexo B), produtores de carvão 

vegetal (Anexo C) e embaladores de carvão vegetal (Anexo D). 

As informações relacionadas ao ambiente institucional e serviço de apoio à cadeia 

produtiva do carvão estão inclusas nos questionários aplicados aos elos principais. A 

identificação desses elos foi apoiada em informações fornecidas por entidades públicas da 

região, como SEMA (Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente) e EMATER 

(Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural). 

 

 

3.3 Amostragem 

 

 

O único elo em que não foi realizada amostragem para coleta de dados foram os 

viveiros florestais devido ao número reduzido de empreendimentos, sendo realizado assim um 

censo. 

O tamanho da amostra, ou seja, o número de produtores rurais entrevistados foi 

realizado através do processo de amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho 

(PPT), com unidades primárias (número de propriedades por município) e secundárias 

(número de propriedades por classe fundiária). Dentro dessas propriedades rurais foram 

coletados subsídios de produtores de acácia-negra e de carvão vegetal. Esse processo também 

foi realizado na amostragem de embaladores de carvão, tendo como unidades primárias o 

numero de embaladores por município.  

Para isso, foi definida uma variável Zi que representa proporção referente ao tamanho 

das unidades primárias em relação ao todo da área dentro de um estrato (NETTO, 1996). 

   
  

 
 

Em que: 

Mi = número de elementos dentro de cada unidade primária; 

M = número total de elementos de um estrato. 
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Foram estabelecidas 123 unidades amostrais (propriedades rurais) para a aplicação dos 

questionários, valor em que o coeficiente de variação permaneceu constante. Após a definição 

da proporcionalidade, as unidades secundárias foram selecionadas através do processo de 

amostragem inteiramente aleatório simples em cada classe fundiária (Tabela 1) no banco de 

dados fornecidos pelas EMATER’s e SEMA’s locais.  

 

Tabela 1 - Distribuição das unidades amostrais (propriedades rurais) por classe fundiária 

Nº Município 
Classe Fundiária (hectares) 

Total 
Até 05 5 - 20 20 - 50 50 - 100 Mais de 100 

1 Brochier 11 20 03 00 00 34 

2 Maratá 06 18 02 00 00 26 

3 Poços das Antas 02 10 02 00 00 14 

4 Paverama 18 26 04 01 00 49 

Total 37 75 11 1 00 123 

 

O número de embaladores de carvão vegetal estabelecido para a aplicação do 

questionário foi de nove, valor em que o coeficiente de variação permaneceu constante. Após 

a definição da proporcionalidade, as unidades foram selecionadas através do processo de 

amostragem inteiramente aleatório (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Distribuição das unidades amostrais (embaladores) por município 

Nº Município Total 

1 Brochier 05 

2 Maratá 01 

3 Poços das Antas 01 

4 Paverama 02 

Total 09 

 

 

3.4 Análise Econômica 
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A análise econômica foi realizada com auxílio dos seguintes critérios (Tabela 3): 

Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício-Custo (Ri), 

Custo Médio de Produção (CMPr), Valor Anual Equivalente (VAE), Valor Presente Líquido 

Infinito (VPL∞), Valor Esperado da Terra (VET). Com os subsídios coletados (custos, 

receitas) através dos questionários, foram elaborados cenários para posterior análise 

econômica. 

A taxa média de atratividade utilizada foi de 6,8% a.a., valor proposto de remuneração 

da poupança no histórico do Banco Central para o mês de dezembro de 2012. 

Nas atividades de produção de mudas, produção e empacotamento de carvão vegetal 

alguns custos fixos (equipamentos, máquinas, benfeitorias) foram submetidos ao cálculo de 

depreciação linear ao longo do período, calculado da seguinte forma (TIMOFEICZYK 

JÚNIOR, 2004):  

   
(     )

  
 

 

Em que:  

De = Depreciação (R$/ano); 

Va = Valor da aquisição (R$); 

Vr = Valor residual (R$) (Va*d); 

d = taxa anual de depreciação; 

Vu = vida útil (anos). 

 

 

A taxa de depreciação (d) e a vida útil (Vu) desses itens foram coletadas na Instrução 

Normativa da Secretaria da Receita Federal nº162 de 31 de dezembro de 1998. 

Na análise de plantios de acácia, os dados de produção de madeira com/sem casca e 

peso de casca verde por hectare utilizados foram oriundos de Schneider et al. (2000) para os 

índices de sítio 12,14,16 e 18. 

O índice de sítio, na área florestal, tem sido o método mais prático e 

difundido para classificação da produtividade, uma vez que utiliza a variável altura 

dominante, que é uma resposta aos fatores ambientais inter-relacionados, podendo 

ser correlacionada com a produção volumétrica, sem sofrer influência significativa, 

quando comparado com outras variáveis da árvore, dos tratamentos silviculturais e 

da competição entre espécies (TONINI et al., 2001) 
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O índice de sito é a altura alcançada em uma determinada idade (chave, índice, 

referência), sendo assim uma medida de qualidade do sitio.  

Em todas as análises o custo de anual da terra foi calculado da seguinte forma (Silva e 

Fontes, 2005). 

         

 

Em que: 

CAT = Custo anual da terra (R$/ha/ano); 

CT = Custo da terra (R$/ha); 

i = Taxa de juros (%a.a.) 

 

Tabela 3 - Critérios de análise econômica 

Critério Fórmula 

Valor 

Presente 

Líquido 

     ∑  (   )
    ∑  (   )  

 

   

 

   

 

Cj =custo no final do ano j  

Rj =receita no final do ano j  

i = taxa de desconto 

n = duração do projeto em 

anos  

Taxa Interna de 

Retorno 

∑  (   )
    ∑  (   )

    

 

   

 

   

 

 

Rj = receita no final do ano j 

Cj = custo no final do ano j 

n = duração do projeto em 

anos 

i = taxa de desconto. 

Relação Benefício 

Custo 

 ( )   
  ( )

  ( )
 

 

VB (i) = valor presente à taxa 

i da seqüência de benefícios 

VC (i) = valor presente à taxa 

i da sucessão de custos 

Custo Médio de 

Produção 

      
∑    
 
  

∑    
 
   

 

 

CTj = custo total atualizado 

QTj = produção total 

equivalente 

Valor Anual 

Equivalente 

     
   [(   )   ](   )  

(   )    
 

 

VPL = Valor Presente 

Líquido 

i = taxa de desconto 
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n = duração do projeto 

t = número de períodos  

Valor Presente 

Líquido Infinito 

     
   (   ) 

(   )   
 

 

VPL = Valor Presente 

Líquido 

i = taxa de desconto 

n = duração do projeto 

Valor Esperado da 

Terra 

    
     (   )

 

(   )   
 

 

V0RL = valor atual da receita 

líquida que se repete a cada 

ciclo os demais termos são 

conforme definidos 

Fonte: REZENDE e OLIVEIRA (2011) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Cadeia produtiva do carvão vegetal 

 

 

4.1.1 Viveiros florestais 

 

 

No levantamento, sete viveiros florestais produtores de mudas de acácia-negra e do 

gênero foram identificados, com o maior número de empreendimentos no município de 

Paverama (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Viveiros florestais por município (porcentagem) 

 

 

 Nos empreendimentos locais observou-se uma tendência de aumento na produção de 

mudas do gênero Eucalyptus e uma conseqüente redução da produção de acácia-negra, sendo 

que em 29% dos viveiros essa produção já foi extinta (Figura 4). 

 Tal fato é explicado pelo mercado consumidor de mudas (produtores rurais) estar 

diversificando a produção de florestas em suas propriedades devido ao amplo mercado 

consumidor e ao preço pago pelos diferentes sortimentos de madeira de eucalipto. A mão de 

obra é predominantemente familiar e a contratação de pessoal restringiu-se com produção 

anual superior a 300.000 mudas (14,3%). 

