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RESUMO 

 

O elevado poder higroscópico do carvão vegetal tende a gerar implicações 

qualitativas nas suas diferentes aplicações. Entre essas implicações pode-se atrelar 

à baixa resistência mecânica, baixa capacidade de ignição, maior gasto energético 

para eliminação de água, etc. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

comportamento higroscópico do carvão vegetal produzido em diferentes 

temperaturas de carbonização e em duas diferentes condições do carvão, sendo 

uma in natura e outra livre de compostos orgânicos solúveis. Para o estudo, foram 

abatidos indivíduos do híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, em 

seguida o material foi cavaqueado e o material homogeneizado. Para caracterização 

da madeira foram realizados ensaios de densidade básica, densidade verdadeira, 

análise da composição química (extrativos, holocelulose e lignina), determinação do 

teor de cinzas e poder calorífico. Depois de caracterizada a madeira absolutamente 

seca foi carbonizada em quatro diferentes temperaturas (450 ˚C, 550 ˚C, 650 ˚C e 

750 ˚C), sob uma taxa de aquecimento de 1,67 ˚C min-1. As carbonizações 

conduzidas tiveram seus rendimentos quantificados e os carvões analisados através 

de ensaios físicos e químicos. Para determinação da higroscopicidade, amostras de 

carvão vegetal foram acondicionadas em ambientes com temperatura e UR (%) 

controladas, utilizando-se de soluções salinas saturadas. De forma geral a madeira 

de Eucalyptus apresentou características desejadas para a produção de carvão 

vegetal. Para as carbonizações, o maior rendimento em carvão vegetal, assim como 

maiores rendimentos em líquido pirolenhoso foram observados para as 

carbonizações conduzidas na temperatura de 750 ºC. O procedimento de remoção 

de compostos orgânicos solúveis do carvão vegetal apresentou efeito nas 

propriedades do carvão vegetal. As amostras de carvão vegetal livres de compostos 

orgânicos apresentam maior capacidade higroscópica para as quatro temperaturas 

finais de carbonização em que foram produzidos. 

 
Palavras chave: Qualidade do carvão vegetal; acondicionamento higroscópico, 
soluções salinas saturadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
O Brasil é o principal produtor e, ao mesmo tempo, maior consumidor de 

carvão vegetal do mundo. Segundo a Indústria Brasileira de Árvores-IBÁ (2015), no 

ano de 2014, o consumo alcançou aproximadamente 5,3 milhões de toneladas. Sua 

produção, no país, atende a demanda de diversos segmentos da indústria, 

principalmente siderurgia e metalurgia. Além disso, outros usos para o carvão 

também são designados como na indústria cimenteira, termoelétricas, indústria 

farmacêutica, cocção de alimentos, dentre outras (BRITO, 1990; DIAS JÚNIOR et 

al., 2014). 

O processo de carbonização, ou pirólise lenta da madeira, ocorre em 

presenças controladas de oxigênio e temperaturas acima de 300 °C (BRITO, 1990), 

podendo os produtos finais serem divididos em três fases: a fase sólida, que é o 

próprio carvão; gasosa (não condensável); e a fase líquida, que representa a fração 

pirolenhosa (SANTOS, 2008; DUBOC et al., 2007). Ainda, segundo Rosa et al. 

(2012), a carbonização pode ser influenciada por quatro fatores: tempo de 

permanência dos produtos sob determinada temperatura, temperatura final, pressão 

e taxa de aquecimento.  

Desses fatores, muitas são as reações químicas oriundas, as quais são 

extremamente relacionadas, principalmente, com a temperatura a que se submete a 

madeira (WENZEL, 1970). Segundo Trugilho & Silva (2001), a temperatura final de 

carbonização é uma das variáveis que estão ligadas intimamente com a qualidade 

final do carvão vegetal produzido. Ela influi diretamente no conjunto de reações que 

ocorre durante processo de carbonização, gerando assim, produtos com 

características físicas e químicas diferentes. 

Vale et al. (2002), realizou estudo comparando as temperaturas finais de 

carbonização com o poder calorífico. Neste estudo, verificou que essa relação é 

proporcional até certo ponto, onde a partir do qual o poder calorífico começa a 

diminuir conforme a temperatura aumenta. Segundo os autores, esse 

comportamento é explicado pela presença do hidrogênio nos materiais voláteis, que, 

por ter maior poder calorífico que o carbono fixo, ao sair da estrutura do carvão 

vegetal, acaba gerando uma redução do poder calorífico no mesmo. 

