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Churrasco LEGAL com carvão CERTO!                 

RAZÕES!

A correta escolha do carvão vegetal e a maneira 

de preparar a churrasqueira são fatores indispensáveis 

para um bom churrasco. Os carvões mais indicados 

são aqueles produzidos, preferencialmente, a partir 

da madeira de eucalipto, porque se apresentam com 

melhores qualidades, e trazem a garantia da preservação 

de nossas florestas nativas. Infelizmente, ainda é 

possível se encontrar carvão vegetal produzido a partir 

de madeira de mata nativa, sem qualquer forma de 

manejo florestal, provocando um dano, muitas vezes, 

irreversível ao meio ambiente. 

Como a tradição de churrasco em nosso país é bem 

relevante, seja ela numa churrascaria ou em nossas 

próprias residências, é preciso ficar atento quanto a 

procedência do carvão, sobretudo, quanto a se ter em 

mãos um produto de qualidade adequada e produzido 

tecnicamente e ambientalmente correto.

Preocupada com as diversas questões que envolvem 

a produção, a comercialização e o uso do carvão vegetal 

para cocção, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

de São Paulo (SAA-SP)/CODEAGRO lança a Série 

Técnica: “Carvão vegetal e boas práticas: da madeira ao 

churrasco”. Tratam-se de edições que abordarão os mais 

diversos temas ligados à cadeia produtiva de carvão 

vegetal no estado de São Paulo. O objetivo é atingir 

não somente produtores e distribuidores do produto, 

mas também os consumidores, com dicas e sugestões 

de escolha, qualidade do produto e uso para churrasco. 

Arnaldo Jardim
Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo



Carvão vegetal e boas práticas: da madeira ao churrasco2

É muito carvão vegetal! 
O Brasil é o maior produtor mundial de carvão 

vegetal, a maior parte destinada ao uso industrial, 

porém, o país possui ainda uma forte tradição de uso 

desse combustível para o preparo de churrasco. 

Dados oficiais apontam que somente o setor 

residencial é responsável por quase 10% do consumo 

total do produto no país. Segue-se o setor comercial, 

representado por restaurantes e afins, com valores de 

consumo da ordem de 2,17%. 

O Estado de São Paulo é considerado como 

importante produtor de carvão vegetal para cocção 

de alimentos, num volume de aproximadamente 17 

mil t/mês, para um consumo que chega a 20 mil t/

mês. A diferença é suprida por fornecedores de outras 

regiões do país. Existe no estado, aproximadamente, 

mil produtores e distribuidores primários do produto, 

representando uma importante atividade econômica 

presente em pelo menos 40 municípios. Os principais 

pontos de comercialização de carvão vegetal dividem-

se em supermercados (24%), açougues (20%) e postos 

de gasolina (17,5%). Considerando os pontos de 

distribuição final no Estado de São Paulo, estima-se a 

existência de mais de 50 mil estabelecimentos.

E a qualidade? 
A exemplo de qualquer produto que, direta 

ou indiretamente, farão parte da nossa cadeia de 

alimentação, o carvão vegetal deve possuir um mínimo 

qualidade. Em que pese a existência de parâmetros 

técnicos para caracterização do carvão vegetal, eles 

têm sido totalmente ignorados em se considerando seu 

uso para o preparo de churrasco.   

É nesta direção que a Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo, dentro do 

seu programa “Selo São Paulo”, lançou o “Carvão 

Premium”, através da Resolução n°10 SAA, de 11 de 

julho de 2003. Trata-se, no Brasil, da única proposta 

de norma para controle de qualidade de carvão vegetal 

para cocção de alimentos, De adesão voluntária, ela 

determina um padrão de qualidade, com indicadores 

para teor de umidade, teor de carbono fixo, teor de 

materiais voláteis, teor de cinzas e tamanho das peças. 

Além desses atributos técnicos, são incluídas questões 

relativas às embalagens do produto, com informações 

de procedência e registros em órgãos ambientais, entre 

outros. 

O que se exige de um “Carvão Premium”? 
Considera-se “Carvão Premium” aquele oriundo 

de madeira de floresta de eucalipto, submetida ao 

processo de carbonização em fornos especialmente 

construídos para este fim. O beneficiamento do carvão 

se inicia com o seu recebimento no estabelecimento 

onde será processado para adequação do tamanho das 

peças, peneiramento para retirada de pó e impurezas, 

avaliação da qualidade, empacotamento e pesagem. 