29% 

14% 

14% 

43% 
BROCHIER

MARATÁ

POÇO DAS ANTAS

PAVERAMA
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Figura 4 - Viveiros florestais por produção anual de mudas de acácia-negra (porcentagem) 

 

As mudas, mediante o perfil dos viveiros, são consideradas de boa qualidade (Tabela 

4). Gonçalves et. al (2000) relata alguns fatores que afetam a qualidade de mudas florestais, 

como: qualidade da semente, tipo de recipiente, substrato, adubação e manejo. 

 Em relação às sementes, 71,4% dos estabelecimentos utilizam material genético de 

procedência fornecido ou comercializado com empresas, resultando em mudas de melhor 

qualidade e produtividade. 

O recipiente utilizado predominantemente é o laminado (57,1%), contudo observou-se 

uma tendência de substituição gradual pelo tubete. Os proprietários têm o conhecimento de 

que as mudas produzidas em tubetes são de melhor qualidade e que a parte operacional 

também é beneficiada, porém a substituição está sendo gradativa pelos custos para sua 

aquisição.  

O substrato mais utilizado é o solo (42,9%) por não ter nenhum custo, enquanto 

substrato industrializado à base de turfa é utilizado em 28,6% dos empreendimentos.   

Em 85,7% dos viveiros o fertilizante utilizado é orgânico, enquanto em 14,3% é 

utilizado um fertilizante químico de liberação lenta. O uso de herbicida, fungicida e inseticida 

para o controle de ervas daninha, patógenos e pragas é feito em 64,3% dos viveiros. 

Na maioria dos viveiros a casa de vegetação tem a estrutura de madeira revestida com 

plástico, são de pequeno porte e estão presentes em 71,4% dos estabelecimentos. O sistema de 

irrigação predominante é por aspersão (57,1%), a irrigação manual (28,6%) restringiu-se a 

viveiros de menor porte e a irrigação por aspersão com temporizador (14,6%) foi encontrada 
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14% 

14% 

43% 

Nenhuma

0 a 100.000

100.000 a 300.000
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em locais de maior produção anual de mudas. O misturador do substrato mais utilizado é a 

betoneira e o compactador de substrato foi visto em apenas um viveiro de grande porte. 

 

Tabela 4 - Caracterização da produção de mudas de acácia-negra 

Critérios de avaliação 
Nº de 

Viveiros 
% 

Mão de obra 

Familiar 06 85,7 

Familiar e contratados  01 14,3 

Contratados  00 0,0 

Sistema de 

irrigação 

Manual 02 28,6 

Aspersão 04 57,1 

Aspersão com temporizador 01 14,3 

Recipientes 

Laminado 04 57,1 

Laminado e tubete 02 28,6 

Tubete 01 14,3 

Sementes 
Com procedência 05 71,4 

Sem procedência 02 28,6 

Casa de vegetação 
Presente 05 71,4 

Ausente 02 28,6 

Compactador de 

substrato 

Presente 01 14,3 

Ausente 06 85,7 

Substrato 

Turfa 02 28,6 

Solo 03 42,9 

Solo + Moinha 01 14,3 

Solo + Turfa 01 14,3 

Fertilizante 
Orgânico 06 85,7 

Inorgânico 01 14,3 

Herbicida, 

inseticida e 

fungicida 

Ausente 04 57,1 

Presente 03 42,9 
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4.1.2 Produtores de acácia-negra 

 

 

Os produtores rurais com plantios de acácia-negra em suas propriedades totalizaram 

1087, mais presente no município de Brochier (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5 - Produtores de acácia-negra por município (porcentagem) 

 

 

A área dos plantios predominante encontrada foi de 5 a 10 hectares por propriedade 

rural. (Figura 6). Além dos produtores terem seus próprios plantios (42,7%), também foi 

evidenciado a situação de parceria entre tais, onde o produtor dono da área a fornece e o 

segundo faz o plantio, manutenção e colheita, pagando o uso da terra com parte da produção 

(39%). 
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Figura 6 - Produtores de acácia-negra por área (porcentagem) 

 

O preparo do solo, limpeza da área, plantio de mudas e atividades de manutenção dos 

povoamentos são realizados de forma manual (Tabela 5) e por trabalho familiar (90,8%). 

Grande parte dos plantios é oriunda de mudas adquiridas em viveiros da região (84,1%), 

havendo também áreas onde é realizada a queima do resíduo florestal e posterior manejo da 

regeneração natural da espécie (15,9%). 

O controle de formigas antes e após o plantio é realizado por 51% dos produtores, 

enquanto o controle do mato-competição por 38%. O serrador, principal praga da acácia-

negra, está causando danos em 11% dos plantios, sendo realizado seu controle através da 

queima do material infectado.  

A colheita da matéria prima em 3,3% das propriedades não é realizada, sendo esta 

vendida em pé, motivada pela escassez e o alto valor da mão-de-obra. Nas propriedades onde 

é realizada, 81,9% é pelo trabalho familiar e 14,8% pela contratação de terceiros. Além do 

pagamento com dinheiro pelo trabalho, a colheita também pode ser remunerada de outras 

formas, como: porcentagem da produção (o trabalhador recebe uma parte da matéria prima 

colhida) e por casca (o cortador descasca a madeira é recebe a casca para futura venda para 

empresas produtoras de tanino).  

Além do plantio puro de acácia negra, em 57,5% dos povoamentos é realizado o 

consórcio com culturas agrícolas (milho, feijão, mandioca) e animais (bovinos de leite e 

ovinos). No primeiro ano após o plantio as culturas agrícolas são exploradas nas entrelinhas e 

posteriormente os animais são introduzidos para pastoreio. 
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Tabela 5 - Caracterização dos plantios de acácia-negra 

Critérios de avaliação Nº de produtores % 

Mão de obra 
Familiar 1001 90,8 

Familiar e contratados  86 9,2 

Proprietário 

Próprio 471 42,7 

Parceria 196 18,3 

Próprio e parceria 420 39,0 

Origem 
Mudas 915 84,1 

Condução da regeneração natural 172 15,9 

Plantio 

Manual 1087 100 

Semi-mecanizado 00 0,0 

Mecanizado 00 0,0 

Manutenção 

Controle de formiga 556 51,0 

Controle da mato-competição 408 38,0 

Controle do serrador 123 11,0 

Colheita 

Própria 890 81,9 

Contratação de terceiros 161 14,8 

Comprador da matéria-prima 36 3,3 

Composição 
Puro 461 42,5 

Consórcio  625 57,5 

 

 

 

4.1.3 Produtores de carvão vegetal 

 

 

Os produtores de carvão vegetal foram encontrados em maior número no município de 

Brochier, correspondendo a 47% dos 869 pertencentes à região (Figura 7). Diante disso, o 

município também apresentou o maior número de fornos, correspondendo a 52,2% dos 3531 

fornos existentes na região. 

 



35 

 

 

Figura 7 - Produtores de carvão vegetal por município (porcentagem) 

 

O número de fornos normalmente encontrados por propriedade rural foi de até 02 

fornos (Figura 8). A produção do carvão na região de estudo é realizada normalmente por 

trabalho familiar (96,9%), necessitando em média de duas pessoas para acompanhar o 

processo produtivo. 

 

 

 

Figura 8 - Número de fornos por propriedade rural (porcentagem) 

  

 Em apenas 8,1% das propriedades rurais foi observado o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) como luvas e máscaras para evitar a inalação da fumaça 

decorrente do processo de carvoejamento e o contato direto com as mãos (Tabela 6). Esse 

perfil de trabalho na atividade carvoeira é semelhante aos relatados por Pereira (2005) em 
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Açailândia no Maranhão e por Fialho e Miguel (2003) no município de Ivoti, Rio Grande do 

Sul. 