Oliveira et al. (2010), relatou que maiores taxas de aquecimento acarretam 

em diminuição no rendimento em carvão, teores de materiais voláteis e nos valores 
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de densidade aparente. Já para teor de carbono fixo e cinzas, o aumento na taxa de 

aquecimento implicou em um aumento desses teores. Ainda segundo o referido 

estudo, a explicação desse fato seria a relação do aumento da temperatura com a 

eliminação rápida dos gases formados no leito de carbonização. 

A condução da carbonização apresenta peso efetivo na qualidade final do 

carvão vegetal, como por exemplo, nas seguintes propriedades: densidade 

aparente, resistência mecânica, teor de umidade, teor de carbono fixo, teores de 

cinzas e de materiais voláteis (BRITO et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2010; ROSA et 

al., 2012; DIAS JÚNIOR et al., 2015). De modo geral, a qualidade do produto a ser 

obtido depende da espécie e tamanho da madeira e do método de carbonização 

(DUBOC et al., 2007).  

Um dos fatores intrínsecos do carvão vegetal é a sua capacidade de absorção 

de umidade. Dessa forma, sendo um produto dotado de um elevado o poder 

higroscópico, essa capacidade excessiva, exerce grande influência nas suas 

características qualitativas, podendo em muitas ocasiões, comprometer o 

desempenho frente a sua utilização. As consequências da higroscopicidade do 

carvão podem surgir nas mais diversas aplicações, entre elas sobre sua resistência 

mecânica, que diminui devido à expansão do vapor d’agua; liberação excessiva de 

fumaça, baixo poder de ignição; problemas de elevado consumo de energia para 

este (necessidade de gasto energético para a eliminação da água); retardamento da 

ignição e baixa combustibilidade (BAHAN, 2002; DIAS JÙNIOR et al., 2015a). 

Segundo Luengo & Emmerich (1997), logo nas primeiras horas em que o 

carvão é produzido, é possível que o mesmo absorva de 4 a 16% do seu peso em 

água, sendo que essa capacidade vai diminuindo ao passar do tempo. Os autores 

ainda ressaltam que, essa absorção varia conforme a temperatura final de 

carbonização, como apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Absorção de umidade do carvão vegetal em função da temperatura final 
de carbonização. 

Temperatura (ºC) Absorção de umidade (%) 

150 21,0 

250 7,0 

350 6,0 

430 4,0 

1500 2,0 

Fonte: Luengo & Emmerich, 1997. 
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Andrade & Della Lucia (1995) apontam que essa absorção está 

correlacionada com a elevada porosidade do carvão vegetal, dada pela diferença 

entre seu peso específico real e o seu peso específico aparente. Esses autores 

afirmam que, a porosidade do carvão vegetal está intimamente atrelada à 

temperatura final de carbonização, à densidade da madeira que lhe deu origem e a 

velocidade de carbonização em que foi conduzido. 

A capacidade higroscópica do carvão está relacionada com outras 

características e dessa forma, constitui em uma característica relevante, mas que 

carece de estudos que definem o comportamento do carvão frente aos diferentes 

ambientes de produção e armazenamento que podem ser submetidos. Exemplo 

disso é que após a produção, o carvão passa por diversos processos que 

compreendem desde a seleção (peneiramento), empacotamento, transporte (muita 

das vezes em caminhões abertos) até alcançar o destino final. Ainda, a esse destino 

podem ser atribuídas diversas situações de armazenamento e exposição a ambiente 

das mais variadas condições climáticas. 

Diante o exposto, o presente estudo teve por objetivos analisar a 

higroscopicidade do carvão vegetal produzido em diferentes temperaturas finais de 

carbonização. Objetivou-se ainda, a análise do mesmo após processo de remoção 

de compostos orgânicos oriundos da carbonização. Foram conduzidos ensaios 

complementares para caracterização da madeira-origem e dos carvões produzidos. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A madeira utilizada para o estudo foi obtida a partir de um plantio 

experimental de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (sete anos de idade), 

onde após abatidas, o material foi cavaqueado e levado para os Laboratórios 

Integrados de Química, Celulose e Energia da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

Queiroz” da Universidade de São Paulo (LQCE/ESALQ/USP). A madeira foi 

caracterizada frente aos seguintes ensaios:  

 Densidade básica – NBR 11941 (ABNT, 2003). 

