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1. INTRODU<;AO 

1.1 TEMA E PROBLEMATIZA<;AO 

A questao ambiental esta sendo desvendada como uma necessidade nao 

apenas assunto de interesse de ambientalistas, e sim urn pilar de sustentabilidade no 

mundo empresarial. Ha urn crescimento expressivo na valorizac;ao das ciencias 

ambientais e tudo mais que envolve a preservac;ao do meio ambiente. lsto torna-se 

mais evidente quando a imagem de uma organizac;ao esta envolvida. 

Os impactos ambientais gerados pela industria nao sao de forma alguma 

acontecimentos do seculo XXI. Trata-se de uma serie de atitudes, culturas e 

consciencia que desde o infcio das civilizac;oes vern se acumulando e transforma-se 

no cenario degradante que e vista hoje. 0 processo de industrializac;ao percorrido 

pelas nac;oes ao Iongo dos ultimos seculos, trouxe, de urn lado, diversos beneffcios 

economicos e, de outro, serias consequencias ambientais. 

Como atual ritmo de globalizac;ao e agilidade na troca de informac;oes nao e 

mais possfvel para uma grande organizac;ao deixar de considerar suas atitudes com o 

meio ambiente, pais isso refletira na sua imagem para o mercado, e 

consequentemente na sua performance comercial. Com isto muitas empresas adotam 

o marketing verde em suas estrategias, sem nenhum embasamento ou criterios de 

sustentac;ao, apenas uma fachada de que se faz o correto. Atitudes, pianos de ac;ao, 

projetos especfficos, tudo isto ligado a urn falso desenvolvimento sustentavel. Apoio 

ou ate mesmo desenvolvimento de projetos como a salvac;ao de especies em extinc;ao 

ou entao doac;oes peri6dicas a urn zool6gico nao fazem uma companhia 

ambientalmente sustentavel. A sustentabilidade esta no seu metoda de produ<;ao, em 

seus processos internos e externos, no impacto direto ao meio ambiente. "Tratar o 

doente ao inves de segregar o sadio. lsso corresponde a nova ordem ecol6gica. De 

nada serve deixar intactas duas ou tres especies em extinc;ao, se a propria especie 

humana esta sendo ameac;ada pelo descaso" JOHR (1994). 

A submissao dos sistemas economicos as exigencias da natureza, como a 

adequada utilizac;ao dos recursos naturais para produc;ao atraves de metodos nao 

predat6rios deixa de se ser necessidade e torna-se uma obrigac;ao. 
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As penalidades ocorridas por delitos praticados contra o meio ambiente 

custam a empresa um passivo muito grande, no que diz respeito a desvalorizagao da 

sua marca e tambem no pagamento de multas e taxas. 

E neste cenario que a Bricarbras apresenta uma percepgao estrategica de ser 

"ecologicamente correta" em seus todos os seus processos. Alem de oferecer ao 

consumidor uma opgao de sistema para a produgao de carvao vegetal e forma limpa, 

ecol6gica e socialmente adequada. 0 desafio esta no descaso das organizagoes 

quando o seu custo de produgao e abalado. Atuais processos de produgao sao 

negligentes, abusivos, poluidores e com custos extremamente baixos. 

Atraves deste estudo sera apresentado como a Bricarbras podera utilizar o 

marketing verde como aliada ao seu desenvolvimento e na transformagao de uma 

hist6ria pre-hist6rica de produgao de carvao vegetal no Brasil. 

1.20BJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os impactos das estrategias de marketing da Bricarbras voltadas para 

o meio ambiente, atraves do processo inovador de produgao limpa de carvao vegetal. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

a) Analisar os esforgos e necessidades das organizagoes em satisfazer as 

expectativas dos consumidores por produtos (ou processos) que determinem menores 

impactos ambientais ao Iongo de seu ciclo de vida. 

b) Analisar a divulgagao desses esforgos de modo a gerar maior consumo 

desses produtos e maiores Iueras para a empresa. 

c) Delimitar novas estrategias de marketing voltadas para o meio ambiente 

a fim de alavancar as vendas da enipresa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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0 Marketing Verde pode ser assimilado pelas empresas como uma 

ferramenta estrategica. Para viabilizar este objetivo e necessario desenvolver uma 

cultura de comunicac;ao capaz de integrar conteudos de varios departamentos 

tecnicos ligados ao meio ambients e qualidade de vida. E responsavel em dar forma a 
polftica ambiental da empresa, auxiliando a otimizar e a implementar seu 

aperfeic;oamento integrado a um Sistema de Gestao Ambiental (SGA). 

E uma verdadeira e ampla adoc;ao de polfticas ambientais que vao do infcio, 

desde a coleta da materia prima ate sua disposic;ao; e a compreensao gerencial 

ampla, dotada de metodos abrangentes e envolventes. Envolve a area de recursos 

humanos, ciencia e tecnologia, educac;ao, tudo enfim que estiver envolvido com a 

produc;ao ou a prestac;ao de servic;os. Sera uma necessidade empresarial. A empresa 

poluidora ou eticamente incorreta sob o ponto de vista ambiental sera expurgada 

gradativamente pelos consumidores. 

E nesse contexto que a Bricarbras se encontra, oferecendo tecnologia 

inovadora para a produgao limpa de carvao vegetal. A aplicac;ao do Marketing Verde 

para empresas que oferecem soluc;oes ambientais a processos industriais e essencial. 

Alem de se tratar de uma ferramenta capaz de projetar e sustentar a imagem da 

empresa, ele tambem contribui para um dos pilares do desenvolvimento sustentavel: a 

conservac;ao do meio ambients. 

A preocupac;ao ambiental das empresas cresce a cada dia, e para isso ter o 

marketing ambiental como uma ferramenta estrategica e fundamental. Alem de saber 

seus recursos e aplicac;oes, o marketing verde deve ser uma atitude. Praticas voltadas 

para a protec;ao ambiental devem ser disseminadas, premiadas e estudas. S6 assim a 

industria tomara consciencia das suas ac;oes e vera o "selo verde" como aliado. 

1.4 METODOLOGIA 

Este projeto foi realizado atraves de estudo de caso, no qual serao levantados 

todos os dados pertinentes a empresa Bricarbras, seus processos e estrategias de 

atuac;ao, alem das influencias do marketing verde no planejamento estrategico. 0 

estudo foi feito com base em referencias bibliograficas de grande prestlgio e fontes 

renomadas sobre o assuhto deb'atido. 
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2. REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 MARKETING 

2.1.1 A Evoluc;ao do Conceito de Marketing 

Assim como tudo no mundo, o marketing evolui desde seu nascimento nos 

Estados Unidos, ha mais de urn seculo. As rapidas transformac;oes que o mercado 

sofreu neste perfodo, entre revoluc;oes industrias, guerras, revoluc;ao cientffica 

refletiram diretamente no posicionamento do marketing e vice-versa. Sua contribuic;ao 

foi fundamental para todo o desenvolvimento e evoluc;ao de valores de uma 

sociedade. 

Mal vista por muitos, pela imagem de que instiga o exagero, o consumo sem 

necessidade, o aumento da extrac;ao de recursos e de gerac;ao de resfduos, o 

pensamento de marketing e indiscutivelmente uma ferramenta fundamental para a 

mudanc;a de comportamento, criac;ao de habitos e valores. Dizer que ele trouxe 

prejufzo seria ignorar todo o progresso e ainda todo o potencial de reversao que esta 

ferramenta mercadol6gica pode propiciar para reverter padr6es de consumo que 

afetam a qualidade do meio ambiente. 

Assim como NIESKIER (2006): 

"Embora a nogao de marketing seja complexa, ele nao pode ser confundido com 

promogao, propaganda ou relagoes publicas. Essa confusao tern origem num 

estudo incipiente de marketing, que associa unicamente a comunicagao. 0 

marketing na realidade, do ponto de vista etico se volta para os seres humanos, 

procurando servir ao seu desenvolvimento harmonioso". 

E como complementa DIAS (2007): 

"0 marketing quando bern utilizado, e urn aliado importante na modificagao dos 

habitos e costumes prejudiciais a sociedade ou ao individuo, servindo como 

instrumento de mudanga comportamental, complementando o seu papel 

tradicional dit!'fa'Cllitador das trocas". 

0 marketing surgiu para os norte-americanos pela necessidade de resoluc;ao 

de problemas em sua distribUi<;ao e venda. Era apenas considerado uma tendencia 
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econ6mica. Cresceu, ganhou forc;:a e adquire personalidade. Mesmo como progresso, 

ainda no infcio do seculo XX era entendido como um conjunto de atividades com 

func;:ao de otimizar a distribuic;:ao dos produtos, promovendo a facilitac;:ao de acesso ao 

consumidor, com a reduc;:ao de custos. Como cita DIAS (2007): 

"E nos anos 50 que se publicam trabalhos que acentuam o carater 

interdisciplinar do marketing, relacionando-o com a teoria economica, polftica, 

ciencias sociais e ciencia do comportamento. Esses trabalhos formulam o 

princfpio da soberania do consumidor, diferenciando os atributos ffsicos dos 

psicol6gicos, abordam com preocupagao as repercussoes sociais provocadas 

pelos resfduos derivados dos produtos". 

E a partir deste momenta que o marketing e vista como realizador das 

atividades de interface de transfen3ncia de produtos o servic;:os do produtor ate o 

consumidor, passando par toda a cadeia. Essa ideia deixava de fora areas 

significativas como comunicac;:ao e novas desenvolvimentos, o que o rebaixo como um 

departamento secundario. 

Esta estrutura gerou uma serie de discussoes sabre o tema, o que trouxe em 

pauta uma multiplicidade de publicac;:oes sabre a ampliac;:ao conceitual de marketing. 

Foi justamente nesta epoca que surge a classificac;:ao dos instrumentos de marketing 

atraves dos 4 P's (produto, prec;:o, promoc;:ao e prac;:a) par McCarthy em um de seus 

livros. 

A consolidac;:ao desde conceito de ampliac;:ao somente se consolida no infcio 

da decada de 70. Atraves de Kotler e Levy, nesta epoca, surge uma nova dimensao 

do marketing, concebido como responsavel pelo cantata com os consumidores, 

pesquisas de necessidades e expectativas, construc;:ao de programas de 

comunicac;:ao, sejam organizac;:oes comerciais ou nao. 

No ana de 1985 um novo conceito de marketing foi proposto pela AMA: 

"Marketing eo processo de planejamento e execuc;:ao da concepc;:ao, fixac;:ao de prec;:o, 

comunicac;:ao e distribuic;:ao de ideias, produtos e servic;:os, para criar intercambios que 

satisfac;:am aos objetivos dos indivfduos e das organizac;:oes". Conforme versam WILKIE 

e MOORE (2003) 
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"Como resultado deste perfodo de estudos e experimenta<;ao ocorrido desde o 

infcio do seculo XX, atualmente o marketing pode ser considerado uma 

disciplina academica, aplicada e profissional". 

Com este conjunto de informag6es conclui-se que o marketing envolve o 

estudo aprofundado e sistematico e a construgao e adaptagao de novas conceitos que 

estejam voltados para as volateis necessidades do mercado atual, e a atengao aos 

emergentes. 0 relacionamento com a sociedade implica em marketing social e 

ambiental, que apesar de atualmente encontrarem-se em fase embrionaria, deve ser 

pratica dentro da visao geral e estrategica do marketing. 

2.1.2 0 Marketing e a sustentabilidade 

Nasce a epoca dos consumidores. Uma populagao estimulada ao consume 

nao sustentavel. E a partir de 1950 que marca-se uma geragao marcada pela 

utilizagao, pelo desperdlcio, com o descarte de restos e embalagens, sem nenhuma 

preocupagao com as consequencias que isto acarretara em um futuro muito imediato. 

Com esta rebeliao do consume surge em paralelo um aumento na 

preocupagao com o meio ambiente, que se transformou em uma legislagao mais 

rigorosa, em pafses mais desenvolvidos, restringindo e prevenindo os danos 

causados a natureza. 

Neste contexte o marketing encenava o papel de vilao estimulador do 

consume sem limites. Dentro deste quadro a fungao de marketing teve que evoluir. 

Havia a necessidade de reparar o estrago que haviam feito. 

Num cenario atual e futuro a tendemcia e uma posigao ambivalente das 

empresas. Par um lado a instigagao ao consume, vender, trazer a tona desejos e 

necessidades adormecidas nos consumidores, e par outro a difusao de inovag6es 

sustentaveis, novas conceitos para melhoria na qualidade de vida atraves de sistemas 

e servigos ecologicamente corretos. 

E um desafio, alga que deve ser trabalhado pelas organiza<;Qes na medida de 

suas condig6es, porem e alga imprescindfvel , enfrentar a mudanga de paradigma e 

tornar o marketing uma ferram~nta sustetitavel. .P& empecilhos estao no 
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comportamento de compra dos consumidores em acreditar numa oferta sustentavel e 

estar disposto a arcar com as condigoes financeiras que eta implicara. Ensina os 

autores PEATTIE e CHARTER (2005): 

"Criar estrategias de marketing mais sustentaveis continuara sendo uma batalha 

morro acima enquanto a maioria dos consumidores continuar ignorando do que 

se trata a sustentabilidade e permanecer em duvida quanta a habilidade das 

empresas de contribuir para ela. Veneer esta batalha sera urn desafio importante 

para os profissionais de marketing do novo mih3nio e o resultado tera urn 

impacto significativo sabre a qualidade de vida dos consumidores e cidadaos 

durante as gera<;oes vindouras." 

Destaca-se aqui a amplitude do marketing, que vai muito alem das agoes 

convencionais praticadas por grande parte das empresas brasileiras. Este vai de 

encontro com as necessidades de clientes e uma troca com vantagens financeiros, 

aliado a isto esta o marketing ecol6gico que constr6i relacionamentos sustentaveis 

com a sociedade e meio ambiente. 

2.1.3 Mudangas de Paradigmas 

A medida que a humanidade vai tomando consciencia de seu papel social, 

muito tem-se questionado acerca da responsabilidade social de algumas empresas, 

perante o impacto ambiental negative decorrente das atividades produtivas e 

mercadol6gicas. 0 processo de industrializagao percorrido pelas nagoes ao Iongo dos 

ultimos seculos, trouxe, de urn lado, diversos beneffcios economicos e, de outro, 

serias consequencias ambientais. Se for permitido a humanidade usufruir, nesta era 

virtual, do conforto proporcionado por uma vasta gama de produtos e servigos, nao se 

pode esquecer que muitos destes beneffcios tiveram urn custo ambiental bastante 

elevado. 

Nos ultimos anos, os governos de diversos pafses em parceria com a iniciativa 

privada, tern se mobilizado em busca de solugoes para o conflito desenvolvimento 

economico e preservagao ambiental. 0 chamado Desenvolvimento Sustentavel, ainda 

esta Ionge de ser alcan9ado pelos pafses e suas organizagoes, tendo em vista os 
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inumeros problemas ambientais decorrentes das atividades produtivas tais como: 

efeito estufa, chuva acida, lixo nuclear, poluigao atmosferica e aquatica, entre outros. 

Exatamente por isto, e preciso repensar a atividade produtiva e 

mercadol6gica, a fim de que se possa encontrar solugoes viaveis para o conflito 

capital e natureza e tambem conciliar os interesses de governos, empresas e 

sociedade neste processo. E um dos recursos mercadol6gicos, que a principia, 

permite que as organizagoes sejam lucrativas e ao mesmo tempo ambientalmente 

responsaveis e a implantagao do chamado marketing verde. 

2.1.4 Conscientizagao ambiental 

Desde a Eco RIO 92, evento mundial organizado pela ONU no Rio de Janeiro 

para o debate e realizayao de acordos em torno da questao ambiental, que o meio 

ambiente e os diferentes aspectos ecol6gicos da atividade empresarial ganharam 

destaque e passaram a ser motivo de investigagao e medidas administrativas. 

No comparativo entre pafses desenvolvidos e subdesenvolvidos e evidente a 

diferenya na valorizagao de produtos ecologicamente corretos, justamente pelo fato 

desses ter passado por um processo de industrializagao muito antes o que justifica 

uma maior aprimoramento e amadurecimento de seus processos e atividades 

institucionais. Com isto ha um nicho aberto para desenvolvimento de mercado nestes 

pafses menos desenvolvidos, nos quais a utilizagao do marketing verde como 

estrategia competitiva torna-se um grande diferencial. 

Segundo MAlA e VIEIRA (2004) o papel das organizagoes tem sofrido 

modificagao ao Iongo dos anos. As empresas deixam de ser apenas responsaveis par 

seus pr6prios neg6cios e sim pela sociedade e tambem pelo meio ambiente. Elas 

fazem parte de uma cadeia, em que suas agoes repercutem interna e externamente, o 

que traz uma visao holfstica envolvendo empresas, ambiente, sociedade e mercado. 

Um exemplo disto sao as punigoes a quem agride o meio ambiente, aplicadas pelo 

governo, ou entao pelos consumidores, que deixam de consumir. 

Como as organizagoes fazem parte de uma rede, em que tudo esta 

interligado, ha uma crescente busca pelo profissionalismo. Nenhuma organizagao 
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quer arriscar sua imagem ou bolso trabalhando com empresas amadoras, que nao 

possuam consciencia social e ambiental. A exigencia por certificac;:oes e culturas de 

desenvolvimento sustentaveis e uma constante no ambiente empresarial. Assim como 

expoe VALLE (1995): 

"A obtenc;ao de certificac;ao ambiental por uma empresa e as condic;oes para sua 

manutenc;ao dependerao, inequivocamente, da participac;ao consciente de seus 

funcionarios e fornecedores. A conscientizac;ao e o adequado treinamento dos 

funcionarios tern importancia vital nesse processo, pois muitas vezes, e atraves 

de erros operacionais que podem ser gerados os piores resfduos e provocados 

os maiores acidentes. Pela educac;ao ambiental se pode acelerar esse processo 

de conscientizac;ao dos indivfduos, tanto internos como externos a empresa, 

possibilitando assim chegar mais rapidamente a almejada certificac;ao." (VALLE, 

1995, p. 12). 

2.2 MARKETING VERDE 

2.2.1 Conceito 

E tambem conhecido como marketing ecol6gico ou ambiental, o marketing 

verde e uma modalidade que busca atender as necessidades de consumidores 

ecologicamente conscientes e contribuir para a criac;:ao de uma sociedade sustentavel. 

Para Polonsky (1994), o conceito de marketing verde "consiste de todas as 

atividades designadas para gerar e facilitar qualquer troca como objetivo de satisfazer 

os desejos ou necessidades humanas, desde que a satisfac;:ao dessas necessidades e 

desejos ocorra, com urn mfnimo de impacto prejudicial sobre o meio ambiente". 

Em urn outro ponto de vista, do estudioso Welford a descric;:ao torna-se mais 

abrangente, envolvendo a comunicac;:ao com o consumidor, instruindo-o sobre a 

utiliza~o, reutilizac;:ao e descarte do produto. Enfim o marketing verde tern como 

func;:ao propiciar ao usuario uma vi sao hoi fstica do mundo que envolve o item de 

consumo. 

Ainda mais conciso e objetivo Peattie (1995) afirma que o marketing ambiental 

e "urn processo de gestao integral, responsavel pela identificac;:ao, antecipac;:ao e 
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satisfac;ao das demandas dos clientes e da sociedade, de uma forma rentavel e 

sustentavel". Apesar de mais direta esta descric;ao contempla as outras acima e vai 

alem, propondo alga realmente pratico para as organizac;oes. 

Diante destas definic;oes pode se entender que o marketing verde e um 

conjunto de estrategias e polfticas de comunicac;ao, que visa cooptar consumidores 

que levam em conta causas ambientais e sociais. 0 marketing verde e tambem uma 

melhoria da relac;ao empresa e mercado na medida que desenvolve a relac;ao da 

empresa e consumidor, empresa e comunidade, e principalmente empresa e meio 

ambiente. Esta especie de marketing e constitufdo pelos esforc;os das empresas em 

atender as expectativas dos consumidores de produtos que determinem menores 

impactos ambientais ao Iongo do seu ciclo de vida (produc;ao, embalagem, consume e 

descarte ). A divulgac;ao desses esforc;os deve ser feita de modo a gerar um maior 

consume desses produtos e maiores Iueras para as empresas. 

E necessaria reforc;ar neste ponto que o marketing verde nao significa apenas 

vender uma ideia ecol6gica. Existe a necessidade par mudanc;as nos processes de 

produc;ao, consume e descarte, e as empresas devem atuar de forma sustentavel 

para que se fac;a valer os esforc;os de comunicac;ao. Da forma como explana 

OTTMAN (1994): 

"Nao e suficiente falar a linguagem verde; as companhias devem ser verdes. 

Longe da questao de apenas fazer publicidade que muitos comerciantes 

perceberam originalmente, a abordagem satisfat6ria de preocupa9ao ambiental 

requer urn esverdeamento completo que vai fundo na cultura corporativa. 

