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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do carvão vegetal de diferentes 

marcas comercializado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, utilizado para cocção de alimentos. 

Foram avaliadas 7 marcas de carvão vegetal, inicialmente foram observadas as informações 

contidas na embalagem de 3 kg de carvão vegetal e posteriormente foram determinadas: a 

densidade a granel, a umidade, a composição química imediata (teores de carbono fixo, cinzas 

e materiais voláteis) e o poder calorífico superior do carvão vegetal de cada marca. Algumas 

marcas apresentam valores de acordo com o estabelecido pelo Selo Premium para o carvão 

vegetal comercializado para a cocção de alimentos. De modo geral, a qualidade do carvão 

vegetal comercializado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, pode ser considerada satisfatória, 

porém com grande heterogeneidade para os parâmetros analisados.  As marcas 4 e 7 foram as 

que se destacaram, sendo as mais indicadas para a utilização na cocção de alimentos. 

Palavras chave: Qualidade, Densidade, Análise Química Imediata.  

 

 

Abstract: The objective of this work was evaluating the quality of the charcoal of different 

brands sold in the city of Cuiabá, Mato Grosso, used for cooking food. Were evaluated 7 

charcoal marks, were initially observed the information contained in the package of 3 kg of 

charcoal and were later determined: bulk density, moisture, immediate chemistry (fixed 

carbon, ash and volatiles) and the gross calorific value of charcoal each brand. Some brands 

are rated according to the established by Seal Premium for charcoal sold for cooking food. In 

general , the quality of charcoal sold in the city of Cuiabá, Mato Grosso , can be considered 

satisfactory , but with great heterogeneity in the parameters analyzed. The brands 4 and 7 

were the ones that stood out , being the most suitable for use in cooking food. 

Keywords: Quality, Density, Immediate Analysis Chemical.  

 

 

1. Introdução  

 

O carvão vegetal é produzido pelo aquecimento da madeira em fornos com acesso 

limitado de ar, num processo chamado de carbonização ou pirólise. Esses fornos podem variar 

muito em estrutura, tamanho e tecnologia, desde primitivos a grandes fornos de alvenaria ou 

em estrutura metálica com dispositivos de controle de temperatura. O produto final desse 

processo é o carvão vegetal, que além de possuir alto poder calorífico em relação à madeira, é 

inodoro e possui combustão estável. (ROSA, 2010) 

 A qualidade do carvão vegetal pode ser influenciada tanto pelas características da 

madeira, como pelas características do processo de carbonização. Segundo Oliveira et al. 
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(2010) a qualidade do carvão vegetal é determinada por suas propriedades físicas e químicas: 

densidade, poder calorífico superior, resistência mecânica ou friabilidade, umidade e 

composição química (carbono fixo, cinzas e materiais voláteis). 

 De acordo com Paula et al. (2005) para cada setor em que é utilizado existem 

qualidades específicas que o carvão deve apresentar. Estudos indicam que para o carvão 

vegetal possuir boa qualidade para o uso doméstico, deve reunir algumas características 

como: alta densidade relativa aparente; alto teor de carbono fixo; alto poder calorífico; baixa 

umidade; baixo teor de materiais voláteis e baixo teor de cinzas (RIBEIRO e VALE, 2006). 

 Rosa (2010) afirma que existem poucos estudos voltados para o controle da qualidade 

do carvão vegetal para o uso doméstico, sendo encontrados na literatura muitos estudos 

focados no uso siderúrgico. No ano de 2003, o Estado de São Paulo criou o Selo Premium 

para o carvão vegetal, promulgado pela Resolução n°10 SAA, de 11 de julho de 2003, que 

determina alguns padrões mínimos de qualidade do vegetal comercializado para uso 

doméstico. Esta iniciativa poderia ser implementada em outros Estados da Federação, como 

em Mato Grosso que não possui uma lei em relação à qualidade do carvão.  

 Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade do carvão vegetal utilizado na 

cocção de alimentos de diferentes marcas comercializado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. 

 

 

2. Material e Métodos  

 

Para a realização deste trabalho foram adquiridas e avaliadas 7 marcas de carvão 

vegetal comercializados na cidade de Cuiabá – MT para utilização na cocção de alimentos.   

Inicialmente foram observadas as informações contidas na embalagem de 3 kg de 

carvão vegetal, como combustão espontânea, preço, origem da matéria prima (nativa ou 

plantada), e cidade na qual foi produzido.  

 A densidade a granel foi obtida através da determinação da massa de carvão presente 

em um volume conhecido, conforme os procedimentos da norma NBR 9165 (ABNT, 1985). 