 Densidade verdadeira – NBR 9165 (ABNT, 1985). 

 Determinação de extrativos totais, lignina e holocelulose – TAPPI T204 

(1996). 

 Determinação do teor de cinzas NBR 8112 (ABNT, 1986). 
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 Poder calorífico superior e inferior NBR 8633 (ABNT, 1984). 

 Porosidade da madeira com auxílio da Equação 1. 

 

          

Em que: P = Porosidade (%); DB = Densidade básica (g cm-3); DV = Densidade 
verdadeira (g cm-3). 

 

 
2.1 Produção do carvão vegetal 

 
As amostras da madeira cavaqueada de Eucalyptus foram conduzidas em 

estufa regulada a 103 ± 2 °C para secagem até 0% de umidade. Em seguida, 

amostras do material a.s. (absolutamente seco) foram submetidas ao processo de 

pirólise no interior de um cadinho metálico acondicionado no interior de um forno tipo 

mufla.  

Com o intuito de estudar carvões de diferentes características, foram 

realizadas pirólises em quatro temperaturas finais de carbonização, sendo elas: 450 

ºC, 550 ºC, 650 ºC e 750 ºC. A quantidade de madeira em cada repetição da 

carbonização foi de 200 g, carbonizada sob uma taxa de aquecimento de 1,67 ºC 

min-1, permanecendo sessenta minutos quando atingida a temperatura final 

estipulada. 

Os líquidos oriundos da carbonização assim como o carvão foram 

devidamente mensurados e assim, foi possível determinar os rendimentos 

gravimétricos em carvão, em líquido pirolenhoso e em gases não condensáveis, em 

relação à madeira seca, com o auxílio das seguintes Equações.  
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Em que: Rc = rendimento em carvão (%); Rl = rendimento em líquido pirolenhoso 
(%); Rg = rendimento em gases não-condensáveis (%); Pc = massa do carvão 
vegetal; Pm = massa seca dos cavacos de madeira; Pl = massa do líquido 
pirolenhoso. 
 

2.2 Análises do carvão vegetal produzido 

 
A densidade aparente do carvão vegetal foi determinada segundo o método 

hidrostático, conforme descrições da norma NBR 11941 (ABNT, 2003). A densidade 

verdadeira foi determinada de acordo com a NBR 9165 (ABNT, 1985). Assim como 

no cálculo de porosidade da madeira, esta para o carvão, foi obtida a partir dos 

dados das densidades aparente e verdadeira, de acordo com a Equação 1. 

O poder calorífico superior do carvão vegetal foi calculado segundo a norma 

NBR 8633 (ABNT, 1984), sendo o mesmo processo utilizado para a determinação 

desta propriedade na madeira. A análise imediata do carvão vegetal foi conduzida 

conforme a norma NBR 8112 (ABNT, 1986) para a determinação dos teores de 

materiais voláteis, de cinza e de carbono fixo. 

 
2.3 Remoção de compostos orgânicos solúveis do carvão vegetal 

 
O processo de remoção de compostos orgânicos do carvão vegetal teve por 

objetivo a remoção de componentes residuais provenientes da impregnação do 

pirolenhoso nos poros do carvão vegetal. Dessa maneira, esperava-se analisar as 

variáveis metodológicas propostas neste estudo, em função das características 

ocorridas em função das temperaturas finais de carbonização. Assim, foi realizada a 

remoção de compostos solúveis orgânicos do carvão vegetal, de acordo com a 

norma TAPPI T264 om-88 (1996) direcionada para madeiras. As extrações foram 

realizadas, sendo uma em solvente etanol/tolueno (2:1) e outra em etanol PA (Figura 

1). O processo foi finalizado em água quente, onde o carvão foi lavado com cerca de 

500 ml de água destilada aquecida a 100 ºC. 
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Figura 1. Detalhes da remoção de compostos solúveis do carvão vegetal. 