Aspecto
De maneira geral, o carvão deve ter cor negra 

e brilhante, não podendo apresentar pedaços de 

madeira semicarbonizada (atiço) e nem resíduos de 
combustão da madeira (cinzas) e, 

preferencialmente, isento de pó.

Características físicas 
Pedaços sólidos, os quais, 

quando depositados a granel 

apresentem densidade mínima de 

200 kg/m³. Quando embalado, 

deve apresentar teor de pó ou 

material fino menor que a 3% 

do peso líquido, respeitadas 

especificações de tamanho médio 

em relação ao peso líquido do 

produto. O tamanho médio deve 

conter 10% entre 2 e 8 cm e 80% 

entre 10 e 15 cm.



Série Técnica, Nº 01, ano 01, 2015 3

Composição imediata
Uma importante e simples metodologia para se avaliar 

as características do carvão é a sua análise imediata, 

cujos resultados devem se situar dentro dos seguintes 

limites, base seca: carbono fixo acima de 75,0%; cinzas 

a baixo de 1,5%, umidade abaixo de 5,0%.

Características biológicas
Isento de quaisquer materiais biológicos que não 

o próprio carvão vegetal. Antes ou durante a queima 

do carvão não é recomendável a emissão de odores 

desagradáveis.

Armazenamento 
Deve-se manter o produto sempre abrigado de 

chuva e em local arejado. O armazenamento dos 

produtos deve ser efetuado com adequada segurança 

contra incêndios. No ato da expedição, os produtos 

embalados devem estar isentos de poeira. É essencial 

que se comunique ao pessoal operacional as regras que 

devem ser seguidas para a manutenção de qualidade. 

Dada à sua relativa fragilidade, deve-se evitar choques 

mecânicos no carvão vegetal pronto para distribuição, 

pois aumentará a quantidade de pó no interior da 

embalagem. 

Preservação ambiental e social
É necessário praticar uma política de preservação 

ambiental, de acordo com as leis e normas estabelecidas 

pelos órgãos competentes. Além disso, recomenda-se o 

estabelecimento de diretrizes claras sobre a atuação da 

organização frente aos possíveis impactos ambientais 

decorrentes da sua produção. 

Esta política deve ser documentada e divulgada 

por toda a organização. Itens tais como: proteção a 

florestas, proteção de recursos hídricos, disposição 

de resíduos, impactos na comunidade, proteção aos 

direitos trabalhistas e outros podem ser incluídos.

Emissões de elementos tóxicos
É preciso observar que, quando de origem 

inadequada, durante sua queima o carvão vegetal pode 

liberar substâncias indesejáveis, que apresentam relativa 

toxicidade, tanto para quem o manuseia na churrasqueira, 

bem como para quem consome os alimentos assados. 

As quantidades de substâncias serão praticamente 

eliminadas, se forem observados requisitos mínimos de 

qualidade, sobretudo ligados ao teor de carbono fixo. 

2. Mitos que envolvem carvão vegetal
A Resolução 420/04 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres define o carvão vegetal como 

produto inflamável de combustão espontânea, 

obrigando a quem o transporta uma série de obrigações. 

É possível ainda encontrar o selo da referida resolução 

em algumas marcas de carvão vegetal comercializado 

para uso doméstico. Todavia, tal fato não condiz com a 

realidade, segundo estudos realizados no Estado do Rio 

Grande do Sul, pela Fundação de Ciência e Tecnologia 

(Cientec). Fato concreto é que, naquele estado, o carvão 

vegetal foi oficialmente retirado da condição de produto 

inflamável e, consequentemente, da categoria de carga 

perigosa. Tal decisão foi acatada tanto pelos órgãos de 

fiscalização do estado, bem como da própria Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A medida 

beneficia, principalmente, os pequenos produtores, que 

tiveram reduzidos custos decorrentes das normas até 

então vigentes. 

3. Dicas ! 
Parece fácil manusear uma churrasqueira não é? Tal 

impressão leva o churrasqueiro, principalmente o de 

“fim de semana”, a cuidar do fogo com pouca atenção. 

Pois é justamente no preparo de um bom braseiro que 

se encontra um dos segredos para se ter um bom 

churrasco. Preste atenção na escolha do carvão vegetal 

e mude o fornecedor caso não se encontre dentro das 

dicas abaixo!! Faça sucesso durante o churrasco com 

os amigos!!