 

Tabela 6 - Caracterização da produção de carvão vegetal 

Critério de avaliação 
Nº de 

produtores 
% 

Mão-de-obra 
Familiar 842 96,9 

Contratados 27 3,1 

Equipamentos de proteção individual (EPI) 

Sim 70 8,1 

Não 799 91,8 

Número de 

fornos 

Rabo-quente 
Com chaminé 1669 46,3 

Sem chaminé 1843 52,2 

Brochier 19 1,5 

Aproveitamento da moinha 

Uso na 

propriedade 
493 56,7 

Venda 376 43,3 

 

 

Os tipos de fornos encontrados no APL foram o “rabo-quente” e o forno Brochier. O 

forno do tipo “rabo quente” (98,5%) é uma estrutura de baixo custo, semi-esférica, feita de 

tijolos e barro, com uma porta no nível do solo e uma cavidade na parte superior que servem 

para abastecimento, acompanhamento do processo e retirada do material (Figura 9). O tempo 

de cada ciclo e a produtividade nesse tipo de forno são variáveis e dependentes das condições 

da matéria prima (tamanho, umidade), e qualidade do forno. A fornada dura em média de três 

a cinco dias e a produtividade tem como valor médio 900 Kg/ciclo. Considerando que um 

forno tem, em média, 5,5 m³ de capacidade, e a densidade básica da acácia-negra é 600kg/m³ 

(SCHNEIDER et al., 2005), o rendimento  é de 27%, resultado que coincide com o proposto 

por  Brito (1990) para esse modelo de forno. 

Esses tipos de fornos apresentam um rendimento baixo em relação a inúmeros outros 

modelos, como o forno-fornalha que tem um rendimento médio de 32% (CARNEIRO et al., 

2012). Contudo, alguns produtores rurais (52,2%) possuem esses mesmos fornos com uma 

chaminé acoplada (Figura 8) que, além de facilitar o trabalho com a redução da fumaça 
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liberada, aumenta a produtividade (1100Kg/ciclo) devido a maior concentração de calor no 

interior do forno e, conseqüentemente o rendimento (33%). 

 

 

 

Figura 9 - Forno rabo-quente com chaminé 

Fonte: Silva (2014) 

 

 

Os fornos “Brochier” (1,5%), nome decorrente do município onde foi inventado e 

implantado, é um forno semelhante ao “rabo quente” que possui um sistema de tubos e de 

câmaras de resfriamento que condensam a fumaça produzida a partir da queima da madeira 

(Figura 10). Os benefícios ambientais são a redução da fumaça liberada e sua composição 

(basicamente vapor d’água) devido aos componentes condensáveis perigosos como o alcatrão 

estarem presente na fração líquida recolhida. O rendimento é semelhante ao do forno rabo-

quente com chaminé. 
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Figura 10 - Forno Brochier 

Fonte: Silva (2014) 

 

 

 

Segundo Colombo et al., (2006) em  sistemas de cilindros verticais de carbonização, 

esses gases são capturados e utilizados para secagem prévia da matéria-prima (requeima dos 

gases), gerando rendimento de até 40% e reduzindo em 25-30% a quantidade de matéria-

prima para obtenção da mesma quantidade de carvão. Com isso, reduzem substancialmente os 

fumos e a poluição atmosférica pela queima completa dos pirolenhosos, alcatrão não solúvel e 

a parte combustível dos gases não condensáveis. 

 

 

4.1.4 Embaladores de carvão vegetal 

 

 

Os embaladores de carvão vegetal totalizaram 33, sendo o município de Brochier 

detentor de 52%. (Figura 11).  
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Figura 11 - Embaladores de carvão vegetal por município (porcentagem) 

 

Esse elo da cadeia produtiva local se difere dos anteriores por ter um maior nível de 

mecanização e a contratação de terceiros (33%), em muitos casos, necessária para efetuar o 

processo produtivo. A quantidade mensal embalada por empreendimento mais observada foi 

de 10 a 20 toneladas (Figura 12).  

 

 

 

Figura 12 - Quantidade de carvão vegetal embalado por empreendimento (porcentagem) 

 

O processo de empacotamento é basicamente dividido em três fases. Primeiramente o 

carvão é descarregado em uma peneira, na maioria das vezes automatizada (79%), para que as 

partículas mais finas (moinha) sejam retiradas e reste o material de tamanho desejado para 

comercialização (Tabela 7). A seguir o carvão é despejado nas embalagens de papel de 

tamanho variado (3 a 10 Kg), sendo feita a pesagem com auxilio de uma balança, geralmente 
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digital (90%). Após o preenchimento das embalagens é realizada o fechamento com auxílio 

de uma maquina de costura apropriada.  

 

Tabela 7 - Caracterização dos embaladores de carvão vegetal 

Critérios de avaliação Nº de embaladores  % 

Mão-de-obra 

Familiar 22 67% 

Familiar e 

contratados  
11 33% 

Balança 
Digital 30 90% 

Analógica 03 10% 

Peneira 
Automatizada 26 79% 

Não automatizada 07 21% 

Transporte 
Próprio 26 79% 

Terceiros 07 21% 

 

 

4.2 Análise econômica 

 

 

4.2.1 Viveiro florestal 

 

 

A primeira opção proposta para análise econômica da produção de mudas de acácia-

negra possui as seguintes características: viveiro florestal com produção anual de 300.000 

mudas de laminados. 

Os custos variáveis para a produção de mudas de laminado compreenderam a 12,7% 

enquanto os custos fixos 87,3%, totalizando R$ 21.339,25 (Tabela 8).  

Dentre os custos variáveis o valor mais significativo foi apresentado pelo laminado, 

produto comprado em rolos para posterior confecção dos recipientes. O maior custo fixo 

foidespendido com mão de obra e o item com maior depreciação foi a casa de vegetação, 

devido ao alto valor gasto com materiais e mão de obra para sua construção (Anexo E). 
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O preço de venda do milheiro de mudas de laminados de acácia-negra mais 

encontrado foi de R$90,00, gerando uma receita no final do período (um ano) de R$ 

27.000,00. 

A segunda opção proposta para análise econômica da produção de mudas de acácia-

negra possui as seguintes características: viveiro florestal com produção anual de 300.000 

mudas de tubete. 

Os custos variáveis para a produção de mudas de tubete compreenderam a 3,4%, 

enquanto com os custos fixos 96,6%, totalizando R$ 20.839,55 (Tabela 8).  

Dentre os custos variáveis o valor mais significativo foi da semente já que o tubete, 

diferentemente do laminado, é reaproveitável. O maior custo fixo foi despendido com a mão 

de obra e o item com maior depreciação foram as bandejas de 140 células devido ao número 

elevado e ao seu custo unitário ser considerável (Anexo F). 

O preço de venda do milheiro de mudas de tubetes de acácia-negra mais encontrado 

foi de R$110,00, gerando uma receita no final do período (um ano) de R$ 33.000,00. 

 

 

Tabela 8 - Custos variáveis e fixos das duas opções 

Custos 

Opção 

Mudas de laminado Mudas de tubete 

Valor (R$) % Valor (R$) % 

Variáveis 2.710,10 12,7 710,10 3,4 

Fixos 18.629,15 87,3 20.129,45 96,6 

Total 21.339,25 100 20.839,55 100 

 

 

 

 

Baseado nos resultados dos critérios de análise (Tabela 9), tanto a produção de 

300.000 mudas anuais de acácia-negra de laminados como de tubetes foram considerados 

viáveis economicamente.  

O Custo Médio de Produção (CMPr) das duas opções foi menor que o valor de 

comercialização do milheiro, ou seja, os empreendedores conseguem pagar os custos e terem 

lucro por milheiro comercializado.  