 

2.4  Acondicionamento higroscópico do carvão vegetal 

 
Amostras de carvão vegetal de cada uma das carbonizações (450 ºC, 550 ºC, 

650 ºC e 750 ºC), foram inicialmente conduzidas em estufa regulada a 103 ± 2 °C 

para secagem até 0% de umidade. O procedimento de acondicionamento teve como 

base as técnicas descritas por Takeshita (2011), Takeshita & Jankowsky (2015), que 

consistiu da utilização de caixas plásticas e soluções salinas saturadas para a 

simulação da umidade relativa (UR%) e temperatura ambiente (Figura 2). As 

condições ambientais fora das caixas de climatização foram de 65% de UR e 22 ºC 

de temperatura.  
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Figura 2. Procedimento de montagem de ambientes com UR(%) controladas. A: 
Caixa plástica devidamente lacrada; B: Substâncias que proporcionaram os dois 
ambientes (sílica e sulfato de potássio); C: Recipiente para deposição das 
substâncias; D: Amostras de carvão acondicionadas; E: Caixa plástica completa, 
contendo as substâncias, carvão vegetal, medidor de temperatura e de umidade 
relativa e coller para promoção da circulação de ar; F: Experimento completo, com a 
caixa plástica, balança para acompanhamento diário de massa e suporte para 
balança. 

 

 
Dessa forma, as amostras foram acondicionadas a dois diferentes ambientes 

simulando diferentes condições ambientais de armazenamento. Os ambientes 

preparados são apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Características dos ambientes condicionadores. 

Variáveis Ambiente A Ambiente B 

Solução salina Sílica gel K2SO4 

Temperatura Interna* 22 ºC 22 ºC 

Umidade Relativa* 33% 99% 

*Valores médios. 

 
Após a secagem em estufa, as amostras pertencentes a cada uma das 

diferentes carbonizações (de diferentes temperaturas finais, in natura e a livre de 

compostos orgânicos) foram acondicionadas inicialmente no ambiente A. Uma 

amostra controle era pesada diariamente no mesmo horário até atingir massa 
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constante. Ao final, todas as amostras foram mensuradas para determinação da 

umidade. Em seguida, as amostras seguiram para o Ambiente B compreendendo os 

mesmos procedimentos realizados para o Ambiente A.  

 

2.5 Análise dos dados 

 
O delineamento deste trabalho consistiu de um arranjo fatorial do tipo 4 x 2 x 

10, sendo quatro temperaturas finais de carbonização (450 ºC, 550 ºC, 650 ºC e 750 

ºC), duas condições do carvão vegetal (carvão in natura e carvão livre de compostos 

orgânicos) e dez repetições (exceto para as carbonizações, realizadas em 

duplicatas). Para a madeira, os ensaios foram realizados em cinco repetições. Os 

dados obtidos foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a 

normalidade dos dados. Para verificar a proximidade das variâncias foi o teste de 

Levene, pois uma das hipóteses da análise de variância é que as variâncias sejam 

iguais para a categoria analisada. Verificadas essas suposições, foi realizada a 

Análise de Variância (ANAVA) com auxílio do software Minitab 16® e quando 

necessário, foi aplicado o teste de Scott-Knott para comparação múltipla das 

médias. Todos os testes foram conduzidos ao nível de 5% de significância. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Caracterização da madeira 

 
 A Tabela a seguir apresenta os resultados para a caracterização da madeira.  

 
Tabela 3. Valores médios dos ensaios conduzidos na madeira de Eucalyptus 
urophylla x Eucalyptus grandis. 

Fator DB (g cm-3) DV (g cm-3) ET (%) LG (%) HO (%) TCZ (%) PCS (kcal kg-1)  P (%) 

Madeira 0,416 1,22 5,79 25,80 69,03 0,15 4318 65,71 

C.V. (%) 5,71 10,91 10,03 17,08 1,96 16,54 5,88 5,73 

Em que: DB= densidade básica; DV= densidade verdadeira; ET= teor de extrativos totais; LG= teor 
de lignina; HO= teor de holocelulose; TCZ= teor de cinzas; PCS= poder calorífico superior; P= 
porosidade. 
 

Os valores obtidos para a madeira encontraram-se de acordo com o desejado 

para produção de carvão vegetal. (CARVALHO, 1997; ARAÚJO, 2000; COSTA, 

2011; SILVA et al, 2012). Dessa forma, espera-se principalmente, que o material a 

ser carbonizado tenha características como densidade básica média-alta, elevados 
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teores de lignina, baixo teor de cinza e elevado poder calorífico. Tais características 

são almejadas, pois influem diretamente nas propriedades finais do carvão vegetal. 