Para a escolha do carvão vegetal
a) Verifique as embalagens. Não compre carvão 

com embalagens furadas e nem que foram depositadas 

próximas a freezers, geladeiras ou áreas com muita 

umidade. O carvão vegetal é um material que pode 

absorver umidade, o que pode dificultar o acendimento 

e a condução do churrasco.

b) Atente para as informações contidas nas 

embalagens do carvão. Informações como números 

de CNPJ, Inscrição Estadual, IBAMA, CETESB, origem 

da madeira utilizada, fornecedor, etc. Lembre-se que 

quanto maior a quantidade de informações, maior é a 

preocupação com o consumidor.

c) Após abrir o pacote verifique se a maior 

composição da embalagem contém carvões entre 2 cm 

e 15 cm de comprimento.

d) Note se a forma do carvão é mais retilínea ou 
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tortuosa. Carvões muito tortuosos são fortes indícios 

de que a madeira utilizada na sua produção não era 

de eucalipto.

e) Jogue um dos carvões numa superfície de cimento 

para verificar se ele faz um ruído metálico ou como de 

um vidro se quebrando. Este é o som de um carvão 

bom e bem produzido, carvões moles e leves são, 

geralmente, de baixa qualidade. Isto pode acontecer 

por dois fatores: os carvoeiros jogaram água para 

esfriar o carvão para ensacá-lo mais rapidamente ou foi 

armazenado em lugar úmido. Pode ser também que a 

madeira usada não tenha sido de adequada qualidade 

para a produção de carvão vegetal.

f) Verifique se ao partir uma peça de carvão vegetal 

o local está brilhante, isto pode ser um bom indicativo 

de boa qualidade e bom acondicionamento. Passe a 

mão nesse local e veja se ele também é sedoso, esta é a 

textura mais encontrada para carvões de eucalipto

g) Veja se é fácil de acendê-lo, se tiver muita 

dificuldade não é um bom sinal.

h) Observe se o carvão forma labaredas (chamas) por 

muito tempo. As chamas toleráveis são aquelas formadas 

somente durante o processo de acendimento. Labaredas 

persistentes indicam uma provável qualidade inadequada  

do carvão. Por outro lado, são normais as chamas da 

gordura da carne respingando sobre o braseiro. 

i) Quando fizer o braseiro, perceba se o carvão não 

solta fumaça. Se houver muita fumaça, significa que o 

carvão contém pedaços de madeiras mal carbonizadas 

b) Não existe um tempo definido para cada tipo 

de alimento (tipo de carne, vegetais, frios, etc.), o 

qual depende, por exemplo, da profundidade da 

churrasqueira. Algumas churrasqueiras aquecem mais 

que outras e com pouco carvão se faz um bom assado. 

c) Um dos segredos do bom churrasqueiro é saber 

regular a distância adequada para cada tipo de carne 

ou de corte. Carne muito perto do braseiro “sapeca”, 

fica queimada por fora e crua por dentro; a crosta 

queimada também dificulta assar por dentro. Deixar a 

carne muito longe do fogo não é o ideal, pois ela perde 

o sabor e gasta-se muito carvão. 

d)  Nada de jogar água no braseiro. Caso a carne 

esteja queimando levante-a e, se for o caso, retire-a da 

churrasqueira para esperar o fogo extinguir.

e) Se faltar fogo ou chegar mais pessoas para 

a comemoração, não jogue um saco de carvão, 

levantando pó, sobre o fogo. Puxe as carnes para um 

lado, pegue pedaços de carvão com a mão, espalhe 

por cima do braseiro, devagar!  Existe a classe de 

“churrasqueiros preocupados” que mexem o fogo o 

tempo inteiro, quando, na verdade, quem tem de ser 

manuseada, virada, levantada e abaixada é a carne e 

não o carvão vegetal.

f) O segredo de um churrasco tranquilo é o de se 

fazer um bom fogo e, quando o carvão estiver todo em 

brasa, espalhar uniformemente, para então se colocar 

a carne.

g) Ah!! Não se esqueça de contar um bom  “causo”!

(atiços) e, portanto, não foi corretamente 

produzido. A única fumaça permitida é 

aquela que sai dos respingos da carne ao 

caírem sobre o carvão enquanto a carne 

está assando. Também não deve haver 

odor desagradável.

Para o churrasco
a) O fogo deve ser aceso com 

antecedência, para poder formar o 

braseiro, evitando a fumaça inicial que 

pode deixar gosto nos alimentos.

Respeite o braseiro do 
seu carvão vegetal e 

bom apetite!
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