Somente por intermediarios da cria9ao e implementa9ao de politicas ambientais 

fortes e profundamente valorizadas e que a maioria dos produtos e servi9os 

saudaveis podem ser desenvolvidos". 

2.2.2 Consumismo Ecol6gico 

Somente a partir da decada de 70 foi que a preocupac;ao com o consumismo 

afetando o meio ambiente comec;ou a ganhar forc;a, dando infcio a iniciativas legais 

para con~q,avanc;o dos desastres ambientais. 
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Apesar de que muito se tem a mudar com relagao ao processes danosos a 

natureza, ja ha um grande movimento tendencioso ao consumismo ecol6gico. A 

preocupagao ambiental esta se tornando um fator decis6rio no processo de aquisigao 

de pessoas e empresas. Como dispoe Ottman: 

Ernbora a saude econornica ainda seja a prioridade nurnero urn das pessoas, 

elas cada vez rnais se recusarn a sacrificar a qualidade arnbiental pelo bern de 

urna econornia rnais forte. 1 

E muito comum os eventos e catastrofes ambientais serem apenas percebidos 

pelos espectadores. Mas a partir do momento que o problema afeta diretamente os 

consumidores a situagao se transforma, e aquele espectador passivo que via o 

problema acontecer passa entao a reagir as questoes verdes. 

Quanto se trata de processes produtivos organizacionais e percebido um 

desenrolar diferente. 0 custo de produgao e prioridade. Em um mundo competitive, 

em que competir com a China por exemplo se tornou algo impossfvel qualquer 

alteragao de valores que impliquem em aumento do produto final nao sao tao simples 

de serem resolvidos. Ainda mais se estes produtos encontram-se na base da cadeia, 

como o ferro ou o ago, que possuem processes produtivos altamente poluidores, 

porem o consumidor ao comprar um carro flex pensa que esta contribuindo 1 00% para 

a preservagao do meio ambients. Apesar deste mesmo item possui todas as 

certificagoes de qualidade como ISO TS que envolve questoes ambientais, e grande 

parte dos componentes que compoem o autom6vel que foram manufaturados em 

processes precarios, degradantes, alem de utilizarem mao-de-obra escrava nao tem 

valor, pois esta no infcio do ciclo, e o processo de gestao da qualidade nao vai tao 

Ionge. Mas isto nao chega a ultima pega da cadeia de compra, o consumidor. 0 

usuario nao tem acesso a estas informagoes. 

Apesar de existir uma legislagao rigorosa, s6 funciona, em muitos casos, na 

teoria. Quando citamos pafses de primeiro mundo, altamente desenvolvidos, pode-se 

considerar excegao. Mas infelizmente nao e assim que funciona com a maioria. 

1 OTMANN, J. Marketing Verde- Desafios e Oportunidades para a Nova Era do Marketing, Sao 

Paulo, Makran Books: 1994, 3 p. 
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America do Sui, Africa, Asia e Oceania sao exemplos claros de uma legislac;ao cega e 

nao punitiva. 

Nesta nova era do marketing, apesar de qualquer coisa poder ser facilmente 

maquiada pela mfdia, o contrario e muito simples de ocorrer. As denuncias, 

escandalos sao dilufdos para milhares de pessoas par um simples toque no controle 

au na tela atraves da internet. A informac;ao esta muito mais acessfvel a massa, e o 

consumidor e abalado com o que ve, consequentemente exigira do produtor alguma 

explicac;ao para poder continuar sendo fiel a ele. 0 nfvel de consciencia de seu 

consume exigira que tome esta atitude, barrando aqueles que nao vao de encontro 

com seus ideais. 

A busca par produtos e embalagens feitas par material reciclado aumenta a 

cada instante, chegara um ponto em que as mercadol6gicos que nao se adaptarem a 

esta nova realidade, serao penalizados e expulsos do mercado parter sua reputac;ao 

abalada. 

0 consume responsavel em relac;ao ao meio ambiente pode ser incentivado 

em uma perspectiva mais geral, au entao mais particular, com a adoc;ao de gestos 

conscientes e habitos responsaveis para criac;ao, preservac;ao au protec;ao de areas 

verdes. 

Tais formas de agir sao identificadas, segundo o estudioso Stern pelos 

comportamentos ambientais significativos, que ele separa em quatro: ativismo 

ambiental, comportamento nao ativista na esfera publica, ambientalismo na esfera 

privada e comportamento dos indivfduos nas organizac;6es.2 

Dentro desta separac;ao de comportamentos, tem-se o ativismo ambiental 

como o envolvimento e manifestac;oes com organizac;oes ecol6gicas. Ja o nao ativista 

na esfera publica consiste em filiac;ao a entidades, apoio em polfticas publicas, 

afetando indiretamente. Apesar de que o poder de repercussao de pollticas publicas 

afetam o comportamento da sociedade. 

Ja na esfera privada envolve o processo de compra e utilizac;ao de produtos 

(aquisic;ao- usa- descarte). Neste caso o comportamento reflete diretamente o meio 

ambiente. As decisoes individuais no processo de compra sao amplamente 

2 STERN, Paul C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. 408 p. Journal 
of Social Issues, 2000. 
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significativas em seus impactos. Por ultimo o comportamento dos indivfduos nas 

organiza<;oes. Quem toma as decisoes em uma companhia sao pessoas, que tern o 

poder em maos de afetar em larga escala o meio ambiente, atraves da manufatura de 

produtos, tomada de decisoes e atitudes. Sao elas as principais fontes de problemas 

ecol6gicos. 

Ainda a percep<;ao e avalia<;ao de custos e beneffcios para a aquisi<;ao de 

produtos ambientalmente corretos sao baseados em fatores situacionais e pessoais 

(aqui o indivfduo tambem como organiza<;ao). E necessaria, primordialmente, o 

conhecimento do processo, disponibilidade de recursos financeiros, influencias de 

grupos com alto grau de envolvimento como clientes, representantes, alem da 

situa<;ao de compra. Segundo alguns estudos, esta divisao pode ser feita em tres 

categorias: os ativos, os que podem vir a ser e os passives. Apesar de bastante 

generico, estas divisoes constituem uma primeira impressao do publico alvo. 

0 consume ecol6gico entao difere-se e amplia seu conceito do modelo 

tradicional, em que aborda uma perspectiva puramente economica para urn modelo 

de gestao sustentavel. Neste novo molde sao adotadas novas condutas social e 

ambientalmente eticas atreladas ao desenvolvimento e retorno financeiro para as 

organiza<;oes. 

2.2.3 Desafios 

E necessaria que exista urn grande apoio do governo, pois e o unico capaz de 

impor regras a urn sistema arcaico de produ<;oes que encontra-se muitos segmentos 

da industria brasileira. Sem auxilio federal nao ha como implantar uma cultura de 

produ<;ao em que o custo para implanta<;ao e continuidade de urn sistema seja maier 

do que aquele anterior, ambiental e socialmente incorretos. Como aponta POTTER 

(1996) os produtos ecologicamente corretos s6 terao exito se puderem se igualar ou 

superar-se aqueles convencionais. Pais embora as margens de Iueras de ambos 

serem semelhantes, o tempo de retorno sobre o investimento do produto ecol6gico 

tende a ser bastante superior. Nisso esta envolvido uma serie de fatores, como P&D e 

custos para desenvolvimento. Trata-se de uma analise em que os pontos positives e 
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pontos negatives devem ser comparados, e limitar aquelas barreiras que precisam ser 

superadas, nao apenas pelo marketing verde, como pela estrategia organiza<;ao da 

companhia. 

Churchill e Peter (2000, p. 45) apontam alguns estudos sabre a influencia do 

impacto ambiental no processo de decisao de compra. As pesquisas demonstram que 

93% dos adultos consideram que o impacto ambiental causado par urn produto e urn 

fator importante para a tomada de decisao. Porem, citam que dais ter<;os dos adultos 

tern uma expectativa de que produtos ecol6gicos nao custem mais que os 

concorrentes sem diferenciais no mercado. 

Complicando a situa<;ao a industria e ainda a grande vila da polui<;ao, vista 

como criadora do caos em que se vive hoje e que se espera amanha. E tambem ela 

quem supostamente controla a utiliza<;ao dos recursos naturais. 0 desafio nesta 

situa<;ao esta na percep<;ao de que tambem e a industria detentora do poder de 

reverter o cenario e impedir mais polui<;ao e estimular o consumo ecol6gico. 

Tanto ja foi exposto em mfdia de casas em que o falso marketing verde 

maquiava as a<;6es nada ambientais de diversas empresas que a credibilidade em se 

comercializar urn produto que realmente e verde em sua essencia tornou-se urn 

desafio amea<;ador. Empresas se declaram amigas da natureza, com inumeros 

projetos e propagandas, muitas propagandas. Mas estudos revelam que menos de 

50% da popula<;ao adulta acredita que veracidade das alega<;6es verdes. 

Assim exp6e Ottman como desafio final para o exito verde: 

Representando potencialmente o maior desafio de todos, os profissionais de 

marketing que pretendem desenvolver e comercializar com exito produtos 

ambientalmente saudaveis devem primeiro provar suas credenciais ambientais. 

Nao e suficiente falar a linguagem verde, as companhias devem ser verdes. 

Longe da questao de apenas fazer publicidade - que muitos comerciantes 

percebem originalmente - a abordagem satisfat6ria de preocupac;oes ambientais 

requer urn esverdeamento completo que vai fundo na cultura corporativa. 3 

Empresas que pretendem assimilar o marketing ambiental como referencia aos 

seus neg6cios devem se preparar internamente, compreender todas as quest6es que 

3 OTMANN, J. Marketing Verde- Desafios e Oportunidades para a Nova Era do Marketing, Sao Paulo, Makron Books:1994, 

56 p. 
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estao envolvidas nesta processo. Devem preparar suas estruturas, pessoas e 

processes. Nisto esta envolvido alterag6es de polfticas, quest6es economicas e 

relagao com o consumidor. AIE3m de estar atento as modificag6es, o que e verde hoje 

pode nao ser mais amanha. A abordagem pr6-ativa e um caminho mais eficaz para as 

solug6es ambientais de uma organizagao. 
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3. BRICARBRAS 

3.1 SOBRE A BRICARBRAS 

A Bricarbras, empresa pertencente ao Grupo Hubner, iniciou suas atividades 

em dezembro de 2005 na cidade de Jaguariaiva - PR, atuando na area de biomassa. 

As tecnologias desenvolvidas pela empresa envolvem briquetagem de residuos e 

desenvolvimento e comercializac;ao de tecnologia para produc;ao de carvao vegetal. 

Produtos 

Briguetes de resfduos 

Os briquetes de serragem produzidos pela empresa sao produtos ecol6gicos 

elaborados com residuos de serrarias. Possuem alto poder calorffico, gerando assim 

energia sem causar impacto ambiental. 

Tecnologia para producao de carvao vegetal 

Uma autentica inovac;ao tecnol6gica para a produc;ao limpa de carvao vegetal, 

os fornos de carbonizac;ao da Bricarbras nao emitem poluentes para a atmosfera e 

permitem ainda 20% de economia de lenha. 

0 sistema de carbonizac;ao da Bricarbras e composto por urn conjunto de 

fornos, urn queimador de fumac;a e uma estufa de secagem conforme imagem 1 do 

anexo A 

As tecnologias desenvolvidas pela Bricarbras contribuem para tornar o Brasil 

uma das referencias mundiais em bioenergia. 

0 trabalho aqui apresentado tratara apenas do estudo de caso referente ao 

Sistema de Produc;ao Limpa de Carvao Vegetal da empresa Bricarbras. Por se tratar 

de ambientes e formas de atuac;ao diferenciadas a opc;ao por urn tema a ser 

trabalhado foi feita para dar mais especificidade ao assunto em questao. 
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3.1. 1 Grupo Hubner 

0 Grupo Hubner e um importante fornecedor da industria automotiva, 

abastecendo tanto montadoras quanta seus sistemistas, alem de industrias de bens 

de capital. 0 Grupo e composto atualmente por 7 unidades industriais no Brasil, 

atuando nas areas de reflorestamento, briquetagem, carvoejamento, siderurgia, 

fundigao, usinagem e implementos rodoviarios, com grande sinergia entre elas, o que 

garante agilidade e capacidade tecnol6gica no desenvolvimento de novas produtos e 

tecnologias. 

0 Grupo Hubner tern suas origens em 1980 com a fundagao, em Curitiba -

PR, da Mecanica Hubner. A pequena empresa que atuava no ramo metal-mecanico, 

produzindo pegas com alto grau de complexidade, foi crescendo aos poucos. No ano 

de 1987 a empresa mudou seu nome para Hubner Industria Mecanica e tambem sua 

sede para a Cidade Industrial de Curitiba, em instalag6es pr6prias de 

aproximadamente 7000 m2. Fornecendo na epoca pegas para diversas montadoras e 

seus sistemistas instalados no pafs, entre os quais se destacam Volvo, Volkswagen, 

General Motors, TRW, New Holland, Cummins, a empresa vern apresentando um 

crescimento expressivo desde entao. 

Em 1990 a Hubner langou no mercado de reposigao de autopegas a marca 

Auto Linea, produzindo inicialmente blocos de motor da linha Mercedes-Benz. Tal 

decisao visou a ampliagao dos mercados de atuagao da empresa, tornando-se menos 

dependente das oscilag6es do mercado de produtos originais. Atualmente, a Auto 

Linea comercializa blocos, cabegotes, virabrequins, ajustadores automaticos de freio, 

roscas sem fim e setores de diregao. 

No ano de 1996 ap6s importantes mudangas no controle acionario da 

empresa, foi iniciada uma nova fase em seu desenvolvimento, na qual priorizava o 

mercado de reposigao, impondo assim uma nova dinamica aos seus neg6cios. 

No final de 1999, ap6s nova reestruturagao, a empresa separou seus 

neg6cios com montadoras dos neg6cios com mercado de reposigao. Nesse perfodo a 

empresa formou uma "joint-venture" com a empresa norte-americana AAM. 

Em dezembro de 1999 adquiriu a Fundigao Trutzschler, fundigao de ferro fundido 

cinzento e nodular, localizada em Ponta Grossa - PR, com o objetivo de tornar-se 
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auto-suficiente em pegas brutas de ferro fundido, sua materia-prima principal para as 

pegas da Auto Linea. Atualmente a empresa se chama Hubner Fundigao, sendo 

fornecedora de pegas para clientes como Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Dana, AAM, 

John Deere, Valtra, Haas, Atlas Schindler, Trutzschler, Pigozzi, Arvin Meritor, TRW, 

Caterpillar, Knorr-Bremse, MWM, Fontaine e para a propria Auto Linea. 

Ja no ano de 2000 o Grupo adquiriu a totalidade da Metalurgica Gammetal, 

hoje conhecida como Hubner Fundigao de Alumfnio, fundigao de metais nao-ferrosos, 

localizada em Blumenau - SC. Esta fundigao produz componentes de aluminio, 

bronze, latao e cobra para empresas como Trutzschler, Tecumseh, Gerdau, Weg, 

Usiminas, Pigozzi, ZF, entre outras, alem de fornecer pegas brutas de alumfnio para a 

Auto Linea. 

Ao final de 2001, a Hubner Industria Mecanica mudou a sua sede para a 

cidade de Araucaria - PR, em instalagoes de aproximadamente 9000 m2, que 

contempla uma moderna tecnologia industrial, visando dar suporte a produgao de 

pegas com tecnologia atualizada e qualidade. 

No ano de 2002 o Grupo Hubner adquiriu uma nova planta industrial, a 

Hubner Fundigao- Unidade lmpar. Localizada tambem em Ponta Grossa, diretamente 

na frente das suas atuais instalagoes, somando nas duas unidades uma capacidade 

instal ada de 2.400 tone Iadas mes de pegas fundidas .. Com a aquisigao das fundi goes 

e aproveitando as oportunidades do mercado, a Hubner Industria Mecanica voltou a 

fornecer componentes usinados para montadoras e seus sistemistas. 

Durante o ano de 2003 o Grupo comprou a Siderlinea Siderurgia, chamada 

agora de Hubner Siderurgia - Unidade Mingas Gerais, localizada em Sao Gongalo do 

Para- MG. 

No mes de julho de 2004 o Grupo Hubner anunciou que em breve iniciara as 

obras de implanta<;ao da primeira siderurgica de ferro-gusa para fundigao na regiao 

sui do Brasil. Esta unidade estara localizada em Ponta Grossa, proxima as fundigoes 

de ferro fundido do Grupo. Com capacidade inicial para produzir mensalmente 8 mil 

toneladas, esta fabrica ira otimizar a produtividade das Fundigoes de ferro do Grupo. 

Em agosto de 2004 o Grupo apresentou ao mercado uma nova empresa, a 

Rodo Linea. Em um amplo e moderno parque industrial instalado em Curitiba-PR, a 

empresa une capacidade e tecnologia para a produgao de implementos rodoviarios. A 
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Rodo Linea possui uma vasta linha de produtos que atende as necessidades de 

diversos segmentos do transporte. 

A partir da aquisic;;ao da Hubner Siderurgia - Unidade Minas Gerais o Grupo 

Hubner passou a ter uma grande necessidade de carvao vegetal, uma das principais 

materias-primas para a fabricac;;ao do ferro-gusa. Surgiu entao a Bricarbras, que e 

uma empresa que o Grupo construiu em Jaguariaiva - PR, localizada 

aproximadamente a 120 km de Ponta Grossa. As tecnologias desenvolvidas pela 

empresa envolvem briquetagem de resfduos florestais e produc;;ao de carvao vegetal. 

Com urn faturamento consolidado no ano de 2007 de 152 milhoes de reais, o 

Grupo Hubner investe amplamente no seu desenvolvimento sustentavel, respeitando 

o meio ambiente, sendo social e economicamente viavel. 

As empresas do Grupo Hubner administram de maneira pr6-ativa atividades, 

servic;;os e produtos que possam interagir com o meio ambiente. Seus procedimentos 

industriais sao frequentemente monitorados, o que permite a prevenc;;ao de impactos 

ambientais. 0 Grupo Hubner conta com colaboradores comprometidos com a 

melhoria continua na utilizac;;ao dos recursos naturais, e com o respeito ao meio 

ambiente. Para tanto assume os seguintes compromissos: 

Buscar a melhoria continua de seus processos, atraves da otimizac;;ao de 

recursos naturais, reduc;;ao de gerac;;ao de resfduos e prevenc;;ao da poluic;;ao. 

Compromete-se como atendimento da legislac;;ao ambiental, das normas 

vigentes e demais requisitos aplicaveis em suas atividades e relacionados aos seus 

aspectos ambientais, monitorando e avaliando seu desempenho. 

lmplementar sistemas de melhorias contfnuas para identificar e 

minimizar riscos potenciais ao meio ambiente. 

Proporcionar instalac;;oes adequadas conscientizar colaboradores, 

fornecedores, parceiros e empresas contratadas sobre a importancia da prevenc;;ao 

ambiental, e incentiva-los na adoc;;ao destes princfpios. 

3.2 ACOES AMBIENTAIS 

26 



Alem da sua estrutura e projetos voltados para a conservagao do meio 

ambiente, as empresas do Grupo Hubner adotam uma serie de agoes preventivas e 

de controle ambiental. 

Abaixo alguns exemplos: 

Projeto de Reflorestamento 

Reflorestamento da mata ciliar do arroio localizado no terreno da Hubner 

Fundigao- Unidade lmpar, conforme projeto elaborado pelo Prof0 Luiz Kulchetscki da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Plantio de Arvores Nativas e Frutfferas 

Plantio de arvores nativas e frutfferas visando a recomposigao florestal das 

empresas. 

Educacao Ambiental 

Foi elaborada uma cartilha ambiental com o objetivo de fornecer aos 

colaboradores do Grupo Hubner conhecimentos basicos sabre meio ambiente e 

reciclagem. 

Realizagao de treinamentos para sensibilizagao dos colaboradores com 

relagao as questoes ambientais. 

Sistema para Aproveitamento da Agua da Chuva 

Foram elaborados sistemas para aproveitamento da agua chuva para 

irrigagao dos jardins e reutilizagao no processo produtivo. 

Construcao de Estacao de Tratamento de Efluentes 
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Foram construfdas Esta96es de Tratamento de Efluentes contemplando 

esgoto domestico e efluentes industriais nas Fundi96es em Ponta Grossa. 

Construcao de Aterro Industrial Classe lla Proprio 

Constru9ao de um Aterro Industrial Classe lla no terrene da Hubner Fundi9ao 

- Unidade lmpar, onde serao depositados os resfduos de areia de moldagem, escoria 

e po de exaustao da Hubner Fundi9ao e da Hubner Fundi9ao - Unidade lmpar. 

Controle de Emissoes Atmosfericas 

Sistemas de exaustao foram instalados nos diversos setores das fabricas, 

proporcionando um ambiente mais saudavel aos colaboradores. 0 controle das 

emissoes atmosfericas e realizado semestralmente por empresas especializadas. 

Construcao de Centrais de Resinas e lnflamaveis 

Todo material que apresente inflamabilidade ou risco ao meio ambiente e 

armazenado em depositos especfficos que obedecem as normas vigentes. 