Assim como no carvão, a porosidade da madeira relaciona-se com a sua capacidade 

absortiva de umidade, tendendo a aumentar após o processo de carbonização. Esta 

variável está diretamente associada à densidade verdadeira do material. Dessa 

forma, espera-se que quanto maior for a densidade verdadeira, maior será a 

porosidade, dada em função de aspectos semelhantes (idade, procedência, gênero 

etc). 

  A exemplo disso, Silva et al. (2012) ao estudar o híbrido de Eucalyptus com 

idade de aproximadamente 6,2 anos, encontrou densidades básicas que variaram 

de 0,478 a 0,492 g cm-3. Em outro estudo, Carvalho (1997) estudando híbrido 

semelhante em três diferentes idades, encontrou densidades entre 0,451 a 0,512 g 

cm-3. Costa (2011), ao estudar espécies distintas de eucalipto, sugeriu valores de 

8,10% para o teor de extrativos da madeira, 24,91% para o teor de lignina e 64,77% 

para teor de extrativos.  

O teor de cinzas da madeira encontrada neste trabalho foi de 0,15%, valor 

considerado baixo, já que Araújo (2000) sugere valores próximos a 0,34% visando a 

produção de carvão.  

Segundo o Anuário Brasileiro das Indústrias de Biomassa e Energias 

Renováveis (2013), os valores médios de poder calorífico superior para Eucalyptus 

sp gira em torno de 4545 kcal kg-1. Valor este, condizente com o encontrado no 

proposto trabalho. 

 De forma geral, considerando as diferentes espécies e condições 

metodológicas aplicadas, os valores aqui obtidos são tecnicamente aceitáveis para 

uso na produção de carvão vegetal. 

 

3.2 Análise dos rendimentos gravimétricos e do carvão vegetal 

 

 A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos após as carbonizações nas 

diferentes temperaturas finais estudadas. 
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Tabela 4. Valores médios dos rendimentos obtidos para as carbonizações. 
Temperatura Final Rc (%) Rl (%) Rg (%) Rcf (%) 

450 ºC 42,54a 39,43b 18,02c 25,87 ns 

550 ºC 32,71b 45,60a 21,68b 24,36 ns 

650 ºC 30,22b 47,39a 22,37b 25,69 ns 

750 ºC 28,07c 44,16a 27,75 a 26,00ns 

Em que: Rc= rendimento em carvão vegetal; Rl= rendimento em líquido pirolenhoso; Rg= rendimento 
em gases não condensáveis; RCF= rendimento em carbono fixo. Letras iguais não diferem entre si 
pelo teste Scott Knott a 5 de significância (p > 0,05). ns= valores não significativos. 
 

 

De acordo com a Tabela 4, observa-se que o rendimento em carvão foi 

diminuindo à medida que aumentou-se a temperatura final de carbonização, com a 

maior média detectada para a temperatura final de 450 ºC. No entanto, o rendimento 

em líquido pirolenhoso para esta mesma temperatura apresentou o menor valor 

quando comparado as demais temperaturas de carbonização. Sendo o rendimento 

em gases, calculado com base nos rendimentos em carvão e de líquido, a maior 

média detectada, foi para as carbonizações conduzidas sob elevada temperatura 

(750 ºC). Espera-se que, temperaturas elevadas degradem mais o material 

carbonizado da mesma forma que ocorra maiores liberações de gases. Assim, tal 

afirmação pode ser comprovada, pois o menor valor de rendimento em carvão assim 

como, maiores valores de rendimentos em líquido pirolenhoso e em gases não 

condensáveis foram obtidos para as carbonizações conduzidas na temperatura de 

750 ºC. Os valores para o rendimento em carbono fixo mostraram-se não 

significativos para a significância estudada. 

Estudos de Brito & Barrichelo (1986), Botrel et al., (2007) e Oliveira et al., 

(2010) ao analisarem os rendimentos gravimétricos, líquido pirolenhoso de 

Eucalyptus grandis em função da temperatura de carbonização encontraram valores 

próximos aos encontrados neste estudo. Com relação rendimento em carvão para a 

temperatura final de carbonização de 450 º, Botrel et al. (2007) e Oliveira et al. 

(2010) encontraram valores cerca de 7 a 10% inferiores aos encontrados neste 

estudo, para o gênero o Eucalyptus.  