 Comparando-as, a opção 02 mostrou-se mais atrativa por apresentar um menor valor 

de CMPr somado a um maior valor de venda por unidade (milheiro), ou seja, uma maior 

renda líquida.  
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Com o mesmo comportamento, a Relação Beneficio Custo (B/C) relatou valores mais 

atrativos para a opção 02, ou seja, para cada real investido no empreendimento o valor bruto 

recebido é de R$ 1,55. 

 

 

Tabela 9 - Análise econômica dos cenários 01 e 02 (Viveiro florestal) 

Critério 
Opção 

Mudas de laminado Mudas de tubete 

CMPr (R$/milheiro) 72,08 71,19 

Relação Benefício Custo 1,25 1,55 

 

 

4.2.2 Acácia-negra 

 

 

A primeira opção proposto para análise econômica do plantio de acácia-negra possui 

as seguintes características: plantio puro de acácia-negra, rotação de nove anos, espaçamento 

inicial 2,0 x 1,5 metros, venda com ou sem casca. 

No ano de implantação do projeto, 65,2% dos custos foram referentes a insumos e 

34,8% a mão de obra, totalizando R$ 844,55/ha (Tabela 10). O insumo com maior custo 

foram as mudas e a atividade com maior necessidade de mão de obra foi o plantio (ANEXO 

G). 

No ano seguinte, 68,9% dos gastos foram oriundos de insumos enquanto 31,1% de 

mão de obra, totalizando 385,80. O custo de oportunidade da terra, baseado no valor do 

hectare e na taxa média de atratividade, foi de 340,00/ha/ano do primeiro ao nono ano. 

 

 

Tabela 10 - Custos da opção 01 (plantio de acácia-negra puro) 

Ano 

Custos 

Insumos Mão de obra Total 

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

00 550,55 65,2 294,00 34,8 844,55 100 

01 265,80 68,9 120,00 31,1 385,80 100 
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01-09 340,00 340,00 100 

 

 

A produção de madeira e casca verde é um item comum nas duas opções, sendo um 

fator de influência nas receitas e custos de colheita já que o último é cobrado por quantidade 

de madeira por hectare na região (Tabela 11). O preço pago pela madeira de acácia-negra 

cortada e empilhada encontrado foi de R$ 58,00/m³, pela casca R$ 150,00/tonelada e o custo 

de colheita empilhada, com ou sem descasque R$ 21,00/m³. 

 

Tabela 11 - Produção de madeira, casca e custos de colheita das opções 01 e 02 

Condição Venda da madeira 

Índice de 

Sítio 
*Produção (m³cc/ha) 

Custo de colheita 

(R$/ha) 

12 145,90 3.063,90 

14 185,10 3.887,10 

16 233,90 4.911,90 

18 250,70 5.264,70 

Condição Venda da madeira e casca verde 

Índice de 

Sítio 
*Produção (m³sc/ha) *Peso de casca verde (tonelada) 

Custo de colheita 

(R$/ha) 

12 123,10 16,20 2.585,10 

14 156,40 23,10 3.284,40 

16   197,90 26,00 4.155,90 

18 212,20 27,90 4.456,20 

*Fonte: Schneider et al. (2000) 

 

 

A única opção que se mostrou inviável foi a de venda apenas da madeira no índice de 

sitio 12 (Tabela 12). Ademais os valores de VPL foram positivos, ou seja, quando 

descapitalizados as receitas superaram os custos. Esse critério quando considerado um 

horizonte infinito também apresentou valores positivos, ou seja, atrativos. 

 Quando considerado parcelas anuais os valores também foram positivos (VAE). A 

taxa interna de retorno mostrou-se maior que a taxa proposta, ou seja, para que o VPL fosse 

zero nos cenários a taxa média de atratividade deveria ser maior. O VET, o valor máximo que 
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poderia ser pago por unidade de área, foi maior que o valor pago, ou seja, a capacidade de 

produção da terra gerou valores mais atrativos que o comercializado na região.  

Comparando as duas situações propostas para essa opção, a venda da madeira e casca 

mostrou valores mais atrativos em todos os critérios de análise. Na variação dos valores de 

cada critério na dependência dos diferentes índices de sitio, puderam-se observar valores mais 

atrativos com o aumento do índice de sítio (aumento da produção), já que os custos de 

implantação e manutenção são os mesmos e a receita gerada no final do período aumentou.   

Fleig (1993) relatou dados com o mesmo comportamento da análise econômica de 

acácia-negra com a venda da casca, rotação de nove anos e taxa de 6,0% a.a. Considerando o 

valor do dólar comercial R$2,33 o autor apresentou os seguintes resultados: em Sítio Ruim 

relatou valores de VPL de R$-6,76/ha e de VET R$-527,09/ha; em Sítio Médio valores de 

VPL de R$1.285,18/ha e de VET R$4.470,23/ha e em Sítio Bom valores de VPL de 

R$2.497,20/ha e de VET R$8.293,25/ha. 

 

Tabela 12 - Análise econômica da opção 01 (Venda da madeira e venda da madeira e casca) 

Condição Venda da madeira 

Critério 
Índice de sítio 

12 14 16 18 

Valor Presente Líquido 

(R$/ha) 
-129,85 662,46 1.648,80 1.988,36 

Valor anual equivalente 

(R$/ha/ano) 
-19,76 100,81 250,92 302,60 

Valor Presente Liquido 

Infinito (R$/ha) 
-290,61 1.482,57 3.690,90 4.449,93 

Taxa Interna de Retorno 

(%) 
6,05 10,19 14,26 15,46 

Valor Esperado da Terra 

(R$/ha) 
4.709,39 6.482,57 8.690,00 9.449,93 

Custo Médio de Produção 

(R$/m³) 
59,30 51,22 44,95 43,35 

Condição Venda da madeira e casca verde 

Critério 
Índice de sítio 

12 14 16 18 
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Valor Presente Líquido 

(R$/ha) 
753,52 1.999,11 3.078,50 3.525,22 

Valor anual equivalente 

(R$/ha/ano) 
114,67 304,23 468,50 536,48 

Valor Presente Liquido 

Infinito (R$/ha) 
1.686,36 4.473,98 6.889,72 7.889,40 

Taxa Interna de Retorno 

(%) 
10,61 15,51 18,86 20,09 

Valor Esperado da Terra 

(R$/ha) 
6.686,36 9.473,98 11889,72 12.889,40 

 

 

 

A segunda opção proposta é o consórcio de acácia-negra com milho (primeiro ano), 

rotação de nove anos, espaçamento inicial 2,0 x 1,5 metros, venda com ou sem casca.  

No ano de implantação do projeto, 61,9% dos custos foram referentes a insumos e 

38,1% a mão de obra, totalizando R$ 1463,45/ha (Tabela 13). O insumo com maior custo 

foram as mudas e a atividade com maior necessidade de mão de obra foi o plantio das mudas. 

Nesse mesmo ano, 57,7% dos custos (insumos e mão de obra) foram oriundos da acácia-negra 

e 42,3% do milho, totalizando R$1463,45/ha 

No ano seguinte, 54,1% dos gastos foram oriundos de insumos enquanto 45,9% de 

mão de obra, totalizando 490,80. Nesse mesmo ano, 78,6 % dos custos foram despendidos em 

atividades de manutenção e insumos necessários para acácia-negra e 21,4 % necessários para 

a colheita do milho (Anexo H). 

O custo de oportunidade da terra, baseado no valor do hectare e na taxa média de 

atratividade, foi de 340,00/ha/ano do primeiro ao nono ano.Vale ressaltar que todos os custos 

relacionados a acácia-negra são semelhantes a opção anterior.  