Pesquisas para Reaproveitamento de Areia de Moldagem 

Pesquisas para recupera9ao da areia de moldagem para reutiliza-la no 

processo e para sua reutiliza9ao na fabrica9ao de tijolos e telhas ceramicas. 

Oleo Lubrificante e Oleo Soluvel 

0 oleo lubrificante e enviado para rerrefino e o oleo soluvel e enviado para 

reciclagem. 

Reciclagem de Lampadas 
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As lampadas sao enviadas para reciclagem. 

Barra e Filtros de Tinta 

Barra e filtros de tinta sao enviados para reciclagem, sendo transformados em 

tinta. 

Reaproveitamento de Cavacos 

Os cavacos de alumlnio gerados no processo de usinagem da Hubner 

Industria Mecanica sao prensados em uma briquetadeira na propria empresa e 

enviados para outra unidade do Grupo, a Hubner Fundi9ao de Alumfnio, para a 

utilizagao como materia-prima. 

3.3 PRODUCAO E CONSUMO DE CARVAO VEGETAL NO BRASIL 

0 Brasil possui uma vasta extensao territorial com diferentes tipos de 

forma96es florestais tlpicas de cada regiao. A atividade produtiva do carvao vegetal no 

pafs responde por quase 40% do total de carvao vegetal do planeta. Do total de 

carvao vegetal brasileiro, 85% destina-se a produ9ao de metais, de forma que 

40% do ferro gusa, 25% do a9o, 100% das ferro-ligas e 100% do silicic meh31ico 

nacionais sao produzidos com um biocombustlvel renovavel constituindo a chamada 

"metalurgia tropical" que, por utilizar o carvao vegetal como termo-redutor ou redutor, 

nao despeja na atmosfera nenhum tipo de gas causador do efeito estufa. A metalurgia 

tropical brasileira constitui-se num autentico MDL (Mecanisme de Desenvolvimento 

Limpo), caso unico no mundo onde "commodities" metalicas de alto valor agregado 

sao produzidas sem emiss6es gasosas nocivas ao ambiente planetaria. Os 25% 

restantes sao consumidos na industria de cimento, para assar churrasco e para 

exporta9ao. 

Desde a Revolu9ao Industrial, todos os outros pafses que produzem os 

mesmos artigos metalicos, utilizam coque metalurgico, combustive! solido obtido do 

29 



carvao mineral (hulha ou carvao de pedra). A utilizagao do coque como termo-redutor 

e redutor na metalurgia mundial e uma das fontes primarias na emissao de gas 

carbonico fossil, que e o principal agente gasoso causador do aquecimento global. 

Apesar do carater ambiental limpo e positivo da destinagao final do carvao 

vegetal como termor-redutor e redutor na industria de metais brasileira, esse 

biocombustivel continua a ser produzido de forma rudimentar com tecnologias que 

remontam a mais de 5.000 anos. 0 carvoejamento nacional representa consideravel 

fonte de impacto ambiental em fungao da grande quantidade de poluentes emitida 

durante a produgao de carvao vegetal com o usa dos fornos de alvenaria tradicionais, 

fossas carvoeiras e as chamadas medas ou caieiras (buracos de forma retangular 

abertos no chao). Alem do carater primitive do processo de carbonizagao, cada regiao 

do pals produz o carvao vegetal com a lenha oriunda ou de reflorestamentos com 

Pinus e eucaliptos ou com os recursos florestais locais. Essa variagao na cobertura 

florestal, associada a fatores culturais, deu origem no Brasil a mais de 40 tipos de 

fornos de carbonizagao. 

Apesar de ser o maior produtor de carvao vegetal do mundo, a maior parte da 

produyao brasileira e conduzida em primitives fornos de alvenaria que emitem 

grandes quantidades de fumaga, representando uma significativa fonte de poluigao e 

contaminagao ambiental. Durante a carbonizagao da lenha, mais de 600 compostos 

foram identificados na fumaga e, diversos deles, sao capazes de provocar severos 

impactos ambientais devido as suas propriedades mutagenicas e carcinogenicas. 

3.3.1 Condigoes de Trabalho e o Processo de Produgao Artesanal 

As figuras no Anexo B ilustram as condigoes de trabalho vigentes na produgao 

de carvao vegetal. Os carvoeiros nao utilizam nenhum tipo de equipamento de 

protegao individual, tais como capacetes, luvas e calgados adequados. As maos dos 

trabalhadores frequentemente apresentam queimaduras, cortes e escoriagoes devido 

ao manuseio da lenha e do carvao vegetal. Em muitas regioes do Brasil, tais como, 

Para, Maranhao, Goias, Mato Grosso, norte de Minas Gerais, interior da Bahia e 

mesmo em alguns municfpios da regiao Sui (Bituruna-PR, e urn exemplo), o 

carvoejamento apresenta caracterfsticas explfcitas de trabalho escravo ou semi-
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escravo. Os carvoeiros sao geralmente oriundos de regioes pobres do pals e nao tern 

outra alternativa de emprego, trabalhando em troca de comida e moradia. Costumam 

morar em precarias barracas de lona, frequentemente acompanhados da familia. 

Assim, a esposa e mesmo os filhos pequenos sao forc;:ados a trabalhar na atividade, 

expostos a fumac;:a, p6 de carvao, em um trabalho que nao tern hora para acabar, 

porque a carbonizac;:ao com o sistema de fornos "rabo quente", as medas e fossas 

carvoeiras exige vigilancia continua, conforme sera exposto a seguir. 

0 processo de produc;:ao de carvao vegetal consiste basicamente em se 

submeter a lenha a ac;:ao do calor em ambiente com atmosfera pobre ou isenta de 

oxigenio e, assim, durante todo o processo a admissao de ar no sistema deve ser 

cuidadosamente monitorada. Caso se permita a livre entrada de oxigenio a lenha 

entra em processo de combustao dando como resultado final somente cinzas. lsso 

obriga o trabalhador a vigiar os fornos dia e noite, sem descanso e caso nao o fac;:am 

sao penalizados com a queima completa da carga de lenha, perdendo-se dessa forma 

a produc;:ao de carvao inicialmente objetivada. 

As medas e os fornos de carbonizac;:ao tipo meia laranja (mais comumente 

denominados "rabo quente") tern ciclos produtivos similares. No caso dos fornos "rabo 

quente", a lenha e carregada manualmente (Figura 2 do anexo A) e depois de 

terminada a carga, a porta do forno e fechada com tijolos e argamassa de barro, 

deixando-se na porta um oriffcio por onde se da a ignic;:ao dos fornos. No caso das 

medas (vide Figura 4), a lenha e arrumada em buracos no chao e coberta com terrae 

galhos, procedendo-se a ignic;:ao por um buraco deixado aberto numa das 

extremidades. Nos dois sistemas, conforme mostrado nas fotos, existem aberturas por 

onde se permite a entrada 'de oxigenio e a safda da fumac;:a. A medida que o leito de 

carbonizac;:ao vai atingindo temperaturas por volta de 400 a 500°C, as aberturas vao 

sendo fechadas ate que toda a carga lenhosa tenha se transformado em carvao, 

quando entao o forno e completamente vedado com barro para resfriamento. 0 

processo de carbonizac;:ao dura cerca de tres dias, sendo necessaries mais tres a 

quatro dias ap6s a vedac;:ao completa dos fornos para que o carvao vegetal se resfrie 

e possa ser descarregado. 

0 processo de produc;:ao de carvao vegetal apresenta forte emissao de 

poluentes gasosos (vide Figura 5) e durante todo o processo, os carvoeiros estao 
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expostos a inalac;ao da fumac;a t6xica expelida. Durante a descarga do carvao vegetal 

(vide Figura 6), o carvoeiro tern que entrar no forno e coletar o produto com auxflio de 

pas e carrinhos de mao, ficando exposto a inalac;ao de p6 de carvao. Nessa fase, a 

temperatura dentro dos fornos chega a atingir 50 °C, o que, associado ao esforc;o de 

descarga, implica em consideravel desgaste ffsico. Medic;oes efetuadas em carvoarias 

tradicionais mostraram que durante a descarga do carvao vegetal o carvoeiro fica sob 

severo estresse ffsico, chegando a atingir em media, mais de 140 batimentos 

cardfacos por minuto. 

No estudo deste trabalho encontraram-se reportagens gravadas em DVD 

feitas pela emissora de televisao Rede Globo, reportagens essas veiculadas em 

escala nacional, respectivamente, na Globo News e no Jornal Hoje. A primeira 

reportagem mostra uma prac;a de carbonizac;ao localizada na fronteira de Goias com a 

Bahia, onde agentes do Ministerio do Trabalho atuam na libertac;ao de carvoeiros 

submetidos a condic;oes de trabalho escravo. A segunda materia refere-se a famflias 

de carvoeiros trabalhando em assentamentos em Bituruna, no sui do Parana, 

exercendo a atividade do carvoejamento em regime de semi-escravidao. No primeiro 

caso, os trabalhadores foram aliciados por terceiros e levados para uma fazenda onde 

se produzia carvao vegetal. No segundo caso, trata-se de famflias de carvoeiros que 

detem a posse da terra e podem ser vistas na reportagem, adolescentes de 13 e 15 

anos trabalhando na produc;ao de carvao vegetal em vez de estarem na escola. Pode

se mesmo observar na filmagem, uma crianc;a de seis anos ajudando a mae a fechar 
' com barro as aberturas dos fornos durante o processo de carbonizac;ao. Jovens que 

em vez de estarem na escola, estao submetidos a condic;oes de trabalho altamente 

insalubres 

Esses sao apenas alguns exemplos de urn tipo de trabalho altamente 

agressivo ao ambiente e ao homem, onde os carvoeiros exercem sua atividade 

produtiva em condic;oes precarias, expostos a ac;ao do sol e da chuva. Diversas 

empresas dos setores florestal e siderurgico organizam a sua produc;ao de carvao 

vegetal em baterias de fornos tipo "rabo quente", conforme mostra a Figura 5, e 

tambem em fornos de alvenaria de formato retangular (Figura 6). Entretanto, apesar 

da melhor organizac;ao do trabalho com as baterias de fornos "rabo quente" e a 

possibilidade de mecanizac;ao da carga de lenha e descarga de carvao nos fornos 
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retangulares, o impacto ambiental da emissao de fumac;a e a exposic;ao dos 

trabalhadores a pessimas condic;oes de trabalho permanecem as mesmas. A Figura 7 

mostra uma bateria de fornos tipo meia laranja, em Candido Sales, no interior da 

Bahia, com o estoque de carvao em primeiro plano. Ve-se ao fundo, a consideravel 

quantidade de fumac;a emitida durante a carbonizac;ao. 

Abaixo estao transcritos alguns trechos da explanac;ao de Elza Coelho de 

Souza, em que se pode compreender melhor como funciona o processo de 

carbonizac;ao nos baloes ou medas montadas no chao, conduzido, ainda hoje, nos 

mesmos moldes em que era praticado ha mais de 10.000 anos atras: 

A prepara~;ao do carvao vegetal pode ser feita por do is processos: o primitivo, de 

carboniza~;ao da madeira em "baloes" ou "caieiras" e o processo mais cientifico 

de carboniza~;ao em cilindros fechados constituidos de laminas de ferro. Mais 

generalizado, apesar de mais rudimentar e antiquado, e o primeiro deles. 

Aspecto comum nas regioes de explora~;ao de carvao sao os "baloes", 

fumegantes uns ja apagados, outros nas "pra~;as" abertas no meio da mata, 

onde os troncos calcinados atestam a a~;ao destruidora do homem. 

A esta atividade exploradora liga-se urn tipo interessante, o carvoeiro. Diferentes 

tarefas na prepara~;ao do carvao vegetal exigem do carvoeiro, atividade intensa, 

sem interrup~;ao e sem descanso. Encarregando-se de alguns alqueires da mata 

arrendada pelo "empreiteiro" que e o empregador, o carvoeiro munido de foice 

da inicio ao seu trabalho, fazendo a "ro~;ada" para lim par o terreno dos pequenos 

arbustos. 

Segue-se a "derrubada", em que ele, de machado em punho com toda a 

energia, poe abaixo as arvores, cuja madeira sera transformada em carvao. 

Para produzir tres sacos e meio de carvao, precisa no minimo de 1 metro cubico 

de lenha. 

Dez dias ap6s, depois de secas as folhas, pequenos arbustos e ramagens, faz 

ele a "coivara" para limpar o terreno, pois o fogo, alastrando-se, vai consumindo 

os elementos de facil combustao. Depois de extinto, estando apenas 

chamuscada a madeira das arvores abatidas, o carvoeiro passa a "tra~;ar'' a 

lenha, isto e, a corta-la em pequenas toras de cerca de urn metro de 

comprimento. Oeste modo, termina a prepara~;ao do combustive! dos "baloes" ... 

E deveras interessante a tecnica de constru~;ao dos "baloes" (mostrados nas 

Figuras 10 e 11) para a queima da lenha. Com as toras de menor tamanho, o 

carvoeiro arma uma especie de funil que vai se alteando ate 2 metros de altura. 

Ao redor do funil e empilhado todo o resto da lenha. Ao centro fica uma 
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cavidade, a chamine central, por onde e lan9ado o fogo para queimar a lenha.O 

"balao" assim preparado e enchido com palha, folhas e capim seco, com o que e 

tambem envolvido por fora. 0 revestimento extemo do "balao" e feito com terra. 

Surge assim a "carvoeira", que o caboclo no seu linguajar chama de "caieira". 

Esta, entao, pronta para receber o fogo. Vai come9ar a transforma9ao da 

madeira em carvao, sendo o fogo introduzido pela chamine central. 

Como ventiladores, o carvoeiro abre na base da "caieira" uma serie de oriffcios, 

"suspiros" ou "espias", por onde penetra o ar livre. Novos ventiladores sao 

abertos a medida que a lenha vai sendo queimada e para isto o carvoeiro tern 

que estar vigilante. A combustao leva geralmente dois a tres dias e nao deve ser 

muito rapida, o que redundaria na perda do balao. Quando o fogo esta muito 

violento, para abranda-lo, o carvoeiro coloca na chamine pequenos tocos de 

lenha, as "comidas do balao", utilizando-se para isso de uma escada feita de 

varas. 

As vezes, para evitar o escorregamento da terra, dispoe ele, na parte extema do 

"balao", moiroes verticais que sustentam outros horizontais. Quando a fuma9a 

negra e espessa, a principia se toma azulada, ja sabe o carvoeiro que a 

combustao esta no fim. Ele entao afoga a "caieira" e espera calmamente que os 

ultimos restos do braseiro desapare9am. Munido de pa, peneira e ancinho inicia 

o servi9o de peneiramento, separando o carvao da terra da caieira. Em seguida, 

tern ele de ensacar toda a sua produ9ao. 

0 carvoeiro vive sempre no meio do mato, em grande isolamento, morando em 

toscas palho9as de pau-a-pique de palmito, cobertas de sape, sem nenhum 

conforto e higiene. Alguns deles, quando o dono da terra permite, tern suas 

pequenas planta9oes e cria9oes. Mas o mais comum e nada plantarem, 

adquirindo tudo na cidade mais proxima. Muitas vezes, ao pe do pobre casebre 

depara-se uma "carvoeira" minuscula, fumegante. E o brinquedo dos filhos do 

carvoeiro. 

A produ9ao de carvao vegetal, o qual se apresenta como combustive! barato e 

indispensavel entre n6s, pesa, no entanto, enormemente sobre a nossa riqueza 

florestal, acarretando a destrui9ao sistematica das matas e capoeiras, com todas 

as consequencias daninhas decorrentes do intenso desflorestamento.4 

4 SOUZA, de Coelho, Elza - Tipos e Aspectos do Brasil; excertos da Revista Brasileira de Geografia. 10" ed., Rio de 

Janeiro, IBGE, 1975, paginas 300- 301. 
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As fotos mostradas no item "Aspectos do Dia a Dia na Produgao de Carvao 

Vegetal" do Anexo B fazem parte da exposigao itinerante "Luz das Carvoarias", 

disponfvel em: http://www. prt24. mpt.gov. br/asscom/release/2005/jan/exp fotos. htm 

A exposigao conta com 21 fotografias produzidas por criangas de 7 a 9 anos, 

filhas dos trabalhadores das carvoarias de Ribas do Rio Pardo, que vivem na periferia 

do municipio. 0 projeto foi desenvolvido pela organizagao nao governamental 

Girassolidario com o apoio do FIC/MS (Fundo de lnvestimentos Culturais de Mato 

Grosso do Sui e da Vivo e faz parte do programa Direito de Crescer, tambem 

coordenado pela ONG). Nas oficinas, ministradas pela fot6grafa Vania Juca, as 

criangas aprenderam desde os conceitos basicos de fotografia ate luz e revelagao. 

Alem de Campo Grande e Brasilia, as fotografias serao exibidas na Sufga, Hungria e 

Polonia. 

Ribas do Rio Pardo, a 100 quil6metros de Campo Grande, ficou conhecida 

mundialmente no infcio dos anos 90 pelas denuncias de trabalho escravo e 

exploragao de mao-de-obra infantil nas carvoarias da regiao. As exposig6es 

itinerantes sao acompanhadas por palestras sabre trabalho infantil para estimular a 

discussao sabre o tema. 

3.41NOVA«;AO TECNOLOGICA 

As operag6es envolvidas no processo de carbonizagao sao normalmente 

executadas em ambientes com temperatura elevada, com presenga de gases e poeira 

no ar, exigindo grande esforgo ffsico e dispendio de energia dos carvoeiros; situag6es 

e circunstancias que caracterizam a atividade de carbonizagao como 

ergonomicamente inadequada, insalubre, arriscada e de baixo nfvel de vida o que, 

consequentemente influencia de forma negativa na saude dos trabalhadores. Tem-se, 

assim, um mercado completamente inexplorado no setor de produgao de carvao 

vegetal, que utiliza tecnologias com mais de 5.000 anos de idade, com forte emissao 

de poluentes e empregando mao de obra em condig6es de escravidao na verdadeira 

acepgao do termo. 
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Essa realidade pode e deve ser mudada, com a difusao da tecnologia de 

produ9ao de carvao vegetal em cilindro metalicos verticais, tecnologia que e nao 

emissora de poluentes. Com tal tecnologia, grandes empresas do ramo e mesmo o 

pequeno produtor de carvao vegetal poderao exercer a atividade em condi96es de 

trabalho dignas e humanizadas, com expressivos ganhos em produtividade e sem 

impactos ambientais. 

0 carvao vegetal e seus subprodutos eram amplamente usados para fins 

energeticos e, inclusive para gera9ao de produtos de quimica fina na America do 

Norte e Europa ate o inicio do seculo XX. A partir dessa epoca, o esgotamento das 

florestas do hemisferio norte e o usa crescents do petr61eo e do carvao mineral 

fizeram com que a carboniza9ao caisse em desuso e a tecnologia ficou quase urn 

seculo esquecida, sendo atualmente praticada em bases bastante primitivas. 

A iniciativa da Bricarbras e pioneira no sentido de resgatar essa pratica sob 

uma 6tica moderna, ou seja, com controles de processo automatizados, controle de 

qualidade de lenha e carvao vegetal e tambem sistemas modernos de abatimento de 

poluiyaO foram incorporados a referida tecnologia, tornando-a viavel nos tempos de 

hoje dos pontos de vista tecnol6gico, ambiental e economico. 

3.4.1 Objetivos de Desenvolvimento do Sistema Bricarbras 

Os objetivos almejados pela Bricarbras atraves de seu desenvolvimento de 

urn sistema capaz de produzir de forma sustentavel o tao cobi9ado carvao vegetal, 

podem ser listados de forma simples atraves de t6picos, conforme transcrito abaixo: 

a) Substitui9ao dos primitives fornos de carboniza9ao tipo meia laranja ou 

rabo quente e dos retangulares, atualmente usados no Brasil para 

produ9ao de carvao vegetal. 

b) Elimina9ao da contamina9ao ocupacional e da polui9ao ambiental nas 

unidades de produ9ao de carvao vegetal, tornando digna a produ9ao 

desse combustive! com a extin9ao das modalidades de trabalho escravo e 

semi-escravo, ora predominantes na atividade do carvoejamento. 
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c) Contribuigao para a consolidagao de urn mecanisme de desenvolvimento 

limpo que e a produgao de metais via utilizagao de carvao vegetal 

originado da carbonizagao de biomassa florestal. 

d) Geragao de empregos e renda com o uso e difusao de uma tecnologia de 

carbonizagao que substitui com vantagens inegaveis os processes 

primitives de produgao de carvao vegetal ainda em uso no Brasil e no 

mundo. 

e) Geragao de renda comprovada com a queima de metano, gas causador do 

efeito estufa presente na fumaga da carbonizagao, convertendo-o em 

creditos de carbone passfveis de comercializagao, conforme o Protocolo 

de Kyoto, anexo C deste trabalho. 

Em sfntese e a produgao limpa de carvao vegetal com base na transparencia 

etica, qualidade de vida e principalmente com respeito ao meio ambiente. 