Os valores médios de rendimento em carbono fixo encontrados, se 

apresentaram bem próximos aos encontrados por Neves et al. (2011), ao estudar 

diferentes clones de Eucalyptus. 
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Tabela 5. Características dos carvões vegetais produzidos em diferentes 
temperaturas e de distintas naturezas químicas. 

Variável 
Carvão T* 450 ºC Carvão T 550 ºC Carvão T 650 ºC Carvão T 750 ºC 

In natura Livre** In natura Livre In natura Livre In natura Livre 

DA (g cm-3) 
0,346a 0,273b 0,307a 0,299b 0,292a 0,283b 0,299a 0,268b 

D.P. 

DV (g cm-3) 
1,05ns 1,06ns 1,06ns 1,06ns 1,11ns 1,06ns 1,13a 1,05b 

D.P. 

P (%) 
66,74b 72,35a 70,93b 71,79a 73,57b 74,15a 72,11b 76,23a 

D.P. 

PCS (kcal kg-1) 
7585a 5910b 8820a 6958b 7569a 7261b 7859b 7736b 

D.P. 

TMV (%) 
38,91b 48,36a 26,36b 27,46a 14,49b 22,76a 7,06b 11,67a 

D.P. 

TCZ (%) 
0,28b 0,36a 0,39ns 0,37ns 0,49ns 0,46ns 0,33ns 0,39ns 

D.P. 

TCF (%) 
60,82a 51,26b 74,46a 73,27b 85,00a 76,77b 92,61a 87,93b 

D.P. 

Em que: DA= densidade aparente; DV= densidade verdadeira; P= porosidade; PCS= poder calorifico 
superior; TMV= teor de materiais voláteis; TCZ= teor de cinzas; TCF= teor de carbono fixo. D.P.= 
desvio padrão da média. Letras minúsculas comparam carvão de diferentes temperaturas. Letras 
maiúsculas comparam carvão de diferentes naturezas químicas para uma mesma temperatura de 
carbonização segundo o teste Scot Knott a 5% de significância (p > 0,05). ns= não significativos. 
*Corresponde à temperatura final de carbonização. **Carvão livre de compostos orgânico solúveis.  
 

 

Considerando as duas situações propostas (carvão in natura e carvão livre de 

compostos solúveis orgânicos) para uma mesma temperatura final de carbonização, 

observa-se que houve efeito significativo para a maioria das características 

analisadas. Por exemplo, a densidade sofreu diminuição após o processo de 

remoção, variando de 0,268 (750 ºC e livre de compostos orgânicos) até 0,346 g cm-

3 (450 ºC e in natura). Tal fato possivelmente esteja associado a remoção de 

vestígios de alcatrão no interior do poros do carvão que são contabilizados na 

determinação da massa das amostras. Para a densidade verdadeira, notou-se 

diferenças significativas somente para o carvão produzido na maior temperatura 

final. 

A porosidade, características relacionada à higroscopicidade do carvão 

vegetal, sofreu aumento em todas as situações em que os compostos orgânicos 

foram removidos. Este fato permite inferir que a desobstrução dos poros 

proporcionou o aumento da área porosa do carvão vegetal. 

Já com relação ao poder calorifico, as situações em que foram removidos os 

compostos orgânicos, culminou com a diminuição desta propriedade. O alcatrão 
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residual uma vez removido, não era capaz de contribuir com calorias quantificadas 

na bomba calorimétrica. 

Para a análise imediata, menores valores de materiais voláteis foram 

observados para carvões in natura sendo o menor valor observado para a amostra 

de carvão vegetal produzido em temperatura final de 750 ºC. Consequentemente, os 

maiores teores de carbono fixo foram obtidos para amostras de carvões da mesma 

natureza (in natura) chegando a atingir 92,61% o carvão produzido sob elevada 

temperatura (750 ºC). Estes resultados apontam que a remoção de compostos 

orgânicos no carvão vegetal (alcatrão residual) contribui com a emissão de voláteis 

assim como, interfere no teor de carbono fixo, uma vez que a estrutura carbonosa do 

carvão é a principal responsável por esta característica. Não detectou-se diferenças 

significativas para os teores de cinzas. Esses valores variaram de 0,28 (450 ºC e in 

natura) a 0,49% (650 ºC e in natura). 