Como a produção de madeira, casca e o preço pago pelas matérias-primas foram 

idênticos ao do cenário anterior, os custos de colheita e as receitas nos diferentes índices de 

sitio tiveram o mesmo comportamento. Considerou-se a produção de milho no ano 01 de 45 

sacos por hectare, com valor de venda de R$26,50 a unidade. Vale ressaltar que os custos, 

receitas e produção do milho foram calculados com base em 75% da área devido ao consórcio 

com a acácia.  
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Tabela 13 - Custos da opção 02 (consórcio de acácia-negra e milho) 

Ano 

Custos 

Insumos Mão de obra Total 

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

00 906,95 61,9 556,50 38,1 1463,45 100 

01 265,80 54,1 225,00 45,9 490,80 100 

01-09 340,00 340,00 100 

 

 

Diferentemente da análise econômica da opção anterior, não houve nenhuma situação 

em que os critérios apresentassem valores não atrativos (Tabela 14).  O comportamento dos 

critérios, quando comparadas situações de venda teve comportamento semelhante a opção 01, 

ou seja, os valores mais atrativos foram encontrados com a venda das duas matérias-primas. O 

comportamento da variação dos valores da cada critério na dependência dos diferentes índices 

de sitio também foi idêntico, ou seja, com o aumento do índice de sítio (aumento da 

produção) os valores tornaram-se mais atrativos.Fleig (1993) também relatou dados com o 

mesmo comportamento da análise econômica de acácia-negra com a venda da casca e milho.  

Quando comparados, o consórcio de milho apresentou valores mais atrativos em todas 

as possibilidades. Mesmo com um maior custo no ano zero e ano um, a receita gerada pelo 

grão tornou a atividade mais rentável em todos os critérios analisados.  

 

 

Tabela 14 - Análise econômica do opção 02 (Venda da madeira e venda da madeira e casca) 

Condição Venda da madeira 

Critério 
Índice de sítio 

12 14 16 18 

Valor Presente Líquido 

(R$/ha) 
411,01 1203,32 2182,66 2529,22 

Valor anual equivalente 

(R$/ha/ano) 
62,55 183,12 333,23 384,91 

Valor Presente Liquido 

Infinito (R$/ha) 
919,83 2693,01 4900,44 506,37 

Taxa Interna de Retorno 9,46 13,64 17,71 18,91 
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(%) 

Valor Esperado da Terra 

(R$/ha) 
5919,83 7693,01 9900,44 10660,37 

Custo Médio de Produção 

(R$/m³) 
43,65 40,27 37,26 36,44 

Condição Venda da madeira e casca verde 

Critério 
Índice de sítio 

12 14 16 18 

Valor Presente Líquido 

(R$/ha) 
1294,38 2539,97 3619,39 4066,08 

Valor anual equivalente 

(R$/ha/ano) 
196,98 386,54 550,81 618,84 

Valor Presente Liquido 

Infinito (R$/ha) 
2896,80 5684,82 8100,16 9009,84 

Taxa Interna de Retorno 

(%) 
14,06 18,95 22,28 23,49 

Valor Esperado da Terra 

(R$/ha) 
7896,80 10684,82 13100,16 14099,84 

 

 

4.2.3 Carvão vegetal 

 

 

A primeira opção proposta para análise econômica da produção de carvão vegetal 

possui as seguintes características: produção em 02 fornos rabo quente sem chaminé, 

capacidade de 5m³/forno, 72 fornadas/ ano, com lenha própria ou lenha comprada. 

O valor da lenha própria foi de R$36,44/m³, oriundo do custo médio de produção no 

índice de sítio 18 do consórcio de acácia-negra e milho (Tabela 14). O custo da lenha 

comprada encontrado foi de R$61,00, sendo R$58,00 referente a matéria-prima e R$ 3,00/m³ 

ao seu transporte. Esses valores são comuns as três opções propostas.  

Nesse caso, o custo variável com maior valor foi a mão de obra enquanto dentre os 

fixos foram os impostos (ANEXO I). A compra de lenha fez com que o custo total 

aumentasse 34,6% em relação ao custo com produção própria de lenha (Tabela 15). 
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A receita gerada com a venda do carvão vegetal correspondeu a 98,8% e com a venda 

da moinha 1,2%, totalizando R$ 36.054,80 no final do período de um ano (ANEXO I). 

A segunda opção tem como características: produção em 02 fornos rabo quente com 

chaminé, capacidade de 5m³/forno, 72 fornadas/ ano, com lenha própria ou comprada. 

Como na opção anterior, o custo variável com maior valor foi a mão de obra. Os 

custos fixos apresentaram valores pouco superiores a opção anterior devido a depreciação 

desse tipo de forno ser maior (ANEXO J). A compra de lenha fez com que o custo total 

aumentasse 34,6% em relação a produção própria de lenha (Tabela 15). 

A receita gerada com a venda do carvão vegetal corresponde a 98,8% e com a venda 

da moinha 1,2%, totalizando R$ 48.073,00 (ANEXO J). 

A terceira opção tem as seguintes características: produção em 02 fornos Brochier, 

capacidade de 5m³/forno, 72 fornadas/ ano, com lenha própria ou comprada. 

Os custos fixos e variáveis tiveram o mesmo comportamento dos cenários anteriores 

(Tabela 15). A depreciação desse tipo de forno foi maior devido a estrutura que deve ser feita 

para a coleta do extrato pirolenhoso, despendendo uma maior valor (ANEXO K). A receita 

gerada com a venda do carvão vegetal corresponde a 88,9%, da moinha 1,0% e 10,1% com 

extrato pirolenhoso, totalizando R$ 53.473,00 (ANEXO K). 

 

 

Tabela 15 - Custos das três opções (lenha própria e de terceiros) 

Custos 

Condição: Lenha própria 

Opção 

Rabo quente sem 

chaminé 

Rabo quente com 

chaminé 
Brochier 

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

Variáveis 23.918,40 93,7 23.918,40 93,6 23.918,40 93,5 

Fixos 1.586,65 6,3 1.609,15 6,4 1.641,55 6,5 

Total 25.505,05 100 25.527,55 100 25.559,55 100 

 

Custos 

Condição: Lenha comprada 

Opção 

Rabo quente sem 

chaminé 

Rabo quente com 

chaminé 
Brochier 

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

Variáveis 32.760,25 95,4 32.760,25 95,3 32.760,25 95,2 

Fixos 1.586,65 4,6 1.609,15 4,7 1.641,55 4,8 

Total 34.346,90 100 34.369,40 100 34.401,80 100 
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As três opções mostraram-se viáveis economicamente, contudo a produção própria de 

lenha gerou resultados mais satisfatórios quando comparados à realização de compra de 

terceiros (Tabela 16). 

O Custo Médio de Produção foi menor nos fornos com chaminé e “Brochier” devido a 

maior produtividade desses fornos e a pouca diferença de custos na construção entre eles. 

A Relação Beneficio Custo apresentou valores com maior atratividade nos fornos 

Brochier, ou seja, para cada real gasto na produção de carvão vegetal nesse tipo de forno há 

uma maior remuneração (receita) para o produtor. Isso se deve principalmente a maior renda 

oriunda da produção nesses fornos e, como no CMPr, pouca diferente de custos entre eles. 

 

 

Tabela 16 - Análise econômica das opções 01, 02 e 03 (Produção de carvão vegetal) 

Condição Lenha própria 

Critério 
Opção 

01 02 03 

Custo Médio de Produção (R$/Kg) 0,42 0,32 0,32 

B/C 1,33 1,75 1,94 

CONDIÇÃO Lenha de terceiros 

Critério 
Opção 

01 02 03 

Custo Médio de Produção (R$/Kg) 0,52 0,42 0,42 

B/C 1,04 1,32 1,47 

 

 

4.2.4 Embalador de carvão vegetal 

 

 

A primeira opção proposta para análise econômica é uma embaladora de carvão 

possuem as seguintes características: embaladora com produção anual de 120.000 Kg 

(embalagem de 5 Kg), com carvão próprio. 