3.4.2 Produgao Limpa de Carvao Vegetal 

0 objetivo do projeto e atraves do desenvolvimento e da comercializagao de 

uma tecnologia limpara para a produgao de carvao vegetal, implantar e difundir 

unidades industriais de carbonizagao nas principais regioes carvoeiras do pafs, 

fornecer condigoes dignas de trabalho para os trabalhadores envolvidos na atividade 

do carvoejamento. 

A empresa vislumbrou uma oportunidade de investimento em urn niche muito 

especffico de atuagao, que e a produgao de carvao vegetal para atender 

principalmente grandes empresas poluidoras, como as siderurgicas. Urn projeto unico, 

no qual nao ha semelhantes, e torna a Bricarbras uma referencia no assunto. 

Conforme GUIA EXAME (2007) "a paranoia gerada pelo aquecimento global ja vern 

dando a algumas empresas oportunidades para encontrar vantagens competitivas em 

relagao aos seus concorrentes. Mostram tambem que perder tempo nessa corrida 

pede ser fatal" 
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A implantagao do programa de produgao limpa de carvao vegetal da 

Bricarbras tem como base a implantagao de uma unidade fabril onde esta serve como 

unidade piloto e centro de pesquisa para aprimoramento da tecnologia. 

Unidades de Producao de Carvao Vegetal (UPC): 

0 forno de carbonizagao com cilindros metalicos verticais e de concepgao 

simples, constituindo-se em um sistema semi-continuo para produgao de carvao 

vegetal. Gada unidade de produgao de carvao vegetal (UPC) compoe-se das 

seguintes partes principais: 

• 8 fornos 

• 3 cilindros metalicos par forno, totalizando 24 cilindros par UPC; 

• 24 grelhas de ferro fundido especial, com chamine (1 par cilindro); 

• Um queimador de fumaga poluente e, 

• Uma estufa para secagem de lenha; 

• Sistema informatizado para supervisao da carbonizagao. 

Capacidade Produtiva 

As UPC's estao disponfveis em tres capacidades produtivas, descritas a 

seguir. 

• Grande producao: UPC's com capacidade produtiva mensal de 4.000 

metros de carvao (MDC). Este modelo de UPC e indicado para grandes empresas do 

ramo de siderurgia, ferro-ligas ou metais primaries; 

• Pequena producao: UPC's com capacidade produtiva mensa! de ate 

1.000 MDC. Este modelo e indicado para pequenos lenhadores e produtores de 

carvao vegetal, cooperativas ou produgao em escala familiar. 
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Modo de Funcionamento 

0 forno e feito de material isolante e tern como fungao evitar que o cilindro 

perca calor enquanto ocorre a carbonizagao. Gada forno trabalha com tres cilindros 

metalicos. lnicialmente, a lenha e carregada no cilindro metalico. Este, e a seguir, 

levantado com o portico rolante e posicionado dentro do forno. A tampa que e na parte 

inferior do cilindro consiste de uma placa perfurada que possui no centro, um oriffcio 

que se encaixa na chamine do forno. 

A tecnologia de carbonizagao em cilindros metalicos verticais admite qualquer 

tipo de lenha, de especies florestais nativas ou de reflorestamentos, podendo ser 

carbonizados tambem resfduos de serrarias ou outras unidades de processamento de 

madeira em toras. 0 tipo de lenha utilizado na unidade de produgao de carvao vegetal 

da Bricarbras e mostrado na Figura 16, sendo importante observar que mesmo nas 

unidades para pequeno produtor, o manuseio e acomodagao da lenha podem ser 

inteiramente mecanizados, poupando os trabalhadores de esforgos ffsicos excessivos. 

A ignigao do forno e feita com resfduos florestais do tipo, tacos, galhos ou 

tigos, formando na base do forno uma fonte de calor (vide Figura 17), que sera a fonte 

de energia para a transformagao da lenha em carvao vegetal. Dada a ignigao, o 

cilindro carregado com lenha e posicionado no interior do forno, as portas do forno sao 

fechadas e a carbonizagao se inicia. 

Com a exaustao forgada pelo ventilador/exaustor, os gases quentes gerados 

na ignigao sobem pelas perfuragoes da tampa do cilindro e vao ate o topo do mesmo 

trocando calor com a carga lenhosa e a fumaga resultante da decomposigao termica 

da lenha desce deixando o leito pela chamine. Com a convecgao dos gases quentes 

ascendentes a carbonizagao se inicia, estando completa ap6s 7 a 9 horas de 

processo, quando entao, o cilindro e deixado fora do forno para resfriamento. 

Ap6s a retirada dos cilindros do interior dos fornos, estes sao posicionadas 

numa cancha de areia e, uma vez expostos ao ar livre o carvao vegetal perde calor 

livremente atraves das paredes metalicas chegando a menos de 40 oC em 8 a 10 

horas, ponto em que pode ser descarregado do cilindro sem risco de auto-ignigao. 

Enquanto o primeiro cilindro se resfria, outro cilindro com lenha e posicionado 

no forno e a carbonizagao recomega. Conclufda a segunda carbonizagao, o cilindro e 
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submetido ao resfriamento e um terceiro cilindro com lenha e posicionado no forno, 

iniciando-se nova carboniza<;ao. Enquanto isso, o carvao vegetal frio do primeiro 

cilindro e descarregado e e feita uma nova carga com lenha. Quando a terceira 

carboniza<;ao esta conclufda, o primeiro cilindro carregado com lenha volta para o 

forno e ciclo e reiniciado. 

Queimador de Fumaca 

A fuma<;a poluente gerada durante a carboniza<;ao e conduzida para um 

queimador onde os alcatroes e pirolenhosos sao integralmente queimados e 

transformados em gas quente limpo. Esses gases sao conduzidos por tubula<;ao para 

e servem para a secagem da lenha. A secagem previa da lenha garante carvao de 

boa qualidade e baixa gera<;ao de finos e moinha. 

0 queimador de fuma<;a e construfdo com tijolos refratarios e tijolos comuns. 

Quando em funcionamento, no interior do queimador de fuma<;a forma-se um zona de 

rea<;ao com temperaturas que variam de 1.000 a 1.200 oC, temperaturas capazes de 

destruir termicamente toda os componentes t6xicos e cancerfgenos presentes na 

fuma<;a da carboniza<;ao, transformando-os em gases quentes e limpos., queimando 

inclusive o metano, que e um dos agentes causadores do aquecimento global. No final 

do queimador esta instalado um ventilador/exaustor em sistema de Venturi, que gera 

uma pressao negativa capaz de promover a suc<;ao da fuma<;a poluente e for<;ar a sua 

passagem no centro da zona de queima. 

Sistema de Secagem de Lenha 

A secagem da lenha nas unidades para pequena produ<;ao de carvao vegetal 

(ate 1.000 MDC/mes) e feita somente com o ar quente gerado no queimador de 

fuma<;a poluente. Ja as UPC's com capacidade para media e grande produ<;ao, 2.500 

e 4.000 MDC/mes, respectivamente, vem equipadas com um sistema de secagem de 

lenha misto que utiliza ar quente do queimador de fuma<;a e radia<;ao microondas. 

Trata-se de uma tecnologia desenvolvida em parceria Bricarbras e a Ghandehr 

Tecnologia de Microondas, que permite a secagem da lenha ate a faixa de 0 a 4% de 
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umidade em urn perfodo de apenas 48 horas. No interior do secador o ar umido e 

irradiado de forma intermitente com microondas na freqOencia de 2,45 GHz, 

transformando-se num plasma aquecido que conduz as microondas ate a lenha. A 

ac;:ao das microondas sabre a massa de agua no interior da lenha, faz com que a 

mesma se aquec;:a, gerando pressao de vapor que provoca a rapida expulsao da agua 

do interior da lenha para a periferia da mesma, ponto a partir do qual ocorre a sua 

vaporizac;:ao no ar quente que vern do queimador de fumac;:a. A agua em forma de 

vapor e entao retirada do sistema, sendo sua safda forc;:ada par ventiladores atraves 

de aberturas m6veis posicionadas ao Iongo da base do secador. Esse sistema misto 

(ar quente e microondas) permite a secagem ate mesmo de lenha verde (70% de 

umidade au mais), o que reduz o tempo de permanencia da lenha no campo para 

secagem ao ar livre. A secagem ao ar livre pode demandar tempos de ate mais de 6 

meses para que a lenha atinja 25% de umidade. 

Supervisao do Processo de Carbonizacao 

No interior dos cilindros metalicos estao posicionados tres termopares, 

estando o primeiro localizado no terc;:o superior da altura interna, o segundo na 

metade e o terceiro no terc;:o inferior. Os tres termopares estao conectados a uma 

placa digital que transforma as sinais anal6gicos de temperatura em sinais digitais que 

sao enviados para urn computador. 0 computador esta equipado com urn programa 

que interpreta as sinais convertendo-os em graficos coloridos, faceis de serem 

interpretados pelo operador do sistema, conforme mostra a Figura 20. lsso permite ao 

operador saber o momenta exato em que a carbonizac;:ao esta terminada, momenta 

em que a temperatura media no interior dos cilindros atinge 400-450 °C. Nessa faixa 

de temperatura, uma tela de alarme acompanhada de sinal sonora informa o operador 

da necessidade de retirada imediata do cilindro do interior do forno, evitando que a 

chapa metalica seja danificada com a exposic;:ao prolongada a temperaturas 

superiores a 450 °C. 

0 programa de computador atualiza as graficos de 5 em 5 segundos e possui 

ainda, telas de advertencia alarme informando em que temperatura o sistema deve 

estar ao Iongo do tempo de carbonizac;:ao. Assim, com urn simples exame dos graficos 
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mostrados na tela do computador, o operador sabe se as entradas de ar devem ser 

mais ou menos fechadas, permitindo urn facil e amigavel controls da carbonizac;ao. 

Nas plantas para pequeno produtor esse sistema e facultative de forma a reduzir os 

custos de implantac;ao do processo. Nessas pequenas instalac;oes sao posicionados 

indicadores de temperatura de baixo custo, que permitem o monitoramento do 

processo com igual eficiencia. 

Rendimentos 

Gada forno executa ate 3 carbonizac;oes par dia, de forma que uma UPC (oito 

fornos) chega a executar 24 carbonizac;oes par dia. Em cada carbonizac;ao, utilizando

se lenha, com diametro variando de 8 a 18 em e tear de umidade de 12%, podem ser 

obtidos rendimentos gravimetricos em carvao vegetal na faixa de 33 a 38% em 

relac;ao ao peso inicial de lenha seca enfornada, contra apenas 25 - 30% nos fornos 

de alvenaria tradicionais (tipo rabo quente e retangulares). A conversao volumetrica 

lenha/carvao e da ordem de 1 ,6:1, ou seja, para se produzir urn metro de carvao 

necessita-se de 1,6 metro estereo de lenha contra 2:1 ou mais nos sistemas 

convencionais. 

A descarga do carvao e mecanizada, feita com a talha eletrica da ponte 

rolante e nessa operac;ao, a grelha que fecha o fundo dos cilindros e simplesmente 

desencaixada e o carvao desce par gravidade, com baixa gerac;ao de p6 e material 

particulado, sem necessidade de nenhum esforc;o ffsico par parte do operador. 

Na produc;ao de carvao vegetal como sistema de cilindros metalicos verticais, 

a gerac;ao de finos e material particulado e praticamente inexistente, contrariamente 

ao que ocorre nas carvoarias convencionais, onde o p6 de carvao vai se acumulando 

pelos cantos do terreno onde esta localizada a prac;a de carbonizac;ao. No sistema 

Bricarbras, ap6s a descarga do cilindro, o carvao vegetal pode ser imediatamente 

ensacado e carregado nos caminhoes. 

3.5 APLICACAO DO MARKETING VERDE 
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3.5.1 Diferenciais competitivos 

Dentre os varios tipos de fornos existentes, os mais comuns sao os fornos de 

alvenaria, tambem chamados de "fornos rabo quente", ode encosta eo de superffcie. 

Estes fornos nao possibilitam alcan9ar OS objetivos termogravimetrico e 

termodiferencial almejados, apresentando desvantagens caracterizadas pelo baixo 

rendimento gravimetrico com a consequente subutiliza9ao da biomassa lenhosa. As 

paredes de alvenaria que sao mas condutoras de calor, fazem com que sejam 

necessaries dias para o resfriamento do carvao a temperaturas que possibilitem 

manuseio, carga e transporte. 0 carvao vegetal tambem apresenta qualidade variavel, 

em fun9ao da sua posi9ao no forno, apresentando em uma mesma fornada carvoes 

em diferentes estados de decomposi9ao termica, a produ9ao nao leva em conta 

parametros de qualidade de carvao vegetal importantes para industria consumidora, 

tais como, composi9ao qufmica, poder calorffico, densidade a granel e resistencia 

mecanica. 

Nos fornos tradicionais o treinamento de mao-de-obra e extremamente 

dificultado em fun9ao do empirismo com que se conduz a carboniza9ao e pela 

dificuldade de padroniza9ao da rotina de carboniza9ao em fornos de alvenaria. 

Notando-se ainda que a carga de lenha e descarga do carvao sao feitas 

manualmente, exigindo grande esfor9o ffsico por parte dos trabalhadores, e, que as 

fuma9as da carboniza9ao sao liberadas diretamente para atmosfera, contaminado os 

trabalhadores e o ambiente circundante. Os agentes contaminadores da fuma98 da 

carboniza9ao alem de causarem problemas respirat6rios, causam cegueira e 

aumentam a probabilidade de ataques cardfacos nas popula96es das comunidades 

vizinhas e nos trabalhadores. 

No sistema de carboniza9ao desenvolvido e comercializado pela Bricarbras 

que considera de forma contundente a questao ambiental, toda a fuma9a gerada 

durante o processo e direcionada para um queimador de fuma9a. No interior deste 

forma-se urn zona de rea9ao com temperaturas que variam entre 1.000 e 1.200°C, 

temperaturas capazes de destruir termicamente todos os componentes t6xicos e 

cancerfgenos presentes na fuma9a da carboniza9ao, transformando-os em gases 
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quentes e limpos. Neste processo e queimado inclusive o metana, que e urn dos 

agentes causadores do aquecimento global. 

0 queimador de fumaga tambem possui urn ventilador/exaustor em sistema de 

Venturi, que gera uma pressao negativa capaz de promover a sucgao da fumaga 

poluente e forgar a sua passagem no centro da zona de queima. 

Este sistema pode ser instalado em centres urbanos, como e o caso das duas 

plantas localizadas na cidade de Jaguariaiva - PR, sem causar danos a comunidade. 

0 sistema Bricarbras de carbonizagao respeita o conceito de sustentabilidade, sendo 

social e ambientalmente correto. A Figura 24 mostra uma foto da chamine da planta 

de carbonizagao com o sistema de cilindros metalicos verticais, localizada na 

Bricarbras em Jaguariaiva - PR. A planta da empresa esta localizada no distrito 

industrial da cidade, dentro do perlmetro urbana, nao afetando de nenhuma maneira a 

populagao do bairro vizinho distanciado a apenas 200 metros da unidade de produgao 

de carvao vegetal. A chamine esta acoplada a salda do queimador e joga diretamente 

na atmosfera o excedente dos gases quentes. Analises conduzidas com aparelhos 

especfficos para detecgao de poluentes gasosos mostraram que os gases de 

exaustao emitidos ap6s a queima da fumaga se compoem exclusivamente de gas 

carbonico e agua, sendo portanto mais limpos ate do que o mesmo tipo de efluente 

gasoso emitido por fornos de panificagao ou fornos de pizzarias. 

Conforme GUIA EXAME 2007: 

Deve estar clara para todas as empresas, porem, independente do que a ciencia 

diga sabre o aquecimento global estar em curso ou nao, e que e melhor que elas 

se comportem como se o fenOmeno estivesse acontecendo. E a primeira lic;:ao a 

ser tirada disso e que economizar energia e minimizar o desperdfcio e bam. Bam 

para a empresa e bam para a sociedade. A segunda e que os custos das 

emissoes de gases causadores do efeito estufa vao subir. E esses dais fatores 

sao fortes o suficiente para reconfigurar toda a estrutura das corporac;:oes 

globais.5 

5 REVISTA GUIA EXAME. Sustentabilidade. Dezembro de 2007, P.86. 
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As vantagens do sistema desenvolvido pela Bricarbras sao inumeras, 

podendo ser facilmente visualizadas atraves dos t6picos a seguir: 

a) Produgao limpa de carvao vegetal. 

b) Sistema ambientalmente correto sem emissao significativa de CO e CH4. 

c) Melhor custo-beneffcio. 

d) 20% de economia de madeira. 

e) Homogeneidade de carbona fixo. 

f) Aproveitamento de ar quente para secagem da madeira acrescido de pulses de 

microondas. 

g) Fornes de grande durabilidade, nao necessitando de reparos continuos como 

os fornos de alvenaria tradicionais. 

h) A produgao de carvao vegetal e conduzida em modele fabril, sem emissao de 

fumaga poluente e sem impacto ambiental para a comunidade circundante. 

i) Os trabalhadores nao ficam expostos a inalagao p6s e de emissoes poluentes 

em forma de fumaga durante o trabalho e o manuseio do carvao vegetal. 

j) Para carga e descarga do secador de lenha e utilizado urn sistema 

automatizado com vagonetes, permitindo consideravel economia de tempo e 

mao de obra no manuseio da lenha. 

k) 0 sistema fornece altos rendimentos em carvao vegetal com baixa geragao de 

tigos (lenha semi-carbonizada). 

1) 0 carvao vegetal possui as mesmas propriedades (composigao qufmica, 

densidade, resistencia mecanica, poder calorffico, etc.) do carvao produzido em 

fornos de alvenaria ou retortas industriais de carbonizagao continua. 

m) 0 carvao e de boa qualidade, resistente a quebra e na forma de pedagos 

grandes com a vantagem de nao canter materiais estranhos (pedras e terra), 

como o carvao produzido em carvoarias tradicionais. 

n) Rapido resfriamento (8 horas) do carvao vegetal contra 3 a 4 dias nos fornos de 

alvenaria e nas carvoeiras. 

o) A carga de lenha nos cilindros e feita de modo simples, dispensando o usa de 

gruas. 
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p) A descarga mecanizada minimiza a quebra do carvao vegetal, o que resulta em 

baixa geragao e emissao de finos e p6, contribuindo para urn ambients de 

trabalho mais saudavel e aumentando o rendimento da carbonizagao. 

q) 0 controls da carbonizagao e feito por temperatura e nao por coloragao de 

fumaga e outros criterios subjetivos, facilitando o treinamento dos operadores e 

a padronizagao das atividades. 

r) A supervisao da carbonizagao e feita com sistema informatizado via sinais 

emitidos por termopares e explicitados em tela de computador, disponibilizando 

uma serie de recursos graficos facilmente interpretados pelos operadores. 

s) Os operadores trabalham com equipamentos de protegao individual (uniforms, 

6culos, mascara, luvas de couro e botas de seguranga), alem de estar 

protegidos da agao do sol e das intemperies. 

t) 0 sistema de carbonizagao com cilindros metalicos verticais pode ser 

implantado dentro de cidades, ao Iongo de rodovias ou mesmo proximo a 

reservas ambientais ou florestais ja que nao emite nenhum tipo de poluente 

agressivo plantas, animais ou colegoes de agua. 

4. A ECONOMIA VERDE 

A perspectiva de urn cenario de restri¢es impasto pelo aquecimento global 

representa tambem urn novo caminho de oportunidades de ganho financeiro e novos 

neg6cios para as empresas, como e o caso da Bricarbras. 

0 mercado esta em alta para as empresas que estao investindo na melhoria 

da eficiencia energetica de seus produtos. Urn menor consumo de materia-prima que 

gere maior rendimento, alem de economia, gera tambem menor impacto ao meio 

ambients (REVISTA GUIA EXAME, 2007, pag. 75- A economia verde). 

Segundo GUIA EXAME (2007:80)- A frente da corrida pelo impacto zero): 

"Urn grupo cada vez maier de companhias em todo o mundo vern se 

empenhando para dar urn cheque de ecoeficiencia a sua gestae. A 

perspectiva de escassez de agua limpa, a elevac;ao dos custos de 

energia renovavel e a crescente demanda da sociedade por uma atitude 

46 



- ----------------------------------

mais responsavel criaram urn novo e desafiador cenario para as 

empresas - e tambem uma serie de oportunidades de conciliar a 

diminuigao do impacto ambiental com uma produyao mais eficiente. Uma 

estimativa recente elaborada pela ONG inglesa The Climate Group 

aponta que a economia de paises e empresas com programa eficiente de 

recursos como agua e energia, pode chegar a 2.5 trilhoes de d61ares por 

a no." 

4.1 CREDITO DE CARBONO 

0 mercado mundial de creditos de carbona consiste em um fenomeno ainda 

pouco compreendido, a transformagao do ar em dinheiro. Parte desta conversao se da 

quando as empresas de pafses emergentes diminuem suas emissoes de gases de 

efeito estufa e obtem creditos, aprovados segundo o Mecanisme de Desenvolvimento 

Limpo (MDL). Esses creditos sao entao vendidos a empresas de pafses ricos com 

metas de baixar seus nfveis de poluigao. 