Brito & Barrichelo (1986), ao correlacionarem os valores de densidade 

aparente (DA), densidade verdadeira (DV) e porosidade (P) em função da 

temperatura final de carbonização, analisaram que DA é inversamente proporcional 

ao aumento da temperatura final, ao mesmo tempo que DV e P são diretamente 

proporcionais a esse aumento. Este fato vai de acordo com o encontrado no 

proposto trabalho. 

Ribeiro e Vale (2006) e Pimenta e Barcellos (2000), encontraram valores de 

poder calorífico superior (PCS) de 7524,53 e 8147,00 kcal kg-1, respectivamente. 

Valores condizentes com os aqui encontrados. 

Segundo este trabalho, o teor de materiais voláteis diminuiu com o aumento 

da temperatura final de carbonização, e os teores de cinzas (com exceção da 

temperatura de 750 ºC) e carbono fixo são diretamente proporcionais a esse 

aumento. Fato este, que também corrobora com o trabalho de Brito e Barrichelo 

(1986). De uma maneira geral, os valores da análise química imediata do carvão 

vegetal foram próximos ao encontrado por Trugilho et al. (2005), onde os autores 

sugeriram valores de densidade relativa aparente de 0,31 g cm-3; teor de voláteis de 

30,78%; carbono fixo de 69,04% e cinzas de 0,32%. 
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3.3 Higroscopicidade do carvão vegetal 

 

 A Figura 3, abaixo, apresenta o teor de umidade do carvão vegetal dos 

materias in natura como dos livres de compostos orgânicos solúveis, nos dois 

ambientes propostos, em função das temperaturas finais de carbonização. 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

 14,00

IN LC IN LC IN LC IN LC

T 450 ˚C T 550 ˚C T 650 ˚C T 750 ˚C

U
m

id
ad

e 
(%

)

Ambiente A Ambiente B

 

Em que: IN= carvão in natura; LC= carvão livre de compostos solúveis orgânicos; T= designa a 
temperatura final em que o carvão foi produzido. 

Figura 3. Umidades obtidas para os carvões analisados. 

 

De acordo com os resultados encontrados, o Ambiente B proporcionou 

elevada absorção de umidade pelas amostras de carvão vegetal, seguido pelo 

ambiente A. Observa-se uma maior absorção de umidade pelas amostras de 

carvões livres de compostos orgânicos solúveis, até a temperatura de 550 ºC, a 

partir desta, observou-se comportamento oposto, ou seja, amostras livre de 

compostos orgânicos solúveis produzidos em 650 e 750 ºC apresentaram menores 

capacidades de absorção de umidade. Luengo & Emmerich (1997) relataram que tal 

fato poderia ocorrer. Segundos os autores, a partir de determinada temperatura de 

carbonização o carvão vegetal se torna demasiadamente frágil e a porosidade não 

mais é tão abundante. As amostras livre de compostos orgânicos apresentaram 

menor poder higroscópico, conforme aumentava-se a temperatura final, relação 

essa, não apresentada pelas amostras in natura. 
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Para o Ambiente B, comparando as amostras de carvões in natura com as 

livre de compostos orgânicos, não houve comportamento diferente do que ocorreu 

no ambiente A. Neste caso, as amostras livres de orgânicos absorveram mais 

umidade do que as amostras in natura nas temperaturas mais inferiores (450 e 550 

ºC).  

Ainda sobre o ambiente B, especificamente sobre as amostras in natura, 

notou-se um aumento na absorção de umidade de acordo com o aumento da 

temperatura, fato este, que difere do relatado por Luengo e Emmerich (1997), que 

apontam que carvões produzidos a maiores temperaturas tendem a apresentar um 

menor poder higroscópico.  Para as amostras livre de orgânicos, a absorção de 

umidade diminuiu até a temperatura de 650 ºC, porém, ao chegar na temperatura de 

750 ºC, retornou a elevada tendência de absorção de umidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

a) A madeira de Eucalyptus analisada apresentou características desejadas para a 

produção de carvão vegetal. 

b) O maior rendimento em carvão vegetal, assim como maiores rendimentos em 

líquido pirolenhoso e em gases não condensáveis foram observado para as 

carbonizações conduzidas na temperatura de 750 ºC. 

c) O procedimento de remoção de compostos orgânicos solúveis do carvão vegetal 

apresentou efeito nas propriedades do carvão vegetal. 

d) Amostras de carvão vegetal livres de compostos orgânicos apresentam maior 

capacidade higroscópica para as quatro temperaturas finais de carbonização em que 

foram produzidos. 
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