Para tal, utilizou-se uma caixa de paredes rígidas com as dimensões de 21,1 x 28,4 x 11,7 cm 

e balança analítica. A caixa vazia foi pesada e em seguida preenchida com carvão, sendo 

novamente pesada para determinar a massa de carvão contida no volume da caixa. Calculou-

se a densidade a granel, através da relação entre massa de carvão (kg) e o volume da caixa 

(0,007 m³). 

Para a determinação da umidade, foram selecionadas e pesadas 4 peças de carvão de 

tamanho variável, de cada marca e posteriormente levadas à estufa aquecida a 103°C, por um 

período de 24 horas e após esse período foram pesadas novamente. A umidade (base seca) foi 

determinada através da seguinte fórmula:  

 

 
 

Onde: 

Ubs = Umidade base seca (%) 

Mu = Massa úmida (g) 

Ms = Massa seca (g) 
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 Para determinação do poder calorífico superior e composição química imediata, as 

amostras de carvão vegetal foram moídas e peneiradas, classificadas em peneira de 60 mesh e 

posteriormente secas em estufa a 103±2ºC, até massa constante.  

Para a análise química imediata, a determinação dos teores de materiais voláteis, 

cinzas e carbono fixo seguiram os procedimentos preconizados na norma NBR 8112 (ABNT, 

1983). Para a determinação do teor de materiais voláteis, com uma balança analítica, pesou-se 

1,0 g de amostra de carvão vegetal seco em estufa, em um cadinho de porcelana, previamente 

seco e tarado. O cadinho com tampa foi levado para a porta de uma mufla previamente 

aquecida a (950 ± 10)°C, permanecendo nessa posição durante 2 min. Após este período, o 

cadinho foi introduzido na mufla e deixado em seu interior por 9 minutos. Retirou-se o 

cadinho com a amostra da mufla. O conjunto foi colocado em um dessecador para 

resfriamento e posterior determinação da massa final. A diferença entre a massa inicial e a 

massa final de carvão é o conteúdo de materiais voláteis, expresso em percentagem. 

Para a determinação do teor de cinzas, a mesma amostra de carvão foi colocada em 

cadinho sem tampa, e este foi levado em mufla previamente aquecida a (600 ± 10)°C, durante 

6 horas, até que o carvão queimasse completamente. O material restante foi considerado 

cinzas. O teor de carbono fixo é uma medida indireta e foi calculado, diminuindo-se de 100, a 

percentagem de materiais voláteis e cinzas anteriormente determinadas para as amostras.  

O poder calorífico superior do carvão vegetal foi determinado de acordo com a 

metodologia descrita pela norma da ABNT NBR 8633 (ABNT, 1984), em duplicatas, 

utilizando-se uma bomba calorimétrica adiabática IKA300. 

O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado 

(DIC). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), para verificação das 

diferenças existentes. Quando estabelecidas diferenças significativas entre eles, aplicou-se o 

teste Tukey em nível de 95% de significância. As análises estatísticas foram realizadas com o 

auxílio do software R. 

 

 

3. Resultados e Discussão  

 

Os preços dos carvões adquiridos variaram de R$ 6,00 para as marcas 6 e 7 até o valor 

de R$9,99, da marca 3, assim, o preço médio do quilograma de carvão vegetal foi de R$2,15. 

Somente o carvão da marca 3 apresentou a origem da matéria prima, no caso madeira nativa, 

mas foi a única marca que não apresentou 3kg de carvão vegetal como descrito na embalagem 

e sim 2,93kg, sendo esta, a única marca não produzida na região de Cuiabá, e sim em Brasília 

– DF.  

Na Figura 1 são apresentados os valores médios de densidade a granel do carvão 

vegetal das diferentes marcas. 
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Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Figura 1. Valores médios de densidade a granel (kg/m³) do carvão vegetal das diferentes 

marcas de comercializadas em Cuiabá-MT 

 

Segundo Protásio et al. (2014) a densidade do carvão vegetal é uma importante 

propriedade a ser analisada, pois quanto maior for o seu valor, maior será a sua resistência 

mecânica e maiores serão os estoques energéticos e de carbono fixo. Logo, mais apropriado 

será o carvão vegetal para ser utilizado em seus diversos usos, que no caso deste trabalho é 

para a cocção de alimentos.  