0 caminho ate a venda de creditos de carbona pode ser Iongo, exaustivo e 

caro. Pede levar de dois a quatro anos para ser conclufdo para a empresa solicitante. 

Porem o valor da venda dos creditos, em alguns casas, pode superar em ate tres 

vezes o valor do investimento para a sua realizagao. A redU<;ao de emissoes tambem 

representa uma vantagem na imagem da empresa, projetos relacionados com o meio 

ambiente passam a serem vistas como investimento e oportunidade, e nao apenas 

como custo. 

Para obter os creditos de carbona pelas regras do MDL, e necessaria primeiro 

criar um novo metoda, ou utilizar um dos oitenta metodos existentes para calcular a 

redugao de emissao de carbona e submete-lo a aprovagao. Ap6s este procedimento, 

uma equipe coordenada pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia avalia o relat6rio e 

encaminha ao MDL; depois de analisado o projeto pode ser aceito ou rejeitado. Caso 

aprovado a empresa monitora a redugao das emiss6es de gases de efeito estufa, com 

o acompanhamento de uma auditoria externa. Por fim o conselho do MDL emite os 

creditos de carbona, na quantidade equivalents as emiss6es informadas pela 

auditoria. 
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0 Brasil desempenha urn papel fundamental nesse novo mercado, a demanda 

aumentou significativamente nos ultimos meses, e os sinais sao de que e apenas urn 

comego. A produgao de carvao vegetal e urn dos grandes viloes na emissao de gases 

poluentes. A Bricarbras oferece ao mercado urn sistema ecologicamente correto para 

a produgao de carvao vegetal. Com o sistema de carbonizagao e possfvel obter 

creditos de carbona pelo maior rendimento gravimetrico e pela diminuigao dos gases 

poluentes, que sao eliminados atraves de urn queimador de fumaga. 

5. PROPOSTA DE POSICIONAMENTO ESTRATEGICO 

0 impacto gerado pela proposta da empresa e altamente surpreendente. De 

forma que e uma tendencia, alem, sobretudo de uma exigencia legal que o carvao 

utilizado como materia-prima seja legalizado no Brasil. Chega-se urn ponto em que a 

repercussao deste assunto bate de frente com as potencias industrias nacionais. 

Companhias que levam o Brasil para frente em urn sentido economico, o que afeta 

claramente nas polfticas governamentais que as influenciam diretamente. 

E. urn desafio modificar a estrutura atual, em urn nicho tao especffico e 

poderoso. As siderurgicas sao a base de movimentagao economica mundial, e diffcil 

por exemplo estar em urn ambiente qualquer em nao haja uma predominancia de 

estruturas, objetos, etc., que ten ham origem metalurgica. 

E sao estas mesmas empresas que tern o papel de herofnas a incorporar. Sao 

elas que tern o poder em maos para reverter o cenario atual. Empresas com solugoes 

sustentaveis como a Bricarbras existem varias, porem nem todas tern o alcance 

necessaria para modificar uma cultura de produgao arcaica e rudimentar, porem 

extremamente barata e rentavel. 

A proposta de posicionamento para a Bricarbras e clara: atingir grandes 

empresas siderurgicas para que modifiquem seus metodos de produgao e aquisigao 

de carvao vegetal no Brasil. A dificuldade esta nos meios para atingir os fins. Atraves 

de uma pequena empresa, pertencente a urn Grupo de medio porte, com orgamento 

muito reduzido chegar a porta da Gerdau e dizer que nao e assim que se faz, faga 

com Bricarbras e tenha ganhos muito maiores para sua produgao e para sua imagem. 
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Com esta visao tragada, neste t6pico sera feita uma proposta para urn 

caminho a ser seguido pela Bricarbras a fim de atingir as resultados esperados e obter 

uma resposta afirmativa do mercado, mudando o panorama atual. 

0 livro ldeias que Colam, dos autores Chip Heath e Dan Heath iluminaram 

este capitulo com seus ensinamento de como transmitir uma mensagem que fixe e 

que chegue ao publico. 0 discurso guia a que e importante seguir seis princfpios 

basicos para transmitir uma mensagem: simplicidade, surpresa, concretude, 

credibilidade, sentimentos e relatos. E sera com base nestas ideias que a proposta 

para a Bricarbras sera encaminhada. A empresa nao precisa de modificagoes em 

processos, rever estruturas, au analises de viabilidade. Obviamente estes temas sao 

essenciais para seu desenvolvimento e manutengao no mercado. 0 que importa nesta 

analise e a mensagem que a empresa quer passar e a proposta feita neste estudo ira 

viabilizar urn caminho, uma maneira para que seja repercutida e gere neg6cios. 

a) Simplicidade 

A mensagem a ser passada deve ser simples. Se na negociagao forem 

apresentados todo o contexto desenvolvido neste trabalho par exemplo, ao final da 

apresentagao o ouvinte estaria em qualquer outro Iugar menos prestando atengao. A 

essencia da ideia deve ser captada, sempre com algum sentido e com base nela ser 

trabalhado, seja na propaganda, no site e ate mesmo na propria negociagao (para a 

Bricarbras este processo e muito pessoal, envolve o cantata direto entre duas 

pessoas estrategicas nas organizagaes que estao realizando a negociagao ). 

0 que a Bricarbras tern a passar como conteudo e estudos de seu 

desenvolvimento e alga absurdamente grande e fundamentado, mas nada disso 

interessa. 0 que importa e o resultado final, o que traz de beneficia e porque sua 

empresa deve optar par isto. "Seja verde, produza carvao com qualidade sem agredir 

em nada o meio ambiente". Pronto, uma mensagem simples e consistente. Ela nao diz 

tudo mas passa a essencia. Como isso vai funcionar e o desenrolar da hist6ria. Ate 

este ponto a comunicagao, a mensagem ja conquistou o interesse do ouvinte. 

Simples significante o essencial mais o compacta. A mensagem proposta 

acima e compreenslvel, memoravel e eficaz na mudanga de urn comportamento. 
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b) Surpresa 

Causa impacto. Parar o publico com admiragao e faze-los pensar "como?". 

Assim deve ser uma ideia, urn novo desenvolvimento que atraia os clientes. "Seja 

verde, produza carvao com qualidade sem agredir em nada o meio ambiente". Sem 

agredir em nada o meio ambiente produzindo carvao? Como isto e possfvel? A 

mensagem traz uma mudanga de paradigma muito grande, e como disse JFK em seu 

discurso que mandaria o homem a Lua. 

A concepgao de existe uma forma de se produzir carvao de maneira legal, 

ecol6gica e sustentavel e realmente surpreendente, chama a atengao. 

c) Concretude 

E importante concretizar, neste caso para as organizag6es e seus dirigentes, a 

abstragao. Nem sempre ha urn envolvimento destas com o processo de produgao do 

carvao, trazer a tona isto aliado a uma fiscalizagao rigorosa nao e nada refrescante. 

Exemplificar o impacto negativo dos neg6cios atraves da mfdia, do apelo da 

sociedade por ag6es de empresas poderosas que trabalham de forma ilegal ajudam a 

encontrar uma base comum em urn nfvel compartilhado de informag6es. 

A ideia e tornar urn ambiente real, para que os envolvidos apliquem seus 

conhecimentos e ideias. 

d) Credibilidade 

A utilizagao de ferramentas que dao credibilidade ao neg6cio e a ideia 

fomentam a realizagao de viabilidade. Levar a acreditar que funciona tern resultados 

positivos e faz com que o desenvolvimento deixe de ser abstrato, para se tornar algo 

que de fato funciona. 

No livro de Chip e Dan e abordado a aplicagao do teste Sinatra, que traz 

alusao a musica New York em que ha urn trecho mencionado "se posso em Nova 

lorque posso em qualquer Iugar". A mesma ideia pode ser aplicada para a Bricarbras 

se ela tern uma unidade em funcionamento em sua unidade fabril e se ja implantou 

tres unidades na maior fabrica de silicio do mundo e porque realmente algo born tern 
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para oferecer. Se conseguiu lidar com isto, primeiro fazendo funcionar e a prova de 

quem quiser ver e testar e depois com a implanta<;ao em uma multinacional de nome 

no mercado, porque nao conseguiria fazer na sua empresa? 

e) Sentimentos 

Fazer a empresa I pessoas se importarem. Nisso a Bricarbras possui uma 

forte vantagem pois seus apelos sao dramaticos no contexte social e ambiental. No 

primeiro trata-se das condi<;oes de trabalho a que seres humanos estao sendo 

expostos, alem de uma condi<;ao de subemprego de mao-de-obra, envolvendo 

criangas e trabalho escravo. Alem da contextualizagao ambiental. 0 processo e 

altamente poluidor, alem de destruir matas nativas para aquisi<;ao de madeira, envolve 

a emissao de poluente em quantidades elevadas na atmosfera. "Seja verde, produza 

carvao com qualidade sem agredir em nada o meio ambiente e a sociedade". A 

mensagem traz a reflexao sobre a agressao dos processes para as partes envolvidas: 

meio ambiente e sociedade. 

f) Relates 

E por ultimo, o princfpio da abordagem de relates. Como levar a empresa a 

agir de acordo com a ideia da Bricarbras? A utilizagao de hist6rias como simuladores 

de voo, que trazem inspiragao. Sao fates concretes que podem ser contados como 

experiencia, como o caso da Siderurgica do empresario Eike Batista, multada em 

valores altfssimos, imagem denegrida, por utiliza<;ao de processo ilegal na produ<;ao 

de carvao vegetal. Ou entao relates de hist6rias de sucesso que como a primeira 

empresa a adquirir o sistema Bricarbras obteve urn aumento de qualidade extreme em 

seus produtos. 

Os fates sao importantes para que os resultados possam ser mensurados de 

forma mais concreta, mais visual. Atraves deles aumenta a credibilidade e tambem 

auxilia na forma<;ao de opiniao do ouvinte, que entendera de forma mais clara e 

concreta que isto realmente existe e sera born para sua empresa. Que nao sera urn 

custo, e sim urn investimento com retorno sobre ele. 

Com base nestes propostos seis princfpios aplicados a ideia de produ<;ao 

limpa de carvao da Bricarbras, a empresa tern condi<;oes de guiar sua estrategia de 
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marketing verde. Servira como briefing para a agencia de publicidade trabalhar, 

sugerindo campanhas, formas de mfdia em que a repercussao atinja os objetivos 

langados. 

A Assessoria de imprensa tera grande valor estrategico, trazendo o assunto 

em mldia insistentemente. Atentando aos fatos da ilegalidade e da solugao proposta. 

Alertando que o que voce acha que e verde, urn carro por exemplo, tern trabalho 

escravo e madeira nativa envolvidos no processo. A responsabilidade da assessoria e 

levar o assunto em pauta e abrir caminho para que a Bricarbras chegue com a 

solugao. 

E principalmente, este guia proposta servira como o manual de abordagem 

para a equipe comercial. Trabalhando os pontos levantados, com simplicidade e 

sintonia o retorno sera breve. E urn assunto de interesse publico, esta na moda ser 

verde. Mesmo que a consciencia nao leve a esta atitude, o mercado levara. Pais 

quem nao se adaptar sera posto de lado. 

Uma equipe de marketing envolvida e integrada sabera administrar de forma 

eficaz uma estrategia de posicionamento para a Bricarbras. Com as ferramentas 

adequadas e boas ideias urn trabalho surpreendente podera ser feito. A ideia ja co lou, 

a Bricarbras precisa agora passar o seu recado, atingir grandes empresas. E o 

caminho podera ser reverso, trabalhando inicialmente o consumidor final, que pode-se 

dizer que esta consciente! 

0 posicionamento estrategico da Bricarbras esta na criagao de novas 

mercados que deixarao a concorrencia irrelevante. Conforme os autores Kim e 

Mauborgne, em seu livro A Estrategia do Oceano Azul: 

Nos oceanos vermelhos, as fronteiras setoriais sao definidas e aceitas, e as 

regras competitivas do jogo sao conhecidas. Aqui as empresas tentam superar 

suas rivais para abocanhar maior fatia da demanda existente. A medida que o 

espago de mercado fica cada vez mais apinhado, as perspectivas de Iuera e de 

crescimento ficam cada vez menores. Os produtos se transformam em 

commodities e a briga de foices ensanguenta as aguas, dando origem aos 

oceanos vermelhos. Os oceanos azuis em contraste, se caracterizam por 
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espayos de mercado inexplorados, pela criavao de demanda e pelo crescimento 

altamente lucrativo. 6 

A inovagao realizada pela Bricarbras foi do tipo radical, com a introdugao de 

urn novo produto, processo ou forma de organizagao da produgao inteiramente nova. 

Este tipo de inovagao representou uma ruptura estrutural com o padrao tecnol6gico 

anterior, originando novas industrias, setores ou mercados. A oportunidade da 

Bricarbras esta na exploragao deste mercado que ate hoje foi deixado de lado, atraves 

de uma inovagao tecnol6gica sem igual. A parti do momenta em que a organizagao 

incorpora a cultura de ser inovadora a busca pelo oceano azul e regra. A empresa 

deve evitar urn planejamento estrategico tlpico, pois sua atuagao foge da normalidade. 

Com a abordagem tlpica as empresas permanecem encalhadas, brigando com seus 

concorrente no chamado oceano vermelho. A Bricarbras deve se ater ao panorama 

geral, tragar seu planejamento atraves da avaliagao de valores que pode oferecer. 

Seu produto e unico e traz forte impacto, portanto e uma excegao e deve ser tratado 

como uma. Claro que nem todas as inovagoes sao eternas, o processe de renovagao 

deve estar acoplado a cultura organizacional, somente assim a empresa conseguira 

sempre se manter em posigao de vantagem perante seus adversarios no mercado. 

Como ideia, fica a sugestao de proposta a titulo de maior divulgagao do 

produto e reconhecimento, maiores aproximagoes com entidades do terceiro setor as 

quais divulgam e propagam ideais sustentaveis, e em muitos casas captando recursos 

junto a iniciativa privada. E ainda, maiores aproximagoes com organizagoes 

multinacionais como forma de divulgagao e adesao de novas usuarios com a 

possibilidade de divulgar a tecnologia- Made in Brazil. 

Em tese, os ganhos com a execugao desta ideia nao foram apenas em seu 

sentido tanglvel, mas tambem e principalmente no que se refere a ganhos intanglveis, 

como saude, bern estar, meio ambiente, tecnologia e principalmente pioneirismo e 

gestao eficaz. 

6 KIM, W. c. e MAUBORGNE, R. A Estrategia do Oceano Azul- Como criar novos mercados e tornar a 

concorrencia irrelevante, 168 edivao, Rio de Janeiro, Elsevier, 2005, p. 4. 
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6. CONCLUSAO 

No presente estudo de caso entende-se que a empresa Bricarbras enxerga a 

responsabilidade socioambiental como algo estrategico para o desenvolvimento do 

seu neg6cio. Grande parte das empresas tratam este assunto separado das suas 

estrategias economicas, o que acarreta em divergencias e falta de foco nas atividades 

realizadas. Por urn lado a economia da organiza9ao caminha em uma dire9ao e por 

outro suas a96es sociais realizam inumeros projetos, gastam muito, mas sem nenhum 

foco estrategico. 

A proposi9ao da Bricarbras e vender urn sistema para a produ9ao de carvao 

vegetal, uma das materias-primas com maior demanda nas atividades industrias 

brasileiras, como o caso de siderurgicas. As questoes sociais que permeiam a 

percep9ao de valor do que esta sendo oferecido ao mercado, atraves de uma 

produ9ao limpa, permite a ela uma posi9ao unica. As demais empresas que compoem 

o Grupo Hubner tambem adotam estrategias de carater social e ecologicamente 

corretas. Exemplo disto, foi a concep9ao do projeto Bricarbras para atender a Hubner 

Siderurgia - Unidade Minas Gerais, que faz utiliza9ao de carvao vegetal em seu 

processo industrial. E uma cadeia, tudo que a empresa faz refor98 sua postura social, 

com objetivos de atender o Grupo com uma solu9ao correta para utiliza9ao de 

materia-prima e principalmente o mercado consumidor que hoje encontra-se ao 

descaso. 

Alem disto a Bricarbras oferece ao comercializar seu sistema uma 

oportunidade a companhia de fazer a sua responsabilidade social. Com a utiliza9ao do 

sistema de fornos a empresa deixa nao s6 deixa de poluir, como tambem passa a 

adotar urn processo de produ9ao sustentavel, correto, para a produ9ao de sua 

materia-prima. A realidade hoje e grandes empresas adquirindo carvao ilegal, 

provenientes de florestas nativas, processos industriais arcaicos fortes emissores de 

gases poluentes causadores do efeito estufa, fora da lei, com mao-de-obra escrava e 

processos de produ9ao que vao contra a qualquer regulamenta9ao de prote9ao e 

cuidado com o ser humano. 

0 objetivo da Bricarbras e por meio da redu9ao de emissao de gases 

poluentes e urn sistema de trabalho humanitario, melhor a qualidade de vida da 
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sociedade e a preservac;ao do meio ambiente. A continuidade das atividades 

industriais depende da conservac;ao dos recursos naturais. As empresas estao sendo 

obrigadas a consumir cada vez menos energia para alimentar uma produc;ao 

crescent e. 

Com a utilizac;ao de tecnologia de carbonizac;ao, os principais itens a serem, de 

imediato, sentidos sao flexibilidades referentes a produc;ao, consegue-se urn volume 

muito maior em muito menos tempo que nas carvoarias tradicionais (metodos 

utilizados a mais de mil anos), deixando assim uma caracterfstica de produc;ao em 

larga escala. 

Como a complexidade operacional e baixa, a tecnologia facilita e melhoram os 

processos, a flexibilidade na produc;ao e a desejada e nao tendo uma variac;ao nos 

processos e produtos, pois fala-se aqui de queima de madeiras transformando-os em 

carvao vegetal. A estrutura de produc;ao e com tecnologia e desta maneira assegura a 

empresa, aos fornecedores e aos clientes finais uma tranquilidade maior no que se 

refere a manutenc;ao de estoques, distribuic;ao e lucros. 

Todos os objetivos estrategicos da empresa tendem a melhorar o conjunto. 

Assim os efeitos foram diretamente proporcionais as mudanc;as aplicadas na 

produc;ao. Substituic;ao dos fornos primitivos por nova tecnologia, eliminac;ao da 

contaminac;ao ocupacional e da poluic;ao ambiental, utilizac;ao da biomassa florestal 

para a fabricac;ao de carvao vegetal e a utilizac;ao deste na produc;ao de metais, tendo 

todo o conjunto urn efeito positivo e agregador, nao s6 para a empresa mas para toda 

a cadeia de suprimento e tambem a atmosfera. 

Assim o projeto foi facilitado e para se conseguir investimentos onde ha, 

certamente, mercado consumidor, materia-prima e boas parcerias, os riscos foram 

minimizados. 0 cenario hoje da produc;ao de carvao e urn tanto desolador (como 

mostrado nas fotos dos anexos), muita sujeira, poluic;ao, tempo, saude dos envolvidos 

sempre em risco, desperdfcio de madeira. Este cenario fez com que fosse despertado 

o interesse de empresas Multinacionais nos fornos e assim, com urn projeto 

consistente, mostrando as regioes produtoras de madeira, a proximidade a isto tudo, 

as possfveis mudanc;as para sanar os problemas e principalmente conhecendo os 

riscos para poder-se tomar as medidas para elimina-los, minimiza-los ou corrigf-los. 
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Quando o projeto da Bricarbras apresentado, de imediato as quest6es 

anteriormente citadas foi dirigida a uma pauta de discuss6es sabre qual seria o 

verdadeiro desejo desta iniciativa. A ampla pesquisa realizada neste trabalho pode 

fazer compreender a importancia desta tecnologia em sua esfera comercial, tambem 

despertar a solidariedade para os diversos pontos retratados no contexto. Alguns 

destes pontos sao de tamanha importancia que e pertinente retoma-los nesta 

conclusao de estudo de caso. 

0 Brasil sendo o maior produtor de carvao vegetal do mundo representa uma 

significativa fonte de poluigao e contaminagao ambiental alem de ser urn fator de 

propagagao de doengas a saude do trabalhador incluindo neste t6pico as 

potencialidades mutagemicas e carcin6genas, que o ar no interior dos fornos 

carvoeiros dissipa no ar. Alem disto, ha consumo indiscriminado e par vezes ilfcito de 

material lenhoso diverso (lenhas em geral) para a queima e fabricagao. Em tese, o 

projeto em tramite e de uma relevancia tao grande que ele acaba par aniquilar tres 

serios problemas de uma unica vez, alem de contribuir fortemente com a contribuigao 

tecnol6gica: Eliminagao da toxicidade ao operario e controle de queima de madeira e 

controle absoluto de poluentes propagados no ar. 