Os custos fixos para uma embaladora desse porte equivaleram a 63,3% e os variáveis a 

36,7%, totalizando R$ 80.408,50 (Tabela 17). 
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O mais gasto variável foi despendido com o carvão vegetal produzido pelo próprio 

embalador. O maior custo fixo foi a depreciação do caminhão devido ao alto valor de sua 

aquisição, sendo que os valores com taxas também foram significativos (ANEKO L). 

A receita obtida com a venda do carvão embalado e entregue no final do período foi de 

R$ 132.000,00. 

Os custos de um empreendimento de mesma natureza, porém com carvão comprado 

de terceiros possui apenas a diferença do custo com carvão vegetal (R$ 0,56/Kg). Esse custo é 

baseado no preço de venda do carvão na propriedade rural (R$0,55/Kg) adicionado 

R$0,01/Kg de custo que o embalador tem com o transporte para levar o produto até seu 

empreendimento para ser beneficiado. Com isso, o custo total do cenário 02 foi de 

R$109.608,50 (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Custos da opção 01 e 02 (Embaladora de carvão vegetal com carvão próprio e 

carvão de terceiros) 

Custos 

Opção 

Embaladora com carvão próprio Embaladora com carvão de terceiros 

Valor (R$) % Valor (R$) % 

Variáveis 50.910,00 63,3 79.660,00 72,7 

Fixos 29.948,50 26,7 29.948,50 27,3 

Total 80.408,50 100 109.608,50 100 

 

 

As duas opções, através dos resultados dos critérios (Tabela 18), mostraram-se viáveis 

economicamente com valores mais através quando realizada a produção de carvão pelo 

próprio embalador. O Custo médio de produção foi menor que o preço pago, mostrando o 

valor mínimo de venda que o embalador deve comercializar. Esse critério aumentou 37,7% 

quando comparadas as diferenças de condições, devido ao custo elevado com a compra do 

carvão de terceiros e transporte gasto. A Relação beneficio custo apresentou valor maiores 

que 1, ou seja, para cada real investido é empreendedor recebe valores superiores de receita. 

Esse critério aumentou 35,3% quando comparada as diferenças de condições, ou seja, quando 

o carvão é próprio se ganha esse porcentagem a mais que se fosse comprado de terceiros. 
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Tabela 18 - Análise econômica dos cenários 01 e 02 (Embalador de carvão vegetal) 

Critério 
Condição 

Carvão próprio Carvão comprado 

Custo Médio de Produção (R$/Kg) 0,69 0,95 

B/C 1,59 1,16 
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4 CONCLUSÕES 

 

 
 

A cadeia produtiva do carvão vegetal no Vale do Caí e Taquari é concentrada em 

pequenas e médias propriedades rurais com mão de obra familiar.  

Em relação a produção de mudas de acácia-negra, pôde-se concluir:   

a) O município de Paverama possui 43% dos viveiros florestais que, na mesma 

porcentagem, produzem anualmente mais de 300.000 mudas de acácia-negra. 

b) O material genético para a produção das mudas em grande parte dos viveiros é de 

procedência, contudo o uso de laminados e o nível tecnológico empregado no 

acondicionamento e sistema de irrigação fazem com que em muitos empreendimentos as 

mudas sejam de baixa qualidade.  

c) Os empreendedores não possuem conhecimento de gestão administrativa, não tendo 

controle de gastos e receitas oriundos da produção. 

d) O custo inicial em empreendimentos com a produção em laminados é menor, contudo 

há a necessidade de compra de rolos para a confecção desse tipo de recipiente em todos os 

ciclos de produção, diferentemente do tubete que possui alta durabilidade, fazendo com que 

os valores de critérios de análise econômica fossem mais atrativos  

e) A produção de mudas de acácia-negra em laminados é viável economicamente. 

Quando comparada com a produção de mudas em tubete, o Custo Médio de Produção é maior 

(R$72,08/milheiro) devido principalmente a necessidade de compra de rolos de laminado a 

cada ciclo de produção.  

f) A Razão Benefício Custo da produção de mudas em tubete é maior (1,55), ou seja, 

para cada real investido o retorno bruto atualizado é de R$1,55. 

Em relação a produção de acácia-negra, pôde-se concluir:   

a) O município com o maior número de produtores de acácia-negra é Brochier (38%) 

com 19% do total tendo de 5 a 10 hectares em plantios de acácia-negra em suas propriedades 

rurais.  

b) O preparo do solo, plantio e manutenção dos plantios é realizado de forma manual. A 

falta de conhecimentos técnicos (manejo, tratos silviculturais) acarreta na situação atual de 

produtividade de grande parte dos povoamentos de acácia-negra da região. 

c) A não rentabilidade de plantios puros de acácia-negra é observada apenas em sítios de 

baixíssima produtividade (IS=12) com a venda apenas da madeira (VPL= -R$129,85/ha), 
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tornando-se atrativo com a venda da casca (VPL=R$753,52/ha). O consórcio com milho faz 

com que a rentabilidade seja observada até em sítios de baixíssima produtividade.  

d) Apesar de custos mais elevados na implantação e no primeiro ano, o consórcio essa 

cultura agrícola é mais rentável devido a receita gerada no primeiro ano do projeto, gerando 

valores mais atrativos desde o pior sítio sem venda da casca ((VPL=R$411,01/ha) e com a 

venda do subproduto (VPL=R$1294,8/ha). 

Em relação a produção de carvão vegetal, pôde-se concluir:   

a) Os produtores de carvão vegetal estão mais presente no município de Brochier (47%), 

em sua grande maioria tendo até 02 fornos por propriedade (44%). A produção é feita em 

fornos de estrutura simples e nível tecnológico defasado.  

b) Os fornos rabo-quente sem chaminé tem produtividade menor (900Kg/ciclo) de carvão 

e moinha que os fornos do mesmo tipo com chaminé (1.100Kg/ciclo). Os fornos Brochier 

possuem a mesma produtividade dos fornos rabo-quente com chaminé de carvão e moinha, 

além da produção de extrato pirolenhoso.  

c) Não há diferença considerável de custos para a construção e manutenção entre os três 

tipos de fornos. Esse fato faz com que a maior rentabilidade seja observada em fornos do tipo 

Brochier com a produção própria da lenha usada no processo de carvoejamento. Nesse caso, o 

Custo Médio de Produção é de R$0,42/Kg e a Relação Beneficio Custo é de 1,47. 

Em relação ao empacotamento de carvão vegetal, pôde-se concluir:   

a) Dentre as embaladoras, 52% encontram-se n município de Brochier e 45% delas 

embalam de 10 a 20 toneladas de carvão por ano. O nível tecnológico nessa fase da cadeia é 

mais automatizado devido a maior complexidade da atividade.  

b) A maior rentabilidade de uma embaladora é observada quando o carvão embalado é 

produzido pelo próprio embalador.  

Diante disso, observa-se que a maior rentabilidade das diferentes atividades é 

observada quando o principal insumo utilizado é produzido pelo próprio empreendedor, não 

necessitando a compra de terceiros.  
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6 ANEXOS 

 

Anexo A - Questionário para os viveiros florestais 

 

 

Identificação 

Nome da empresa  

Nome do proprietário  

Município  

 

Mão De Obra 

Familiar ( ) Sim ( ) Não 

Terceiros ( ) Sim ( ) Não 

 

 

Produção De Mudas 

Produção anual (mil mudas)  

 

Gênero e espécies 

 

( )Eucalyptus Sp. 

( )Pinus Sp. 