De acordo com o Selo Premium – SP o carvão deve apresentar pedaços sólidos, os 

quais, quando depositados a granel apresentem densidade mínima de 230 kg/m³. Dentre as 

marcas comercializadas em Cuiabá-MT, apenas o carvão da marca 4 não alcançou este índice 

(228 kg/m³), enquanto que a marca 7 foi a que apresentou maior valor, igual a 270 kg/m³, 

sendo estatisticamente superior às demais marcas. 

Na Figura 2 são apresentados os valores médios de umidade (%) do carvão vegetal das 

diferentes marcas.  
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Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Figura 2. Valores médios de umidade do carvão vegetal das diferentes marcas 

comercializadas em Cuiabá-MT 
 

É desejável que o carvão vegetal apresente baixa umidade para atingir parâmetros de 

qualidade. Rosa (2010) destaca que a umidade possui uma relação inversa com a qualidade do 

carvão vegetal, pois quanto maior a umidade, menor o rendimento energético. Isso ocorre 

porque, a água contida dentro do carvão deve primeiramente sair da sua estrutura e, para isso, 

absorve a energia que o carvão vegetal libera durante a queima. 

Pode-se observar na Figura 2, que as marcas 1, 2, 3 e 4 apresentaram valores dentro do 

limite estipulado pelo Selo Premium, que é de 5,0%. A menor umidade, igual 4,6% foi 

encontrada no carvão da marca 4, e o maior valor de 10,03% foi da marca 6.  

 Na Tabela 1 são apresentados os valores médios da composição química: materiais 

voláteis, cinzas e carbono fixo e poder calorífico superior (PCS) do carvão vegetal das marcas 

analisadas.  

 

Tabela 1. Valores médios dos teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo, e poder 

calorífico superior (PCS), kcal/kg, do carvão vegetal das diferentes marcas 

comercializadas em Cuiabá-MT 

Marcas 
Materiais 

Voláteis (%) 

Cinzas  

(%) 

Carbono Fixo 

(%) 

PCS  

(kcal/kg) 

1 18,78 c 2,25 d 78,98 c 7463,51 a 

2 24,67 b 2,55 bcd 72,77 d 7068,48 bc 

3 36,39 a 5,84 a 57,77 e 6113,92 d 

4 21,23 c 2,31 d 76,46 c 7239,43 b 

5 14,79 d 2,80 b 82,41 b 6944 c 

6 25,17 b 2,44 cd 72,40 d 6924 c 

7 11,56 e 2,75 bc 85,69 a 7480 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras em cada coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 
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A resolução do Selo Premium - SP determina que os teores de materiais voláteis e 

cinzas devem ser menores que 23,5% e 1,5% respectivamente, e o teor de carbono fixo deve 

ser maior que 75%. De acordo com os valores estipulados pelo Selo Premium - SP, e os 

obtidos nas análises, o teor de materiais voláteis que deve ser menor que 23,5%, apenas as 

marcas 1, 4,5 e 7 estão dentro do limite aceitável, enquanto para as demais marcas foram 

observados valores acima deste limite. Já os valores de teor de cinzas de todas as marcas 

ficaram acima do ideal. 

Para o teor de carbono fixo apenas as marcas 2, 3 e 6 não atingiram o valor mínimo de 

75%, as demais estão de acordo com o estabelecido.  

O teor de carbono fixo segundo Silva et al. (2007) pode indicar qual o produto que 

apresenta maior potencial energético, pois com o aumento do teor de carbono fixo, há o 

aumento do poder calorífico superior. Verificou-se neste trabalho que os maiores valores de 

PCS ocorrem para aquelas marcas que apresentaram os maiores teores de carbono fixo, 

marcas 1, 4 e 7. Enquanto que a marca 3, cujo teor de carbono fixo foi igual a 57,7%, teve o 

menor valor de PCS, 6113,92 kcal/kg,  

Os altos teores de cinzas podem estar relacionado à diversidade de espécies utilizadas 

para a produção do carvão vegetal, uma vez que a matéria prima de uma das marcas é madeira 

nativa e pela análise visual do carvão, verificou-se mais de uma espécie de madeira. O maior 

teor de cinzas foi proveniente da marca 3, que tem sua origem de madeira nativa.  

 

 

4. Conclusões  

 

De modo geral, a qualidade do carvão vegetal comercializado na cidade de Cuiabá, 

Mato Grosso, pode ser considerada satisfatória, porém com grande heterogeneidade para os 

parâmetros analisados.   

As marcas 3 e 6 foram as que apresentaram os mais baixos valores para os parâmetros 

de qualidade, e não são indicadas para o uso que se destinam.  

As marcas 4 e 7 foram as que se destacaram, sendo as mais indicadas para a utilização 

na cocção de alimentos. 
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