Embora o projeto seja bastante interessante, como se trata de transferencia 

de tecnologia, sabe-se que havera limitagoes e implicag6es. Limitag6es no sentido de 

conseguir atender a demanda pela tecnologia langada e/ou pelo processo ainda ser 

oneroso e de lenta adaptagao par parte de novas adeptos e inicio de funcionamento. 

Entretanto o fato de ter obtido suas certificag6es como premios de grande valia e 

apreciagao como o Premia Ozires Silva de Empreendedorismo RPC-ISAE/FGV na 

categoria empreendedor sustentavel e outros que premiaram a iniciativa do Grupo 

Hubner em promover o tema sustentabilidade e responsabilidade s6cio-ambiental, ja 

garante ao grupo uma grande credibilidade e expectativa de bans neg6cios. 

Par meio deste estudo conclui-se que a Bricarbras ja assume o compromisso 

de adequar seus produtos e processes de produgao, tornando-os mais limpos e 

adotando urn gerenciamento ambiental planejado e organizado. Muito se tern falado 

que as melhorias ambientais e a preocupagao com o meio ambiente acabam se 

refletindo na imagem da empresa perante o mercado e logicamente, acaba se 

representando economica e competitiva para as empresas. 
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Verifica-se, portanto, que as propostas das atividades de marketing da Bricarbras 

apelam para as sensibilidades ambientais tornando este urn fator importante no 

posicionamento da empresa e a propaganda urn fator fundamental na comunicagao 

do marketing verde. A proposta de posicionamento estrategico apresentada neste 

trabalho envolve urn projeto de comunica<;ao simplificada e eficaz. 0 objetivo do 

trabalho apresentado e tragar urn rota otimizada de transmissao de mensagem ao 

consumidor e aplicador. 

Entende-se tambem que nao e suficiente apenas o fabricante ser verde, se o 

consumidor final ou aplicador do processo, no caso em estudo as grandes empresas 

siderurgicas e metalurgicas, ainda estiverem limitadas pelo fator renda no momenta 

da aquisi<;ao dos produtos. lsto tudo aliado a uma falta de fiscaliza<;ao e apoio 

governamental. 

0 objetivo da Bricarbras e ganhar mercado e com isso gerar lucro, como 

qualquer empresa privada. A receita obtida sera apenas uma consequencia da 

mudan<;a de valores por parte das organizagoes e seus mercados. A educa<;ao 

ambiental devera assumir sua fungao como muni<;ao do marketing ambiental, com 

for<;a suficiente capaz de modificar o mercado fazendo-o assimilar ideias inovadoras 

de conteudo construtivo e inspirador a quebras de paradigmas. Sera neste momenta 

que os produtos e servi<;os existirao para atender como priori dade as necessidades do 

meio ambiente e qualidade de vida da sociedade e nao apenas a satisfa<;ao dos 

desejos e anseios individuais dos seres-humanos. 
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ANEXO A 

Figura 1: vista esquematica da unidade de carbonizagao 
c@ 



Figura 4- Meda Carvoeira 

Figura 2 - Forno Rabo Quente Figura 3 - Forno em carbonizagao 

Figura 4 - Descarga de Carvao Vegetal em Fornos Rabo Quente 



Figura 5 - Fornes meia Laranja 

Figura 6 - Fornes Retangulares 

Figura 7- Bateria de Fornes Rabo Quente 



Figura 8 - Preparac;ao dos "bal6es" de Lenha para Carbonizac;ao 

Figura 9 - "Balao em carbonizac;ao 



ANEXO 8 

Aspectos do Dia a Dia na Produgao de Carvao Vegetal 











ANEXOC 

Assinado em: Quioto, Japao 
Data: 11/12/1997 
Aprovayao: Decreta Legislativo nr. 144, de 20/06/2002 
Ratificado pelo Brasil em 23/08/2002 

ARTIGO 1 

Protocolo de Quioto a Conven~ao-Quadro das Na~oes Unidas 
sobre Mudan~a do Clima 

Para os fins deste Protocolo, aplicam-se as definic;oes contidas no Artigo 1 da Convenc;ao. 
Adicionalmente: 

1. "Conferencia das Partes" significa a Conferencia das Partes da Convenyao. 

"Convenc;ao" significa a Convenc;ao-Quadro das Nac;oes Unidas sabre Mudanc;a do Clima, 
adotada em Nova York em 9 de maio de 1992. 

2. "Paine! lntergovernamental sabre Mudanc;a do Clima" significa o Paine! lntergovernamental 
sabre Mudanc;a do Clima estabelecido conjuntamente pela Organizac;ao Meteorol6gica Mundial 
e pelo Programa das Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente em 1988. 

3. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sabre SubsHincias que Destr6em a 
Camada de OzOnio, adotado em Montreal em 16 de setembro de 1987 e com os ajustes e 
emendas adotados posteriormente. 

4. "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e que emitam voto afirmativo ou 
negativo. 

5. "Parte" significa uma Parte deste Protocolo, a menos que de outra forma indicado pelo 
contexto. 

6. "Parte inclufda no Anexo I" significa uma Parte inclufda no Anexo I da Convenc;ao, com as 
emendas de que possa ser objeto, ou uma Parte que tenha feito uma notificac;ao conforme 
previsto no Artigo 4, paragrafo 2(g}, da Convenc;ao. 

ART IGO 2 

1. Cada Parte inclufda no Anexo I, ao cumprir seus compromissos quantificados de limitac;ao e 
reduc;ao de emissoes assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento 
sustentavel, deve: 

(a) lmplementar e/ou aprimorar polfticas e medidas de acordo com suas circunstancias 
nacionais, tais como: 

0 aumento da eficiencia energetica em setores relevantes da economia nacional; 

A protec;ao e o aumento de sumidouros e reservat6rios de gases de efeito estufa nao 
controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos assumidos em 
acordos internacionaisrelevantes sobre o meio ambiente, a promoc;ao de praticas sustentaveis 
de manejo florestal, florestamento e reflorestamento; 

A promoc;ao de formas sustentaveis de agricultura a luz das considerac;oes sabre a mudanc;a 
do clima; 



A pesquisa, a promoyao, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renovaveis 
de energia, de tecnologias de sequestra de di6xido de carbona e de tecnologias 
ambientalmente seguras, que sejam avanvadas e inovadoras; 

A reduyao gradual ou eliminavao de imperfeiyaes de mercado, de incentivos fiscais, de 
isenvoes tributarias e tarifarias e de subsldios para todos os setores emissores de gases de 
efeito estufa que sejam contrarios ao objetivo da Convenyao e aplicayao de instrumentos de 
mercado; 

0 estlmulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promovao de pollticas e 
medidas que limitem ou reduzam emissoes de gases de efeito estufa nao controlados pelo 
Protocolo de Montreal; 

Medidas para limitar e/ou reduzir as emissoes de gases de efeito estufa nao controlados pelo 
Protocolo de Montreal no setor de transportes; 

A limitayao e/ou reduyao de emissoes de metana par meio de sua recuperayao e utilizayao no 
tratamento de reslduos, bern como na produyao, no transporte e na distribuiyao de energia; 

(b) Cooperar com outras Partes incluldas no Anexo I no aumento da eficacia individual e 
combinada de suas pollticas e medidas adotadas segundo este Artigo, conforme o Artigo 4, 
paragrafo 2(e)(i), da Convenyao. Para esse tim, essas Partes devem adotar medidas para 
compartilhar experiencias e trocar informavoes sabre tais pollticas e medidas, inclusive 
desenvolvendo formas de melhorar sua comparabilidade, transparencia e eficacia. A 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua 
primeira sessao ou tao logo seja praticavel a partir de entao, considerar maneiras defacilitar tal 
cooperayao, levando em conta toda a informayao relevante. 

2. As Partes incluidas no Anexo I devem procurar limitar ou reduzir as emissoes de gases de 
efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal originarias de combustfveis do 
transporte aereo e maritima internacional, conduzindo o trabalho pela Organizayao de Aviayao 
Civil lnternacional e pela Organizayao Maritima lnternacional, respectivamente. 

3. As Partes incluidas no Anexo I devem empenhar-se em implementar pollticas e medidas a 
que se refere este Artigo de forma a minimizar efeitos adversos, incluindo os efeitos adversos 
da mudanya do clima, os efeitos sabre o comercio internacional e os impactos sociais, 
ambientais e economicos sabre outras Partes, especialmente as Partes paises em 
desenvolvimento e em particular as identificadas no Artigo 4, paragrafos 8 e 9, da Convenyao, 
levando em conta o Artigo 3 da Convenyao. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 
das Partes deste Protocolo pode realizar ay()es adicionais, conforme o caso, para promover a 
implementayao das disposiy()es deste paragrafo. 

4. Caso a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 
considere proveitoso coordenar qualquer uma das poHticas e medidas do paragrafo 1 (a) acima, 
levando em conta as diferentes circunstancias nacionais e os possiveis efeitos, deve 
considerar modos e meios de definir a coordenayao de tais polfticas e medidas. 

ARTIGO 3 

1. As Partes incluidas no Anexo I devem, individual au conjuntamente, assegurar que suas 
emissoes antr6picas agregadas, expressas em di6xido de carbona equivalente, dos gases de 
efeito estufa listados no Anexo A nao excedam suas quantidades atribuidas, calculadas em 
conformidade com seus compromissos quantificados de limitayao e reduyao de emissoes 
descritos no Anexo B e de acordo com as disposiyoes deste Artigo, com vistas a reduzir suas 
emissoes totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos niveis de 1990 no 
perlodo de compromisso de 2008 a 2012. 



2. Cada Parte incluida no Anexo I deve, ate 2005, ter realizado urn progresso comprovado para 
alcangar os compromissos assumidos sob este Protocolo. 

3. As variagoes liquidas nas emissoes por fontes e remogaes por sumidouros de gases de 
efeito estufa resultantes de mudanga direta, induzida pelo homem, no uso da terra e nas 
atividades florestais, limitadas ao florestamento, reflorestamento e desflorestamento desde 
1990, medidas como variagoes verificaveis nos estoques de carbona em cada periodo de 
compromisso, deverao ser utilizadas para atender os compromissos assumidos sob este Artigo 
por cada Parte incluida no Anexo I. As emissoes por fontes e remogaes por sumidouros de 
gases de efeito estufa associadas a essas atividades devem ser relatadas de maneira 
transparente e comprovavel e revistas em conformidade com os Artigos 7 e 8. 

4. Antes da primeira sessao da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes 
deste Protocolo, cada Parte incluida no Anexo I deve submeter a consideragao do 6rgao 
Subsidiario de Assessoramento Cientifico e Tecnol6gico dados para o estabelecimento do seu 
nivel de estoques de carbona em 1990 e possibilitar a estimativa das suas mudangas nos 
estoques de carbona nos anos subseqi.ientes. A Conferencia das Partes na qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessao ou assim que seja praticavel 
a partir de entao, decidir sobre as modalidades, regras e diretrizes sobre como e quais sao as 
atividades adicionais induzidas pelo homem relacionadas com mudangas nas emissoes por 
fontes e remogoes por sumidouros de gases de efeito estufa nas categorias de solos agricolas 
e de mudanga no uso da terra e florestas, que devem ser acrescentadas ou subtraidas da 
quantidade atribuida para as Partes incluidas no Anexo I, levando em conta as incertezas, a 
transparencia na elaboragao de relat6rio, a comprovagao, o trabalho metodol6gico do Painel 
lntergovernamental sobre Mudanga do Clima, o assessoramento fornecido pelo 6rgao 
Subsidiario de Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico em conformidade com o Artigo 5 e as 
decisoes da Conferencia das Partes. Tal decisao sera aplicada a partir do segundo periodo de 
compromisso. A Parte podera optar por aplicar essa decisao sobre as atividades adicionais 
induzidas pelo homem no seu primeiro periodo de compromisso, desde que essas atividades 
tenham se realizado a partir de 1990. 

5. As Partes em processo de transigao para uma economia de mercado inclufdas no Anexo I, 
cujo ano ou periodo de base foi estabelecido em conformidade com a decisao 9/CP.2 da 
Conferencia das Partes em sua segunda sessao, devem usar esse ano ou perfodo de base 
. para a implementagao dos seus compromissos previstos neste Artigo. Qualquer outra Parte em 
processo de transigao para uma economia de mercado inclufda no Anexo I que ainda nao 
tenha submetido a sua primeira comunicagao nacional, conforme o Artigo 12 da Convengao, 
tambem pode notificar a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 
Protocolo da sua intengao de utilizar um ano ou perfodo hist6ricos de base que nao 1990 para 
a implementagao de seus compromissos previstos neste Artigo. A Conferencia das Partes na 
qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve decidir sobre a aceitagao de tal 
notificagao. 

6. Levando em conta o Artigo 4, paragrafo 6, da Convengao, na implementagao dos 
compromissos assumidos sob este Protocolo que nao os deste Artigo, a Conferencia das 
Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo concedera urn certo grau de 
flexibilidade as Partes em processo de transigao para uma economia de mercado inclufdas no 
Anexo I. 

7. No primeiro perfodo de compromissos quantificados de limitagao e redugao de emissoes, de 
2008 a 2012, a quantidade atribufda para cada Parte inclufda no Anexo I deve ser igual a 
porcentagem descrita no Anexo 8 de suas emissoes antr6picas agregadas, expressas em 
di6xido de carbona equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A em 1990, ou o 
ano ou periodo de base determinado em conformidade com o paragrafo 5 acima, multiplicado 
por cinco. As Partes incluidas no Anexo I para as quais a mudanga no uso da terra e florestas 
constituiram uma fonte liquida de emissoes de gases. de efeito estufa em 1990 devem fazer 
constar, no seu ano ou perfodo de base de emissoes de 1990, as emissoes antr6picas 
agregadas por fontes menos as remogoes antr6picas por sumidouros em 1990, expressas em 



di6xido de carbona equivalente, devidas a mudanga no usa da terra, com a finalidade de 
calcular sua quantidade atribulda. 

8. Qualquer Parte inclulda no Anexo I pode utilizar 1995 como o ana base para os 
hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre, na realizagao dos calculos 
mencionados no paragrafo 7 acima. 

9. Os compromissos das Partes incluldas no Anexo I para os perlodos subseqOentes devem 
ser estabelecidos em emendas ao Anexo 8 deste Protocolo, que devem ser adotadas em 
conformidade com as disposigoes do Artigo 21, paragrafo 7. A Conferenciadas Partes na 
qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve dar inicio a consideragao de tais 
compromissos pelo menos sete anos antes do termino do primeiro perlodo de compromisso ao 
qual se refere o paragrafo 1 acima. 

10. Qualquer unidade de redugao de emissoes, ou qualquer parte de uma quantidade atribulda, 
que uma Parte adquira de outra Parte em conformidade com as disposigoes do Artigo 6 ou do 
Artigo 17 deve ser acrescentada a quantidade atribulda a Parte adquirente. 

11. Qualquer unidade de redugao de emissoes, ou qualquer parte de uma quantidade atribulda, 
que uma Parte transfira para outra Parte em conformidade com as disposigoes do Artigo 6 ou 
do Artigo 17 deve ser subtralda da quantidade atribulda a Parte transferidora. 

12. Qualquer redugao certificada de emissoes que uma Parte adquira de outra Parte em 
conformidade com as disposigoes do Artigo 12 deve ser acrescentada a quantidade atribulda a 
Parte adquirente. 

13. Se as emissoes de uma Parte inclulda no Anexo I em urn periodo de compromisso forem 
inferiores a sua quantidade atribulda prevista neste Artigo, essa diferenga, mediante solicitagao 
dessa Parte, deve ser acrescentada a quantidade atribulda a essa Parte para perlodos de 
compromisso subseqi.ientes. 

14. Gada Parte incluida no Anexo I deve empenhar-se para implementar os compromissos 
mencionados no paragrafo 1 acima de forma que sejam minimizados os efeitos adversos, tanto 
sociais como ambientais e economicos, sabre as Partes parses em desenvolvimento, 
particularmente as identificadas no Artigo 4, paragrafos 8 e 9, da Convengao. Em consonancia 
com as decisoes pertinentes da Conferencia das Partes sabre a implementagao desses 
paragrafos, a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 
deve, em sua primeira sessao, considerar quais as agoes se fazem necessarias para minimizar 
os efeitos adversos da mudanga do clima e/ou os impactos de medidas de resposta sabre as 
Partes mencionadas nesses paragrafos. Entre as questoes a serem consideradas devem estar 
a obtengao de fundos, seguro e transferencia de tecnologia. 

ARTIG04 

1. Qualquer Parte inclulda no Anexo I que tenha acordado em cumprir conjuntamente seus 
compromissos assumidos sob o Artigo 3 sera considerada como tendo cumprido esses 
compromissos se o total combinado de suas emissoes antr6picas agregadas, expressas em 
di6xido de carbona equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A nao exceder 
suas quantidades atribuldas, calculadas de acordo com seus compromissos quantificados de 
limitagao e redugao de emissoes, descritos no Anexo 8, e em conformidade com as 
disposigaes do Artigo 3. 0 respectivo nivel de emissao determinado para cada uma das Partes 
do acordo deve ser nele especificado. 

2. As Partes de qualquer urn desses acordos devem notificar o Secretariado sabre os termos 
do acordo na data de deposito de seus instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagAb ou 
adesao a este Protocolo. 0 Secretariado, par sua vez, deve informar os termos do acordti .as 
Partes e aos signatarios da Convengao. 



3. Qualquer desses acordos deve permanecer em vigor durante o perfodo de compromisso 
especificado no Artigo 3, paragrafo 7. 

4. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no ambito de uma organizacao 
regional de integrai(Bo economica e junto com ela, qualquer alteracao na composicao da 
organizai(Bo ap6s a adoi(Bo deste Protocolo nao devera afetar compromissos existentes no 
ambito deste Protocolo. Qualquer alterai(Bo na composii(Bo da organizacao s6 sera valida para 
fins dos compromissos previstos no Artigo 3 que sejam adotados em perfodo subsequente ao 
dessa alteracao. 

5. Caso as Partes desses acordos nao atinjam seu nfvel total combinado de reducao de 
emissoes, cada Parte desses acordos deve se responsabilizar pelo seu proprio nfvel de 
emissoes determinado no acordo. 

6. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no ambito de uma organizacao 
regional de integracao economica que seja Parte deste Protocolo e junto com ela, cada Estado
Membro dessa organizai(Bo regional de integracao economica individual e conjuntamente com 
a organizacao regional de integracao economica, atuando em conformidade com o Artigo 24, 
no caso de nao ser atingido o nfvel total combinado de reducao de emissoes, deve se 
responsabilizar par seu nfvel de emissoes como notificado em conformidade com este Artigo. 

ARTIGO 5 

1. Gada Parte inclufda no Anexo I deve estabelecer, dentro do perfodo maximo de urn ana 
antes do infcio do primeiro perfodo de compromisso, urn sistema nacional para a estimativa das 
emissoes antr6picas por fontes e das remocoes antr6picas par sumidouros de todos os gases 
de efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal. As diretrizes para tais sistemas 
nacionais, que devem incorporar as metodologias especificadas no paragrafo 2 abaixo, devem 
ser decididas pel a 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo em sua primeira 
sessao. 

2. As metodologias para a estimativa das emissoes antr6picas par fontes e das remocoes 
antr6picas par sumidouros de todos os gases de efeito estufa nao controlados pelo Protocolo 
de Montreal devem ser as aceitas pelo Paine! lntergovemamental sabre Mudanca do Clima e 
acordadas pela Conferencia das Partes em sua terceira sessao. Onde nao forem utilizadas tais 
metodologias, ajustes adequados devem ser feitos de acordo com as metodologias acordadas 
pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo em sua 
primeira sessao. Com base no trabalho, inter alia, do Paine! lntergovemamental sabre 
Mudanca do Clima e no assessoramento prestado pelo 6rgao Subsidiario de Assessoramento 
Cientffico e Tecnol6gico, a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 
Protocolo deve rever periodicamente e, conforme o caso, revisar tais metodologias e ajustes, 
levando plenamente em conta qualquer decisao pertinente da Conferencia das Partes. 
Qualquer revisao das metodologias ou ajustes deve ser utilizada somente com o prop6sito de 
garantir o cumprimento dos compromissgs previstos no Artigo 3 com relacao a qualquer 
perfodo de compromisso adotado posteriormente a essa revisao. 

3. Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a equivalencia em di6xido de 
carbona das emissoes antr6picas par fontes e das remocoes antr6picas par sumidouros dos 
gases de efeito estufa listados no Anexo A devem ser os aceitos pelo Paine! 
lntergovernamental sabre Mudanca do Clima e acordados pela Conferencia das Partes em sua 
terceira sessao. Com base no trabalho, inter alia, do Paine! lntergovernamental sabre Mudanca 
do Clima e no assessoramento prestado pelo 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientffico 
e Tecnol6gico, a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 
deve rever periodiGamente e, conforme o caso, revisar o potencial de aquecimento global de 
cada urn dos gase~ ge-_ efeito estufa, levandoplenamente em conta qualquer decisao pertinente 
da Conferencia eta~ ,Partes. Qualquer revisao de urn potencial de aquecimento global deve ser 



aplicada somente aos compromissos assumidos sob o Artigo 3 com relac;:ao a qualquer periodo 
de compromisso adotado posteriormente a essa revisao. 