( ) Acácia-Negra 

( ) Espécies  Nativas 

 

 

 

 

 

 

Insumos e custos 

 

Recipientes 

( ) Laminado 

( )Tubete 

( ) Outros 

 

Sementes 

( ) Com Procedência 

( ) Sem Procedência 

Substrato  

 

Fertilizante 

( ) Sim ( ) Não 

( ) Orgânico 

( ) Inorgânico 

Herbicida ( ) Sim ( ) Não 

Fungicida ( ) Sim ( ) Não 

Inseticida ( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

Nível tecnológico e 

custos 

Casa de vegetação ( ) Sim ( ) Não 

 

Sistema de irrigação 

( ) Manual 

( ) Aspersão 

( ) Aspersão Com 

Temporizador 

Compactador de substrato ( ) Sim ( ) Não 

Misturador de substrato ( ) Sim ( ) Não 
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Mercado consumidor 

Arranjo produtivo local ( ) Sim ( ) Não 

Outros municípios ( ) Sim ( ) Não 

 

 

Preço (R$/ milheiro) 

Eucalyptus sp. R$ 

Pinus sp. R$ 

Acácia-negra R$ 

Espécies nativas R$ 

Apoio 

Financiamento  

Assistencia técnica  

Ensino e pesqusa  

Capacitação de mão-de-obra  
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Anexo B - Questionário para os produtores de acácia-negra 

 

 

Identificação 

Nome do produtor  

Área (ha)  

Município  

Mão de obra 
Familiar ( ) Sim ( ) Não 

Terceiros ( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

Povoamento de acácia-negra 

Plantio próprio ( ) Sim ( ) Não 

Parceria com terceiros ( ) Sim ( ) Não 

 

Origem e custos 

( ) Mudas 

( ) Condução da 

regeneração 

 

Plantio e custos 

( ) Manual 

( )Semi-mecanizado 

( ) Mecanizado 

 

Manutenção e custos 

( ) Controle de formigas 

( ) Controle de mato 

competição 

( ) Controle do serrador 

 

Colheita e custos 

( ) Própria 

( ) Contratação de 

terceiros 

( ) Comprador da 

matéria prima 

Consórcio com espécies 

agrícolas e animais 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

 

Matéria prima 

 

Mercado consumidor 

( )Região 

( ) Outros 

 

Fins (madeira) 

( ) Carvão vegetal 

( ) Lenha 

( ) Cavaco 

 

Fins (casca) 

( ) Tanino 

( ) Nenhum 
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Condição de venda 

( ) Em pé 

( ) Cortada e empilhada 

no mato 

( ) Cortada e empilhada 

na estrada 

Preço (R$/m³)  

Atores indiretos 

Financiamento  

Assistência técnica  

Ensino e pesquisa  

Capacitação de mão-de-obra  
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Anexo C - Questionário para os produtores de carvão vegetal 

 

 

Identificação 

Nome do produtor  

Município  

 

 

Mão de obra 

Familiar ( ) Sim ( ) Não 

Terceiros ( ) Sim ( ) Não 

Uso de epi’s ( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

 

Produção de carvão vegetal 

Quantidade (kg/mês)  

Nº de ciclos de carbonização por mês  

Duração de um ciclo (dias)  

Produtividade do ciclo (kg)  

Nº DE FORNOS E CUSTOS  

Fornos com chaminé ( ) Sim ( ) Não 

Fornos sem chaminé ( ) Sim ( ) Não 

Coletor de extrato pirolenhoso ( ) Sim ( ) Não 

 

Aproveitamento da moinha 

( ) Sim ( ) Não 

( ) Venda 

( ) Uso na propriedade 

 

 

Produto e subprodutos 

 

Mercado consumidor 

( )Região 

( ) Outros 

 

CONDIÇÃO DE VENDA 

( ) Na propriedade 

( ) Entregue no embalador 

 

Preço  

Carvão vegetal (r$/kg)  

Moinha (R$/tonelada)  

Extrato pirolenhoso (R$/litro)  

Atores indiretos 

Financiamento  

Assistência técnica  

Ensino e pesquisa  

Capacitação de mão-de-obra  
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Anexo D - Questionário para os embaladores de carvão vegetal 

 

Identificação 
Nome   

Município  

Mão-de-obra 

Familiar ( ) Sim ( ) Não 

Terceiros ( ) Sim ( ) Não 

Uso de EPI’S ( ) Sim ( ) Não 

Processo 

Quantidade (kg/mês)  

Origem 
( ) Próprio ( ) Terceiros 

Porcentagem 

Comercialização da moinha ( ) Sim ( ) Não 

Mercado consumidor 
( )Região ( ) Fora da região 

Citar 

Equipamentos/máquinas  

Valores  

(receita e/ou custo) 

Carvão (R$/kg)  

Moinha (R$/kg)  

Embalagem  

Alça  
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Anexo E - Custos da opção 01 (Viveiro Florestal – mudas de laminado) 

Custos 

Custos Variáveis 

Item Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) Valor (R$) 

Substrato Saco 12 9,80 117,60 

Adubo Saco 03 40,00 120,00 

Semente Kg 15 20,00 300,00 

Fungicida Kg 1,5 30,00 45,00 

Herbicida Litro 2,25 15,00 33,75 

Laminado m² 02 1.000,00 2.000,00 

Inseticida Litro 3,75 25,00 93,75 

Subtotal (R$)  2.710,10 

Custos Fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Conta de telefone Mês 12 60,00 720,00 

*Mão de obra Mês 18 900,00 16.200,00 

Terra Hectare 0,3 5.000,00 102,00 

Impostos % 01 2,5% 675,00 

Energia Mês  12 25,00 300,00 

**Água Mês  12 - - 

D
E

P
R
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O

 

Casa de vegetação Un. 01 800,00 144,00 

Área de rustificação Un. 01 350,00 56,00 

Galpão Un. 01 420,00 67,20 

Caixa d'água Un. 01 300,00 27,00 

Bomba de irrigação Un. 01 700,00 63,00 

Betoneira Un. 01 650,00 104,00 

Pulverizador costal Un. 01 80,00 7,20 

Ferramentas Un. 10 40,00 64,00 

Caixa de madeira Un.. 3.000 0,70 99,75 

Subtotal (R$)  18.629,15 

Custo Total (R$) 21.339,25 
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Anexo F - Custos da opção 02 (Viveiro Florestal – mudas de tubete) 

Custos 

Custos variáveis 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Substrato Saco 12 9,80 117,60 

Adubo Saco 03 40,00 120,00 

Semente Kg 15 20,00 300,00 

Fungicida Kg 1,5 30,00 45,00 

Herbicida Litro 2,25 15,00 33,75 

Inseticida Litro 3,75 25,00 93,75 

Subtotal (R$) 710,10 

Custos Fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Conta de telefone Mês 12 60,00 720,00 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

*Mão de obra Mês 18 900,00 16.200,00 

Terra Hectare 0,3 5.000,00 102,00 

Impostos % 01 2,5% 675,00 

Eletricidade Mês  12 25,00 300,00 

**Água Mês  12 - - 

D
E

P
R

E
C

IA
Ç

Ã
O

 

Casa de vegetação Un. 01 2.000,00 360,00 

Área de 

rustificação Un. 01 800,00 128,00 

Galpão Un. 01 420,00 67,20 

Caixa d'água Un. 01 300,00 27,00 

Bomba de 

irrigação 

Un. 

01 700,00 63,00 

Betoneira Un. 01 650,00 104,00 

Pulverizador 

costal 

Un. 

