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ATIVIDADE CARVOEIRA EM 2 MUNICIPIOS DA REGIÃO DO VALE DO CAÍ - UMA 

ANALISE AMBIENTAL. Marcelo Bach, Aline de Aguiar, Angela Beatrice Dewes Moura (orient.) 

(FEEVALE). 

A região do Vale do Caí tem como atividade econômica significativa a produção de carvão vegetal. O carvão vegetal 

tem uma utilização muito variada, sendo uma ótima alternativa energética tanto para as indústrias quanto no uso 

doméstico. Na região do Vale dos Sinos e Caí, é produzido a partir dos restos do corte de acácia-negra não 

aproveitados na indústria de tanino. A produção de carvão ainda é feita de forma rudimentar em fornos de alvenaria, 

sem nenhum controle de emissões. O processo de carbonização apresenta (segundo Brito, 1990) um rendimento em 

massa de 30 a 40 % da madeira na forma de carvão vegetal o restante é simplesmente lançado na atmosfera na forma 

de gases. Estes gases incluem uma grande parte de vapor d‟água, CO 2, CO, CH4 e outros compostos aromáticos. A 

atividade constitui uma alternativa de renda para um grande número de famílias da região, porém, muitas carvoarias 

estão localizadas nas proximidades de ambientes urbanos. Este fato gera uma preocupação crescente com relação à 
saúde dos produtores e da população vizinha a estas propriedades. Neste trabalho são mostrados os primeiros 

resultados da análise ambiental da atividade carvoeira nos municípios de Presidente Lucena e Lindolfo Collor. Esta 

análise foi realizada baseada em questionários aplicados com todos os produtores destes municípios uma vez que não 

existiam dados estatísticos atuais. O levantamento de dados incluiu informações sobre o processo produtivo, matéria-

prima utilizada, metodologia, aspectos sociais, ambientais, comercialização e a qualidade do produto. A importância 

deste trabalho está na geração de informações relevantes na avaliação do impacto e proposição de soluções 

mitigadoras adequadas ao modo de produção local. 
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