ARTIG06 

1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte incluida no 
Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de reduc;:ao 
de emissoes resultantes de projetos visando a reduc;:ao das emissoes antr6picas por fontes ou 
o aumento das remoc;:oes antr6picas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer 
setor da economia, desde que: 

(a) 0 projeto tenha a aprovac;:ao das Partes envolvidas; 

(b) 0 projeto promova uma reduc;:ao das emissoes por fontes ou urn aumento das remoc;:Oes 
por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausencia; 

(c) A Parte nao adquira nenhuma unidade de reduc;:ao de emissoes se nao estiver em 
conformidade com suas obrigac;:oes assumidas sob os Artigos 5 e 7; e 

(d) A aquisic;:ao de unidades de reduc;:ao de emissoes seja suplementar as ac;:oes domesticas 
realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 3. 

2. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo pode, em sua 
primeira sessao ou assim que seja viavel a partir de entao, aprimorar diretrizes para a 
implementac;:ao deste Artigo, incluindo para verificac;:ao e elaborac;:ao de relat6rios. 

3. Uma Parte incluida no Anexo I pode autorizar entidades juridicas a participarem, sob sua 
responsabilidade, de ac;:Oes que promovam a gerac;:ao, a transferencia ou a aquisic;:ao, sob este 
Artigo, de unidades de reduc;:ao de emissoes. 

4. Se uma questao de implementac;:ao par uma Parte incluida no Anexo I das 
exigenciasmencionadas neste paragrafo e identificada de acordo com as disposic;:oes 
pertinentes do Artigo 8, as transferencias e aquisic;:oes de unidades de reduc;:ao de emissoes 
podem continuar a ser feitas depois de ter sido identificada a questao, desde que quaisquer 
dessas unidades nao sejam usadas pela Parte para atender os seus compromissos assumidos 
sob o Artigo 3 ate que seja resolvida qualquer questao de cumprimento. 

ARTIGO 7 

1. Cada Parte incluida no Anexo I deve incorporar ao seu inventario anual de emissoes 
antr6picas par fontes e remoc;:oes antr6picas par sumidouros de gases de efeito estufa nao 
controlados pelo Protocolo de Montreal, submetido de acordo com as decisoes pertinentes da 
Conferencia das Partes, as informac;:oes suplementares necessarias com o prop6sito de 
assegurar o cumprimento do Artigo 3, a serem determinadas em conformidade com o 
paragrafo 4 abaixo. 

2. Cada Parte incluida no Anexo I deve incorporar a sua comunicac;:ao nacional, submetida de 
acordo com o Artigo 12 da Convenc;:ao, as informac;:oes suplementares necessarias para 
demonstrar o cumprimento dos compromissos assumidos sob este Protocolo, a serem 
determinadas em conformidade com o paragrafo 4 abaixo. 

3. Cada Parte incluida no Anexo I deve submeter as informac;:oes solicitadas no paragrafo 1 
acima anualmente, comec;:ando com o primeiro inventario que deve ser entregue, segundo a 
Convenc;:ao, no primeiro ana do periodo de compromisso ap6s a entrada em vigor deste 
Protocolo para essa Parte. Cada uma dessas Partes deve submeter as informac;:Oes solicita,ctas 
no paragrafo 2 acima como parte da primeira comunicac;:ao nacional que deve ser eritrelfue, 
segundo a Convenc;:ao, ap6s a entrada em vigor deste Protocolo para a Ptll'te e ap6s ~.a'Cioc;:ao 
de diretrizes como previsto no paragrafo 4 abaixo. A frequencia dassubmissoes subse~entes 



das informac;oes solicitadas sob este Artigo deve ser determinada pela Conferencia das Partes 
na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, levando em conta qualquer prazo para a 
submissao de comunicac;oes nacionais conforme decidido pela Conferencia das Partes. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve adotar 
em sua primeira sessao, e rever periodicamente a partir de entao, diretrizes para apreparac;ao 
das informac;oes solicitadas sob este Artigo, levando em conta as diretrizes para a preparayao 
de comunicac;oes nacionais das Partes incluidas no Anexo I, adotadas pela Conferencia das 
Partes. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve 
tambem, antes do primeiro periodo de compromisso, decidir sobre as modalidades de 
contabilizac;ao das quantidades atribuidas. 

ARTIG08 

1. As informac;oes submetidas de acordo com o Artigo 7 por cada Parte inclufda no Anexo I 
devem ser revistas por equipes revisoras de especialistas em conformidade com as decisoes 
pertinentes da Conferencia das Partes e em consonancia com as diretrizes adotadas com esse 
prop6sito pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, 
conforme o paragrafo 4 abaixo. As informac;oes submetidas segundo o Artigo 7, paragrafo 1, 
por cada Parte incluida no Anexo I devem ser revistas como parte da compilac;ao anual e 
contabilizac;ao dos inventanos de emissoes e das quantidades atribuidas. Adicionalmente, as 
informac;oes submetidas de acordo com o Artigo 7, paragrafo 2, por cada Parte inclufda no 
Anexo I devem ser revistas como parte da revisao das comunicac;oes. 

2. As equipes revisoras de especialistas devem ser coordenadas pelo Secretariado e 
compostas por especialistas selecionados a partir de indicac;Oes das Partes da Convenc;ao e, 
conforme o caso, de organizac;oes intergovernamentais, em conformidade com a orientayao 
dada para esse fim pela Conferencia das Partes. 

3. 0 processo de revisao deve produzir uma avaliac;ao tecnica completa e abrangente de todos 
os aspectos da implementac;ao deste Protocolo par uma Parte. As equipes revisoras de 
especialistas devem preparar urn relat6rio para a Conferencia das Partes na qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo, avaliando a implementayao dos compromissos da Parte e 
identificando possiveis problemas e fatores que possam estar influenciando a efetivac;ao dos 
compromissos. Esses relat6rios devem ser distribuidos pelo Secretariado a todas as Partes da 
Convenc;ao. 0 Secretariado deve listar as questoes de implementac;ao indicadas em tais 
relat6rios para posterior considerayao pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 
das Partes deste Protocolo. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve adotar 
em sua primeira sessao, e rever periodicamente a partir de entao, as diretrizes para arevisao 
da implementac;ao deste Protocolo por equipes revisoras de especialistas, levando em conta as 
decisoes pertinentes da Conferencia das Partes. 

5. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, com a 
assistencia do 6rgao Subsidiario de lmplementac;ao e, conforme o caso, do 6rgao de 
Assessoramento Cientifico e Tecnol6gico, considerar: 

(a) As informa<;oes submetidas pelas Partes segundo o Artigo 7 e os relat6rios das revisoes 
dos especialistas sabre essas informa<;oes, elaborados de acordo com este Artigo; e 

(b) As questoes de implementac;ao listadas pelo Secretariado em conformidade com o 
paragrafo 3 acima, bern como qualquer questao levantada pelas Partes. 

6. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve tamar 
decisoes sobre qualquer assunto necessaria para a implementac;ao deste Protocolo de acordo 
com as considera<;oes feitas sobre as informac;oes a que se refere o paragrafo 5 acima. 



ARTIGO 9 

1. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve rever 
periodicamente este Protocolo a luz das melhores informac;:oes e avaliac;:oes cientificas 
disponfveis sobre a mudanc;:a do clima e seus impactos, bern como de informac;:oes tecnicas, 
sociais e economicas relevantes. Tais revisoes devem ser coordenadas com revisoes 
pertinentes segundo a Convenc;:ao, em particular as dispostas no Artigo 4, paragrafo 2(d), e 
Artigo 7, paragrafo 2(a), da Convenc;:ao. Com base nessas revisoes, a Conferencia das Partes 
na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve tomar as providencias adequadas. 

2. A primeira revisao deve acontecer na segunda sessao da Conferencia das Partes na 
qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. Revisoes subseqiientes devem acontecer em 
intervalos regulares e de maneira oportuna. 

ARTIGO 10 

Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e suas 
prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunst~ncias especfficos, nacionais e regionais, 
sem a introduc;:ao de qualquer novo compromisso para as Partes nao inclufdas no Anexo I, mas 
reafirmando os compromissos existentes no Artigo 4, paragrafo 1, da Conven«;:ao, e 
continuando a fazer avanc;:ar a implementac;:iio desses compromissos a fim de atingir o 
desenvolvimento sustentavel, levando em conta o Artigo 4, paragrafos 3, 5 e 7, da Convenc;:ao, 
devem: 

(a) Formular, quando apropriado e na medida do possfvel, programas nacionais e, conforme o 
caso, regionais adequados, eficazes em relac;:ao aos custos, para melhorar a qualidade dos 
fatores de emissao, dados de atividade e/ou modelos locais que reflitam as condic;:oes 
socioeconomicas de cada Parte para a preparac;:ao e atualiza«;:ao peri6dica de inventarios 
nacionais de emissoes antr6picas por fontes e remoc;:oes antr6picas por sumidouros de todos 
os gases de efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal, empregando 
metodologias comparaveis a serem acordadas pela Conferencia das Partes e consistentes com 
as diretrizes para a preparac;:ao de comunicac;:oes nacionais adotadas pela Conferencia das 
Partes; 

(b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, conforme 
o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudanc;:a do clima bern como 
medidas para facilitar uma adapta«;:ao adequada a mudanc;:a do clima: 

(i) Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, transporte e industria, bern 
como os de agricultura, florestas e tratamento de residuos. Alem disso, tecnologias e metodos 
de adapta«;:ao para aperfeic;:oar o planejamento espacial melhorariam a adaptac;:ao a mudanc;:a 
do clima; e 

(ii) As Partes incluidas no Anexo I devem submeter informac;:oes sobre ac;:Oes no ambito deste 
Protocolo, incluindo programas nacionais, em conformidade com o Artigo 7; e as outras Partes 
devem buscar incluir em suas comunicac;:Oes nacionais, conforme o caso, informac;:oes sobre 
programas que contenham medidas que a Parte acredite contribuir para enfrentar a mudanc;a 
do clima e seus efeitos adversos, incluindo areduc;:ao dos aumentos das emissoes de gases de 
efeito estufa e aumento dos sumidouros e remoc;oes, capacitac;:ao e medidas de adaptac;:ao; 

(c) Cooperar na promoc;:iio de modalidades efetivas para o desenvolvimento, a aplica«;:ao e a 
difusao, e tomar todas as medidas possfveis para promover, facilitar e financiar, conforme o 
caso, a transferencia ou o acesso a tecnologias, know-how, praticas e processos 
ambientalmente seguros relativos a mudanc;:a do clima, em particular para os pafses em 
desenvolvimento, incluindo a formulac;:ao de polfticas e programas para a transferencia efetiva 
de tecnologias ambientalmente seguras que sejam de propriedade publica ou de domfnio 
publico e a criac;:iio, no setor privado, de urn ambiente propfcio para promover e melhorar a 
transferencia de tecnologias ambientalmente seguras e o acesso a elas; 



(d) Cooperar nas pesquisas cientificas e tecnicas e promover a manuten((ao e o 
desenvolvimento de sistemas de observayao sistematica e o desenvolvimento de arquivos de 
dados para reduzir as incertezas relacionadas ao sistema climatico, os efeitos adversos da 
mudan((a do clima e as consequencias economicas e sociais das varias estrategias de 
resposta e promover o desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade e dos recursos 
end6genos para participar dos esforyos, programas e redes internacionais e 
intergovernamentais de pesquisa e observayao sistematica, levando em conta o Artigo 5 da 
Conven((ao; 

(e) Cooperar e promover em nivel internacional e, conforme o caso, por meio de organismos 
existentes, a elabora((ao e a execu((ao de programas de educa((ao e treinamento, incluindo o 
fortalecimento da capacita9ao nacional, em particular a capacita((ao humana e institucional e o 
intercambio ou cessao de pessoal para treinar especialistas nessas areas, em particular para 
os paises em desenvolvimento, e facilitar em nivel nacional a conscientizayao publica e o 
acesso publico a informayaes sobre a mudanya do clima. Modalidades adequadas devem ser 
desenvolvidas para implementar essas atividades por meio dos 6rgaos apropriados da 
Conven((ao, levando em conta o Artigo 6 da Conven((ao; 

(f) lncluir em suas comunica9oes nacionais informa9oes sobre programas eatividades 
empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as decisoes pertinentes da 
Conferencia das Partes; e · 

(g) Levar plenamente em conta, na implementa((ao dos compromissos previstos neste Artigo, o 
Artigo 4, paragrafo 8, da Conven((ao. 

ARTIGO 11 

1. Na implementa((ao do Artigo 10, as Partes devem levar em conta as disposi((oes do Artigo 4, 
paragrafos 4, 5, 7, 8 e 9, da Conven((ao. 

2. No contexto da implementa((ao do Artigo 4, paragrafo 1, da Convenyao, em conformidade 
com as disposi9oes do Artigo 4, paragrafo 3, e do Artigo 11 da Conven((ao, e por meio da 
entidade ou entidades encarregadas da opera((ao do mecanismo financeiro da Conven((ao, as 
Partes paises desenvolvidos e as demais Partes desenvolvidas incluidas no Anexo II da 
Conven((ao devem: 

(a) Prover recursos financeiros novos e adicionais para cobrir integralmente os custos por elas 
acordados incorridos pelas Partes paises em desenvolvimento para fazer avan9ar a 
implementa((ao dos compromissos assumidos sob o Artigo 4, paragrafo 1 (a), da Convenyao e 
previstos no Artigo 10, a linea (a); e 

(b) Tambem prover esses recursos financeiros, inclusive para a transferencia de tecnologia, de 
que necessitem as Partes paises em desenvolvimento para cobrir integralmente os custos 
incrementais para fazer avan((ar a implementayao dos compromissos existentes sob o Artigo 4, 
paragrafo 1, da Convenyao e descritos no Artigo 1 0 e que sejam acordados entre uma Parte 
pais em desenvolvimento e a entidade ou entidades internacionais a que se refere o Artigo 11 
da Conven((ao, em conformidade com esse Artigo. 

A implementayao desses compromissos existentes deve levar em conta a necessidade de que 
o fluxo de recursos financeiros seja adequado e previsivel e a importancia da divisao adequada 
do onus entre as Partes paises desenvolvidos. A orienta9ao para a entidade ou entidades 
encarregadas da opera((ao do mecanismo financeiro da Conven((aoem decisoes pertinentes da 
Conferencia das Partes, incluindo as acordadas antes da adoyao deste Protocolo, aplica-se 
mutatis mutandis as disposi((oes deste paragrafo. 

3. As Partes paises desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas do Anexo II da Convenyao 
podem tambem prover recursos financeiros para a implementa((ao do Artigo 10 por meio de 



canais bilaterais, regionais e multilaterais e as Partes paises em desenvolvimento podem deles 
beneficiar-se. 

ARTIGO 12 

1. Fica definido urn mecanismo de desenvolvimento limpo. 

2. 0 objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir as Partes nao incluidas 
no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentavel e contribuam para o objetivo final 
da Conven9ao, e assistir as Partes incluidas no Anexo I para que cumpram seus 
compromissos quantificados de limitayao e redu9ao de emissoes, assumidos no Artigo 3. 

3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo: 

(a) As Partes nao incluidas no Anexo I beneficiar-se-ao de atividades de projetos que resultem 
em redu9oes certificadas de emissoes; e 

(b) As Partes incluidas no Anexo I podem utilizar as reduyaes certificadas de em1ssoes, 
resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus 
compromissos quantificados de limita9ao e redu9ao de emissoes, assumidos no Artigo 3, como 
determinado pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 

4. 0 mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se a autoridade e orienta9ao da 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo e a supeNisao de 
urn conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo. 

5. As redu96es de emissoes resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas 
por entidades operacionais a serem designadas pela Conferencia das Partesna qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo, com base em: 

(a) Participa9ao voluntaria aprovada por cada Parte envolvida; 

(b) Beneficios reais, mensuraveis e de Iongo prazo relacionados com a mitiga9ao da mudan9a 
do clima, e 

(c) Reduyaes de emissoes que sejam adicionais as que ocorreriam na ausencia da atividade 
certificada de projeto. 

6. 0 mecanismo de desenvolvimento limpo deve prestar assistencia quanto a obtenyao de 
fundos para atividades certificadas de projetos quando necessaria. 

7. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua 
primeira sessao, elaborar modalidades e procedimentos com o objetivo de assegurar 
transparencia, eficiencia e presta9ao de contas das atividades de projetos por meio de 
auditorias e verifica9oes independentes. 

8. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve 
assegurar que uma fra9ao dos fundos advindos de atividades de projetos certificadas seja 
utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como assistir as Partes paises em 
desenvolvimento que sejam particularmente vulneraveis aos efeitos adversos da mudan9a do 
clima para fazer face aos custos de adapta9ao. 

9. A participa9ao no mecanismo de desenvolvimento limpo, incluindo nas atividades 
mencionadas no paragrafo 3(a) acima e na aquisiyao de redu96es certificadas de emissao, 
pode envolver entidades privadas e/ou publicas e deve sujeitar-se a qualquer orienta9ao que 
possa ser dada pelo conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo. 



10. Reduc;Oes certificadas de emissoes obtidas durante o periodo do a no 2000 ate o inicio do 
primeiro perlodo de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das 
responsabilidades relativas ao primeiro perlodo de compromisso. 

ARTIGO 13 

1. A Conferencia das Partes, o 6rgao supremo da Convenyao, deve atuar na qualidadede 
reuniao das Partes deste Protocolo. 

2. As Partes da Convenc;ao que nao sejam Partes deste Protocolo podem participar como 
observadoras das deliberac;Oes de qualquer sessao da Conferencia das Partes na qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo. Quando a Conferencia das Partes atuar na qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo, as decisoes tomadas sob este Protocolo devem ser 
tomadas somente por aquelas que sejam Partes deste Protocolo. 

3. Quando a Conferencia das Partes atuar na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, 
qualquer membra da Mesa da Conferencia das Partes representando uma Parte da Convenyao 
mas, nessa ocasiao, nao uma Parte deste Protocolo, deve ser substituldo por urn outro 
membra, escolhido entre as Partes deste Protocolo e por elas eleito. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve manter a 
implementac;ao deste Protocolo sob revisao peri6dica e tamar, dentro de seu mandata, as 
decisoes necessanas para promover a sua implementac;ao efetiva. Deve executar as fungoes a 
ela atribuldas por este Protocolo e deve: 

(a) Com base em todas as informac;oes apresentadas em conformidade com as disposic;Oes 
deste Protocolo, avaliar a implementayao deste Protocolo pelas Partes, os efeitos gerais das 
medidas tomadas de acordo com este Protocolo, em particular os efeitos ambientais, 
economicos e sociais, bern como os seus efeitos cumulativos e o grau de progresso no 
atendimento do objetivo da Convenc;ao; 

(b) Examinar periodicamente as obrigac;oes das Partes deste Protocolo, com a devida 
considerac;ao a qualquer revisao exigida pelo Artigo 4, panigrafo 2(d), e Artigo 7, paragrafo 2, 
da Convenc;ao, a luz do seu objetivo, da experiencia adquirida em sua implementac;ao e da 
evoluc;ao dos conhecimentos cientrficos e tecnol6gicos, e a esse respeito, considerar e adotar 
relat6rios peri6dicos sabre a implementac;ao deste Protocolo; 

(c) Promover e facilitar o intercambio de informac;oes sabre medidas adotadas pelas Partes 
para enfrentar a mudanc;a do clima e seus efeitos, levando emconta as diferentes 
circunstancias, responsabilidades e recursos das Partes e seus respectivos compromissos 
assumidos sob este Protocolo; 

(d) Facilitar, mediante solicitayao de duas ou mais Partes, a coordenayao de medidas por elas 
adotadas para enfrentar a mudanc;a do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes 
circunstancias, responsabilidades e capacidades das Partes e seus respectivos compromissos 
assumidos sob este Protocolo; 

(e) Promover e orientar, em conformidade com o objetivo da Convenc;ao e as disposic;oes deste 
Protocolo, e Jevando plenamente em conta as decisoes pertinentes da Conferencia das Partes, 
o desenvolvimento e aperfeic;oamento peri6dico de metodologias comparaveis para a 
implementayao efetiva deste Protocolo, a serem acordadas pela Conferencia das Partes na 
qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo; 

(f) Fazer recomendac;oes sabre qualquer assunto necessaria a implementayao deste Protocolo; 

(g) Procurar mobilizar recursos financeiros adicionais em conformidade com o Artigo 11, 
paragrafo 2; 



(h) Estabelecer os 6rgaos subsidi~kios considerados necess~kios a implementagao deste 
Protocolo; 

(i) Buscar e utilizar, conforme o caso, os servigos e a cooperayao das organizay()es 
internacionais e dos organismos intergovernamentais e nao-governamentais competentes, bern 
como as informagoes por eles fornecidas; e 

0) Desempenhar as demais fungoes necessarias a implementagao deste Protocolo e 
considerar qualquer atribuigao resultante de uma decisao da Conferencia das Partes. 