01 80,00 7,20 

Ferramentas Un. 10 40,00 64,00 

Bandeja Un. 2143 6,65 760,05 
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Tubete Milheiro 300 46,00 552,00 

Subtotal (R$) 20.129,45 

Custo Total (R$) 20.839,55 
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Anexo G - Custos da opção 01 (Acácia-negra – plantio puro) 

Ano Item Unidade Quantidade 
Preço unitário 

(R$) 

Custo 

(R$/ha) 

0 

Mudas de tubete Milheiro 3,3 110,00 363,00 

Formicida Kg 3,5 5,00 17,50 

Abubo químico Saco 2,0 85,00 170,00 

Subtotal (Insumos) R$ 550,55 

Preparo da área Diária 1,0 60,00 60,00 

Controle de formiga Diária 0,7 60,00 42,00 

Plantio de mudas Diária 2,5 60,00 150,00 

Adubação Diária 0,7 60,00 42,00 

 Subtotal (Mão de obra) R$ 294,00 

Total R$ 844,50 

1 

Mudas de replantio Milheiro 0,33 110,00 36,30 

Formicida Kg 3,5 5,00 17,50 

Adubo químico Saco 2,0 85,00 170,00 

Cotrole de formiga Diária 0,7 60,00 42,00 

Subtotal (Insumos) R$ 265,80 

Replantio Diária 0,6 60,00 36,00 

Limpeza da área Diária 0,7 60,00 42,00 

Cotrole de formiga Diária 0,7 60,00 42,00 

 Subtotal (Mão de obra) R$ 120,00 

Total R$ 385,80 

1-9 Terra Hectare 1,0 5.000,00 340,00 

Total R$ 340,00 
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Anexo H - Custos da opção 02 (Acácia-negra – consórcio com milho) 

Ano Cultura Item Unidade Quantidade 
Preço unitário 

(R$) 

Custo 

(R$/ha) 

0 

M 

Semente Kg 16 5,00 60,00 

Adubo químico Saco 03 47,50 180,90 

Inseticida Litro 0,5 80,00 30,00 

Herbicida Litro 05 12,00 45,00 

Dessecante Litro 03 18,00 40,50 

Subtotal (Insumos) 356,40 

Cultura Item Unidade Quantidade 
Preço unitário 

(R$) 

Custo 

(R$/ha) 

M 

Preparo do solo Diária 01 70,00 52,50 

Semeadura Diária 01 70,00 52,50 

Adubação Diária 01 70,00 52,50 

Dessecação Diária 01 70,00 52,50 

Aplicação de 

herbicida 
Diária 01 70,00 52,50 

Subtotal (Mão de obra) 262,50 

A Subtotal (Mão de obra e Insumos) 844,50 

Total 1463,40 

1 
M Colheita Diária 2 70 105,00 

Subtotal (Mão de obra) 105,00 

 A Subtotal (Mão de obra e Insumos) 375,80 

Total 490,80 

1-9 A/M Terra Hectare 1,0 5.000,00 340,00 

Total 340,00 

A = Acácia-negra; M = Milho 
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Anexo I - Custos da opção 01 (Produção de carvão vegetal – Forno rabo quente) 

Custos  

Custos variáveis 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

*Lenha m³ 360 36,44 13.118,40 

**Lenha m³ 360 61,00  21.960,23 

Mão de obra Diária 108 100,00 10.800,00 

Custos fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Impostos % 01 2,5% 901,40 

Licenciamento Ano 02 200,00 400,00 

Terra Hectare 0,3 5.000,00 102,00 

D
E

P
R

E
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 Tijolos Milheiro 03 300,00 

183,25 

Cinta de aço Un. 04 64,00 

Porta Un. 02 240,00 

Mão de obra Un. 02 200,00 

Subtotal (R$) 1.586,65 

Custo Total (Lenha própria) 25.505,05 

Custo Total (Lenha comprada) 34.346,88 

Receita 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Carvão vegetal Kg 64.800 0,55 35.640,00 

Moinha Kg 5.184 0,08 414,80 

Receita Total (R$) 36.054,80 

*Custo de lenha própria (Cenário 02 – Índice de Sitio 18 – Tabela 16 – Venda da madeira); **Lenha comprada. 
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Anexo J - Custos da opção 02 (Produção de carvão vegetal – forno rabo quente com chaminé) 

Custos  

Custos variáveis 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

*LENHA m³ 360 36,44 13.118,40 

**LENHA m³ 360 61,00  21.960,23 

Mão de obra Diária 108 100,00 10.800,00 

Custos fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Impostos % 01 2,5% 901,40 

Licenciamento Ano 02 200,00 400,00 

Terra Hectare 0,3 5.000,00 102,00 

D
E

P
R

E
C
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Ç

Ã
O

 Tijolos Milheiro 3,5 300,00 

205,75 

Cinta de aço Un. 04 64,00 

Porta Un. 02 240,00 

Mão de obra Un. 02 250,00 

Subtotal (R$) 1.609,15 

Custo total (lenha própria) 25.527,50 

Custo total (lenha comprada)  34.369,40 

Receita 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

(R$) 

Carvão vegetal Kg 86.400 0,55 47.520,00 

Moinha Kg 6.912 0,08 553,00 

Receita total (R$)  48.073,00 

*Custo de lenha própria (Cenário 02 – Índice de Sitio 18 – Tabela 16 – venda da madeira); ** Lenha comprada.  
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Anexo K - Custos da opção 03 (Produção de carvão vegetal – forno Brochier) 

Custos 

Custos variáveis  

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Valor 

(R$) 

*LENHA m³ 360 36,44 13.118,40 

**LENHA m³ 360 61,00 
 

21.960,23 

Mão de obra Diária 108 100,00 10.800,00 

Custos fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Valor 

(R$) 

Impostos % 01 2,5% 901,40 

Licenciamento Ano 02 200,00 400,00 

Terra Hectare 0,3 5.000,00 102,00 

D
E
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Tijolos Milheiro 3,5 300,00 

238,15 

Cinta de aço Un. 04 64,00 

Porta Un. 02 240,00 

Mão de obra Un. 02 250,00 

Recipientes de 50 

litros 
Un. 04 200,00 

Cano PVC Metro 06 90,00 

Tubos de concreto Un.  02 70,00 

Subtotal  1.641,55 

Custo Total (lenha própria) 25.559,55 

CUSTO Total (lenha comprada) 34.401,78 

Receita 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Valor 

(R$) 

Carvão vegetal Kg 86.400 0,55 47.520,00 

Moinha Kg 6.912 0,08 553,00 

Extrato pirolenhoso Litro 10.800,00 0,50 5.400,00 

Receita Total 53.473,00 
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*Custo de lenha própria (Cenário 02 – Índice de Sitio 18 – Tabela 16 – venda da madeira), ** Custo da lenha 

comprada  
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Anexo L - Custos e receita do Cenário 01 (Embalador de carvão vegetal) 

Custos 

Custos variáveis  

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Alça Milheiro 24 15,00 360,00 

Embalagem Un. 24000 0,10 2.400,00 

Linha Kg 02 75,00 150,00 

*Carvão vegetal Kg 120.000 0,32 38.400,00 

**Transporte Kg 120.000 0,04 5.280,00 

Mão de obra Diária 72 60,00 4.320,00 

Subtotal (R$) 50.910,00 

 Custos fixos 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Taxas % 01 6% 7.200,00 

Energia Mês 12 20,00 240,00 

Terra Hectare 0,1 5.000,00 34,00 

D
E
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Galpão Un. 01 7.350,00 661,50 

Balança 

eletrônica 
Un. 01 1.000,00 90,00 

Peneira 

automatizada 
Un. 01 8.000,00 540,00 

Maquina de 

costura 
Un. 01 1.200,00 108,00 

Caminhão Un. 01 150.000,00 20.625,00 

Subtotal (R$) 29.948,50 

Custo total (R$)  80.408,50 

Receita 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Valor (R$) 

Carvão vegetal 

embalado 
Kg 120.000 1,10 132.000,00 

Receita Total (R$) 132.000 

*Custo do carvão vegetal (Tabela 20 – Cenário 02 – Lenha própria); **Considerando um distância média de 200 

Km 
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