5. As regras de procedimento da Conferencia das Partes e os procedimentos financeiros 
aplicados sob a Convenyao devem ser aplicados mutatis mutandis sob este Protocolo, exceto 
quando decidido de outra forma por consenso pela Conferencia das Partes na qualidade de 
reuniao das Partes deste Protocolo. 

6. A primeira sessao da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 
Protocolo deve ser convocada pelo Secretariado juntamente com a primeira sessao da 
Conferencia das Partes programada para depois da data de entrada em vigor deste Protocolo. 
As sessoes ordinarias subseqiientes da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das 
Partes deste Protocolo devem ser realizadas anualmente e em conjunto com as sessoes 
ordinarias da Conferencia das Partes a menos que decidido de outra forma pela Conferencia 
das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 

7. As sessoes extraordinarias da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes 
deste Protocolo devem ser realizadas em outras datas quando julgado necessaria pela 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, ou por solicita~;ao 
escrita de qualquer Parte, desde que, dentro de seis meses ap6s a solicita~;ao ter sido 
comunicada as Partes pelo Secretariado, receba o apoio de pelo menos urn tergo das Partes. 

8. As Nagoes Unidas, seus 6rgaos especializados e a Agencia lnternacional de Energia 
Atomica, bern como qualquer Estado-Membro dessas organizagoes ou observador junto as 
mesmas que nao seja Parte desta Convengao podem se fazer representar como observadores 
nas sessoes da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 
Qualquer outro 6rgao ou agencia, nacional ou internacional, governamental ou nao
governamental, competente em assuntos de que trata este Protocolo e que tenha informado ao 
Secretariado o seu desejo de se fazer representar como observador numa sessao da 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, pode ser admitido 
nessa qualidade, salvo se pelo menos urn tergo das Partes presentes objete. A admissao e 
participagao dos observadores devem sujeitar-se as regras de procedimento a que se refere o 
paragrafo 5 acima. 

ARTIGO 14 

1 . 0 Secretariado estabelecido pelo Artigo 8 da Convengao deve desempenhar a fungaode 
Secretariado deste Protocolo. 

2. 0 Artigo 8, paragrafo 2, da Convengao, sabre as funy()es do Secretariado e o Artigo 8, 
paragrafo 3, da Convengao, sabre as providencias tomadas para o seu funcionamento, devem 
ser aplicados mutatis mutandis a este Protocolo. 0 Secretariado deve, ah§m disso, exercer as 
fun~;oes a ele atribuidas sob este Protocolo. 

ARTIGO 15 

1. 0 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientifico e Tecnol6gico e o 6rgao Subsidiario de 
lmplementagao estabelecidos nos Artigos 9 e 10 da Convengao devem atuar, respectivamente, 
como o 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientifico e Tecnol6gico e o 6rgao Subsidiario 
de lmplementayao deste Protocolo. As disposi9oes relacionadas com o funcionamento desses 
dois 6rgaos sob a Conven9ao devem ser aplicadas mutatis mutandis a este Protocolo. As 



sessoes das reunioes do 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientlfico e Tecnol6gico e do 
6rgao Subsidiario de lmplementayao deste Protocolo devem ser realizadas conjuntamente 
com as reunioes do 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico e do 6rgao 
Subsidiario de lmplementayao da Convenyao, respectivamente. 

2. As Partes da Convenyao que nao sao Partes deste Protocolo podem participar como 
observadoras das delibera<;:oes de qualquer sessao dos 6rgaos subsidiarios. Quando os 6rgaos 
subsidiarios atuarem como 6rgaos subsidiarios deste Protocolo, as decisoes sob este Protocolo 
devem ser tomadas somente por aquelas que sejam Partes deste Protocolo. 

3. Quando os 6rgaos subsidiarios estabelecidos pelos Artigos 9 e 1 o da Convengao exer<;:am 
suas fun<;:Oes com relayao a assuntos que dizem respeito a este Protocolo, qualquer membra 
das Mesas desses 6rgaos subsidiarios representando uma Parte da Conven<;:ao, mas nessa 
ocasiao, nao uma Parte deste Protocolo, deve ser substitufdo por urn outro membro escolhido 
entre as Partes deste Protocolo e por elas eleito. 

ARTIGO 16 

A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, tao logo 
seja possfvel, considerar a aplica<;:ao a este Protocolo, e modificagao conforme o caso, do 
processo multilateral de consultas a que se refere o Artigo 13 da Convenyao, a luz de qualquer 
decisao pertinente que possa ser tomada pela Conferencia das Partes. Qualquer processo 
multilateral de consultas que possa ser aplicado a este Protocolo deve operar sem prejufzo dos 
procedimentos e mecanismos estabelecidos em conformidade com o Artigo 18. 

ARTIGO 17 

A Conferencia das Partes deve definir os princlpios, as modalidades, regras e diretrizes 
apropriados, em particular para verificagao, elaborayao de relat6rios e prestayao de contas do 
comercio de emissoes. As Partes inclufdas no Anexo 8 podem participar do comercio de 
emissoes com o objetivo de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comercio 
deve ser suplementar as agoes domesticas com vistas a atender os compromissos 
quantificados de limitagao e redu<;:ao de emissoes, assumidos sob esse Artigo. 

ARTIGO 18 

A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua 
primeira sessao, aprovar procedimentos e mecanismos adequados e eficazes para determinar 
e tratar de casos de nao-cumprimento das disposi<;:Oes deste Protocolo, inclusive por meio do 
desenvolvimento de uma lista indicando possfveis conseqi.iencias, levando em conta a causa, o 
tipo, o grau e a frequencia do nao-cumprimento. Qualquer procedimento e mecanismo sob este 
Artigo que acarrete conseqi.iencias de carater vinculante deve ser adotado por meio de uma 
emenda a este Protocolo. 

ARTIGO 19 

As disposi<;:5es do Artigo 14 da Conven<;:ao sobre a solugao de controversias aplicam-se 
mutatis mutandis a este Protocolo. 

ARTIGO 20 

1. Qualquer Parte pode propor emendas a este Protocolo. 

2. As emendas a este Protocolo devem ser adotadas em sessao ordinaria da Conferencia das 
Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 0 texto de qualquer emenda 
proposta a este Protocolo deve ser comunicado as Partes pelo Secretariado pelo menos seis 
meses antes da sessao em que sera proposta sua adoyao. 0 texto de qualquer emenda 



proposta deve tamMm ser comunicado pelo Secretariado as Partes e aos signatanos da 
Convenc;ao e, para informac;ao, ao Depositario. 

3. As Partes devem fazer todo o possivel para chegar a acordo par consenso sabre qualquer 
emenda proposta a este Protocolo. Uma vez exauridos todos as esfor9os para chegar a urn 
consenso sem que se tenha chegado a urn acordo, a emenda deve ser adotada, em ultima 
instancia, por maioria de tres quartos dos votos das Partes presentes e votantes na sessao. A 
emenda adotada deve ser comunicada pelo Secretariado ao Depositario, que deve comunica-la 
a todas as Partes para aceita9ao. 

4. Os instrumentos de aceitayao em relayao a uma emenda devem ser depositados junto ao 
Depositario. Uma emenda adotada, em conformidade com o paragrafo 3 acima, deve entrar em 
vigor para as Partes que a tenham aceito no nonagesimo dia ap6s a data de recebimento, pelo 
Depositario, dos instrumentos de aceita9ao de pelo menos tres quartos das Partes deste 
Protocolo. 

5. A emenda deve entrar em vigor para qualquer outra Parte no nonagesimo dia ap6s a data 
em que a Parte deposite, junto ao Depositario, seu instrumento de aceitac;ao de tal emenda. 

ARTIGO 21 

1. Os anexos deste Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, salvo se 
expressamente disposto de outro modo, qualquer referencia a este Protocolo constitui ao 
mesmo tempo referencia a qualquer de seus anexos. Qualquer anexo adotado ap6s aentrada 
em vigor deste Protocolo deve canter apenas listas, formularios e qualquer outro material de 
natureza descritiva que trate de assuntos de carater cientifico, tecnico, administrativo au de 
procedimento. 

2. Qualquer Parte pode elaborar propostas de anexo para este Protocolo e propor emendas a 
anexos deste Protocolo. 

3. Os anexos deste Protocolo e as emendas a anexos deste Protocolo devem ser adotados em 
sessao ordinaria da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 
Protocolo. 0 texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda a urn anexo deve ser 
comunicado as Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da reuniao em que sera 
proposta sua ado9ao. 0 texto de qualquer proposta de anexo au de emenda a urn anexo deve 
tambem ser comunicado pelo Secretariado as Partes e aos signatarios da Conven9ao e, para 
informac;ao, ao Depositario. 

4. As Partes devem fazer todo o possivel para chegar a acordo par consenso sabre qualquer 
proposta de anexo au de emenda a urn anexo. Uma vez exauridos todos os esfor9os para 
chegar a urn consenso sem que se tenha chegado a urn acordo, o anexo ou a emenda a urn 
anexo devem ser adotados, em ultima instancia, par maioria de tres quartos dos votos das 
Partes presentes e votantes na sessao. Os anexos au emendas a urn anexo adotados devem 
ser comunicados pelo Secretariado ao Depositario, que deve comunica-los a todas as Partes 
para aceitac;ao. 

5. Urn anexo, au emenda a urn anexo, que nao Anexo A au 8, que tenha sido adotado em 
conformidade com as paragrafos 3 e 4 acima deve entrar em vigor para todas as Partes deste 
Protocolo seis meses ap6s a data de comunica9ao a essas Partes, pelo Depositario, da adoyao 
do anexo au da emenda ao anexo, a exce9ao das Partes que notificarem o Depositario, par 
escrito, e no mesmo prazo, de sua nao-aceita9ao do anexo au da emenda ao anexo. 0 anexo 
au a emenda a urn anexo devem entrar em vigor para as Partes que tenham retirado sua 
notificayao de nao-aceitayao no nonagesimo dia ap6s a data de recebimento, pelo Depositario, 
da retirada dessa notifica9ao. 



6. Se a ado9ao de urn anexo au de uma emenda a urn anexo envolver uma emenda a este 
Protocolo, esse anexo au emend a a urn anexo nao deve entrar em vigor ate que entre em vigor 
a emenda a este Protocolo. 

7. As emendas aos Anexos A e 8 deste Protocolo devem ser adotadas e entrar em vigor em 
conformidade com as procedimentos descritos no Artigo 20, desde que qualquer emenda ao 
Anexo 8 seja adotada mediante o consentimento par escrito da Parte envolvida. 

ARTIG022 

Cada Parte tern direito a urn voto, a exceyao do disposto no paragrafo 2 abaixo. 

2. As organiza96es regionais de integra9ao econ6mica devem exercer, em assuntos de sua 
competencia, seu direito de voto com urn numero de votos igual ao numero de seus Estados
Membros Partes deste Protocolo. Essas organiza96es nao devem exercer seu direito de voto 
se qualquer de seus Estados-Membros exercer esse dire ito e vice-versa. 

ARTIG023 

0 Secretario-Geral das Nayaes Unidas sera o Depositario deste Protocolo. 

ARTIG024 

1. Este Protocolo estara aberto a assinatura e sujeito a ratificayao, aceita9ao au aprova9ao de 
Estados e organiza96es regionais de integra9ao econ6mica que sejam Partes da Conven9ao. 
Estara aberto a assinatura na sede das Na96es Unidas em Nova York de 16 de mar9o de 1998 
a 15 de mar9o de 1999. Este Protocolo estara aberto a adesoes a partir do dia seguinte a data 
em que nao mais estiver aberto a assinaturas. Os instrumentos de ratificayao, aceita9ao, 
aprova9ao au adesao devem ser depositados junto ao Depositario. 

2. Qualquer organiza9ao regional de integra9ao econ6mica que se tome Parte deste Protocolo, 
sem que nenhum de seus Estados-Membros seja Parte, deve sujeitar-se a todas as obriga96es 
previstas neste Protocolo. No caso de urn au mais Estados-Membros dessas organiza96es 
serem Partes deste Protocolo, a organiza9ao e seus Estados-Membros devem decidir sabre 
suas respectivas responsabilidades pelo desempenho de suas obriga96es previstas neste 
Protocolo. Nesses casas, as organiza9oes e as Estados-Membros nao podem exercer 
simultaneamente direitos estabelecidos par este Protocolo. 

3. Em seus instrumentos de ratifica9ao, aceita9ao, aprovayao au adesao, as organiza96es 
regionais de integra9ao econ6mica devem declarar o ambito de suas competencias no tocante 
a assuntos regidos par este Protocolo. Essas organizayaes devem tambem informar ao 
Depositario qualquer modifica9ao substancial no ambito de suas competencias, o qual, par sua 
vez, deve transmitir essas informa96es as Partes. 

ARTIG025 

1. Este Protocolo entra em vigor no nonagesimo dia ap6s a data em que pelo menos 55 Partes 
da Convenyao, englobando as Partes inclufdas no Anexo I que contabilizaram no total pelo 
menos 55 par cento das emissoes totais de di6xido de carbona em 1990 das Partes inclufdas 
no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratifica9ao, aceitayao, aprova9ao au 
adesao. 

2. Para as fins deste Artigo, "as emissoes totais de di6xido de carbona em 1990 das Partes 
inclufdas no Anexo I" significa a quantidade comunicada anteriormente au na data de ado9ao 
deste Protocolo pelas Partes inclufdas no Anexo I em sua primeira comunica9ao nacional, 
submetida em conformidade como Artigo 12 da Conven9ao. 



3. Para cada Estado ou organizagao regional de integragao economica que ratifique, aceite, 
aprove ou adira a este Protocolo ap6s terem sido reunidas as condigoes para entrada em vigor 
descritas no paragrafo 1 acima, este Protocolo entra em vigor no nonagesimo dia ap6s a data 
de deposito de seu instrumento de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao. 

4. Para os fins deste Artigo, qualquer instrumento depositado por uma organizayao regional de 
integrayao economica nao deve ser considerado como adicional aos depositados por Estados
Membros da organizagao. 

ARTIGO 26 

Nenhuma reserva pode ser feita a este Protocolo. 

ARTIGO 27 

1. Ap6s tres anos da entrada em vigor deste Protocolo para uma Parte, essa Parte pode, a 
qualquer momenta, denuncia-lo por meio de notificagao por escrito ao Depositario. 

2. Essa denuncia tern efeito urn ano ap6s a data de recebimento pelo Depositario da 
notificagao de denuncia, ou em data posterior se assim nela for estipulado. 

3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie a Convengao denuncia tambem este 
Protocolo. 

ARTIGO 28 

0 original deste Protocolo, cujos textos em arabe, chines, ingles, frances, russo e espanhol sao 
igualmente autenticos, deve ser depositado junto ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas. 

FEITO em Quioto aos onze dias de dezembro de mil novecentos e noventa e sete. 

EM FE DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam este 
Protocolo nas datas indicadas. 

ANEXOA 

Gases de efeito estufa 

Di6xido de carbona (C02) 

Metana (CH4) 

6xido nitroso (N20) 

Hidrofluorcarbonos (HFCs) 

Perfluorcarbonos (PFCs) 

Hexafluoreto de enxofre (SF6) 

Setores/categorias de fontes 

Energia 



Queima de combustive! 
Setor energetico 
lndustrias de transforma9ao e de constru9ao 
Transporte 
Outros setores 
Outros 

Emissoes fugitivas de combustiveis 
Combustiveis s61idos 
Petr61eo e gas natural 
Outros 

Processos industriais 
Produtos minerais 
Industria quimica 
Produ9ao de metais 
Outras produ9oes 
Produ9ao de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 
Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 
Outros 

Uso de solventes e outros produtos 

Agricultura 
Fermenta9ao enterica 
Tratamento de dejetos 
Cultivo de arroz 
Solos agricolas 
Queimadas prescritas de savana 
Queima de residuos agricolas 
Outros 

Residuos 
Disposi9ao de residuos s61idos na terra 
Tratamento de esgoto 
lncinera9ao de residuos 
Outros 

ANEXO 8 

PARTES 

Compromisso 
de redu9ao 
ou limita9ao 
quantificada 
de emissoes 
(porcentagem 
do ano base 
ou perfodo) 

Alemanha...... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... 92 

Australia ..... ...... ...... ..... ................ ............................................. ........... ... ... ................ 108 

Austria ....................................................................................................................... 92 

Belgica ................ ....... ............ ............. ....... ............. ...... ..... .... .. ... ........ .................. .... 92 

Bulgaria*..... .. ................................................................ ....... ... ... ......... ........... ........... 92 

Canada ....................................................................................................................... 94 



Comunidade Europeia............ .......... .......................................... ... ............. ........ .. ..... 92 

Croacia*.......... ................................. ...... ..... ..... ...... ....................... ............................ 95 

Dinamarca....... ........................... .................... ... .......... ................. ................. ...... .... .. 92 

Eslovaquia*.... .. ...... .. ...... ..... .. .... .................... .. .. .... .. ... .. ... .... .. . ...... ................. ....... ..... 92 

Eslovenia* ................................................................................................................. 92 

Espanha ..................................................................................................................... 92 

Estados Unidos da America.............. ..... ............... ........................ ....... ........... .. ........ 93 

Estonia*........ ............... ... .. ...... ................................. .................................................. 92 

Federa<;ao Russa*.... ........ ...... .................... .... ....... . ..................... .. ... .................. ........ 100 

Finlandia...... ..... .... ... ...... ... ...... .. ............. ...... ..... ..... .... .................. .............................. 92 

Fran<;a... .... ....... ... ........... ...... ........ ...... .......... .. ............................ .. .. .... ...... ................ .. 92 

Grecia ........................................................................................................................ 92 

Hungria*........... ........ ....... ..................... .................................... .. ................. .. .... ........ 94 

lrlanda ......... ........ ........ .... .... ..... ..... ... .................................. .......... .... ... ..... ... ....... ...... . 92 

Islandia.. ... ........... ... ....................... .. ........... ... ........... ..... .. ............................. ..... ........ 11 o 
ltalia .......................................................................................................................... 92 

Japao ........ .... ... .. .................. ..... .............................. .. ........................................ ......... :: 94 
: 

Letonia*. ..... ........ ..... ................... ....... .............. .......... ........ .. . ... . .... ...... ... ... ... ............. 92 

Liechtenstein......... ............. ..... .. ......... ... .. .... .. ........ ... .. ........... ........ .. ...... .......... ... ...... . 92 

Lituania*....... ..... ................................ ........ ......... .......... ..... .... ...... ... . .............. .. ......... 92 

Luxemburgo.... . ...................... .. ... ...................... ...................... .. .......... ........... ... ...... .. 92 

Monaco .. ................. .................. ........ ....... ... .. ... .......................................................... 92 

Noruega........ .... .. .. .. ................ .. .................. ...... .. . ... ................. ...... ............................ 101 

Nova Zelandia.............................................................................. .. ............ ............... 1 oo 
Palses Baixos......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ... ........ 92 

Polonia*.. ... ............................................................................................. ..... .. ........... 94 

Portugal. .. ....... ...... ..................... ........... ................................. .................................. .. 92 

Reina Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte.......................................... .......... 92 

Republica Tcheca*. ............ ................... .............. .. ................... .. ............................... 92 

Romenia*......... .. ............ ...................... .... ..... .. ... .................. .............. ....................... 92 

Suecia ........................................................................................................................ 92 

Sul<;a............... .. .... .. ....................................................................... ............................ 92 

Ucrania*............... ........ .. .................................. ... ............................ .. .... .... ... .... ......... 1 oo 

* Paises em processo de transic;ao para uma economia de mercado. 

-------



ANEXO D 

Estrutura de produc;ao da Bricarbras 

Vista Lateral da Prac;a de Carbonizac;ao 

Vista dos Fornos com os Cilindros Metalicos 

Acomodac;ao e Manuseio da Lenha 



lgnigao dos Fornos de Carbonizagao 

Entrada do Cilindro com Lenha no Forno de Carbonizagao 



--------------------------- - - - - - - - - ----

Vista Lateral do Queimador de Fuma9a 

v;~ ~ 

~ 

J~"~.Jr' ~ 

~'"rx- +--

r.e- ~ 

t / ·"-
.! --

~= 
-

I 
tl c ll 

" +--

0 c 
f 

EOOOO ·O 
0 000·0 ,,ooooo_ 

A: Microondas 
D B: Safda de ar umido 

C: lnsufla<;ao dear 
quente e seco 

...-A D: Entrada de ar quente = ,i -
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Esquema de Funcionamento do Secador de Lenha 
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Graficos: Perfil Termico do Forno x Tempo de Carbonizac;ao 

Descarga Mecanizada de Carvao Vegetal 

Caminhao carregado com Sacaria de Carvao Vegetal 



Chamine mostrando a Eficiencia do Queimador de Fumaga 




