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Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura de carbonização e da
taxa de aquecimento sobre a qualidade do carvão vegetal de cinamomo (Melia Azedarach L.)
e as relações estatísticas entre as variáveis avaliadas. Foram utilizadas cinco árvores das quais
foram tirados discos e destes feitos corpos de prova. As carbonizações ocorreram em
laboratório em forno mufla, nas temperaturas de carbonização de 430°C e 530°C, e com taxas
de aquecimento de 1°C.min-¹ e 5°C.min-¹. Foram avaliados os teores de carbono fixo,
materiais voláteis e cinzas, rendimentos em carvão vegetal e carbono fixo, poder calorífico
superior e densidade relativa aparente. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado
com esquema fatorial duplo, considerando como fatores a taxa de aquecimento e temperatura
de carbonização. Foram realizadas correlações lineares simples entre as características
mensuradas. O carvão de cinamomo mostrou-se de boa qualidade e com potencial energético.
Houve diferenças significativas para as diferentes temperaturas de carbonização e taxas de
aquecimento. O poder calorífico superior apresentou forte relação com os rendimentos
gravimétricos e teores de carbono fixo e materiais voláteis.
Palavras-chave: biomassa, energia renovável, pirólise.
Abstract: This work aimed to verify the influence of the carbonization temperature and
heating rate on the quality of charcoal cinnamon (Melia azedarach L) and the statistical
relationships among the variables measured. Five trees were evaluated. In each one, discs
were obtained and from the discs were obtained specimem. The carbonization occurred in
laboratory muffle furnace, carbonization at temperatures of 430°C and 530°C, with heating
rate of 1°C . min-¹ and 5°C . min-¹. The fixed carbon, volatiles matters and ash contents ,
yields in charcoal and fixed carbon, higher heating value and relative apparent density of
charcoal were determined. In the evaluation of experiment, an double factorial in completely
randomized design, being heating rate and carbonization temperature considered a variations
factors. Simple linear correlation between the measured characteristics were performed.
Charcoal from cinnamon was good quality and energy potential. Significant differences was
found for the different temperature carbonization and heating rates. The higher heating value
showed a strong relationship with gravimetric yield and fixed carbon and volatiles matters
contents.
Keywords: biomass, renewable energy, pyrolysis
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Calais (2009) as plantações florestais homogêneas não tem capacidade de suprir toda
a demanda por carvão vegetal, atingindo apenas 50% dessa, sendo a outra parte suprida por
manejo de florestas e resíduos. O que torna o aparecimento de novas indústrias, que usem o
carvão vegetal, difícil. Há uma busca por espécies arbóreas capazes de suprir essa demanda
com qualidade. Existe grande conhecimento sobre o potencial energético de espécies dos
gêneros Pinus e Eucalyptus, porém, pouca informação sobre outras espécies.
O cinamomo (Melia azedarach L.) é uma espécie nativa da Ásia (CABEL, 2006) que segundo
Venson (2003) apresentou boa adaptação em toda a América. Por ser uma espécie exótica
apresenta a vantagem de ter o corte liberado, o que facilita sua utilização em plantios
comerciais. Pérez et al., (2003) registraram acréscimo de 2 a 3 m/ano em altura e 3 a 5 cm/ano
de incremento de diâmetro para essa espécie.
Há uma ausência na literatura sobre o uso do cinamomo para produção de carvão vegetal e
seu comportamento em relação à diferentes tratamentos térmicos.
Dado o exposto acima, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura de
carbonização e da taxa de aquecimento na qualidade do carvão vegetal de cinamomo e as
relações estatísticas entre as variáveis mensuradas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A madeira utilizada foi da espécie cinamomo, proveniente de um plantio experimental na
cidade de Corupá/Santa Catarina, com 18,5 anos de idade. Foram amostradas aleatoriamente 5
arvores. As árvores coletadas apresentavam altura total média de 22,4 m, altura comercial
média de 15,5 m (adotou-se o diâmetro mínimo de 8 cm com casca), e diâmetro a altura do
peito médio de 24,2 cm. O teor de lignina médio 22,6% e densidade básica da madeira 0,488
g.cm-³.
Para as carbonizações foram confeccionados corpos de prova com 1,5 x 1,5 x 3 cm, e para
cada carbonização foram utilizados 10 corpos de prova previamente secos em estufa a 103 ±
2°C até massa constante. As carbonizações foram realizadas em laboratório em forno tipo
mufla com taxas de aquecimento de 1°C.min-¹ e 5°C.min-¹, e temperaturas de carbonização de
430°C e 530°C, permanecendo nessas temperaturas durante 30minutos. Das carbonizações
foram determinados os rendimentos em carvão vegetal (RGC).
A densidade relativa aparente (DRA) do carvão foi determinada de acordo com a norma NBR
11941 (ABNT, 2003).
A composição química imediata foi determinada de acordo com os procedimentos da norma
NBR 8112 (ABNT, 1983), com determinação do teor de materiais voláteis (TMV), teor de
cinzas (TCz) e teor de carbono fixo (TCF). Foi obtido o rendimento em carbono fixo (RCF)
do produto do RGC pelo TCF
O poder calorífico superior (PCS) foi determinado conforme a norma NBR 8633 (ABNT,
1984) em calorímetro da marca IKA®C5000.
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2,
considerando-se como níveis dos fatores as temperaturas de carbonização e taxas de
aquecimento. Foi realizada análise de variância e havendo diferenças as médias foram
comparadas estatisticamente pelo teste de Tukey. Preliminarmente à análise de variância foi
realizado o teste de Bartlett de homogeneidade das variâncias e para a normalidade dos
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resíduos foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Todos os teste foram realizados à 5% de
probabilidade. Foram avaliados os coeficientes de correlação linear simples de Pearson entre
as características avaliadas, como forma de entender o comportamento entre as variáveis
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software estatístico R versão 3.2.0,
pacote stats (R CORE TEAM, 2015) e ExpDes (FERREIRA et al., 2013)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Carbonização e qualidade do carvão vegetal
Não houve efeito da interação dos fatores estudados para densidade relativa aparente,
rendimento em carvão vegetal, rendimento em carbono fixo, teor de carbono fixo e poder
calorífico superior (Tabela 1 e Tabela 2). Portanto, para essas propriedades apenas o efeito
simples de cada fator foi analisado, quando esse se mostrou significativo.
Tabela 1. Resumo das análises de variância para densidade relativa aparente, rendimento
gravimétrico em carvão e rendimento em carbono fixo
Fator de variação

GL

DRA

Quadrado médio
RGC

RCF

Temperatura

1

0,0016ns

372,88*

33,683*

Taxa de aquecimento

1

0,0371*

75,18*

94,603*

Temperatura*Taxa de aquecimento

1

0,0001ns

0,03 ns

2,788 ns

Resíduo

36

0,0005

2,70

2,583

-

10,84

4,97

6,8

Coeficiente de variação experimental (%)

A composição química imediata apresentou interação significativa entre os fatores para os
teores de materiais voláteis e cinzas, e não significativa para o teor de carbono fixo. O poder
calorífico superior apresentou efeito significativo apenas para o efeito do fator temperatura
(Tabela 2).
Tabela 2. Resumo das análises de variância para teores de materiais voláteis, cinzas e carbono
fixo; e poder calorífico superior do carvão
Fator de variação

GL

TMV

Quadrado médio
TCz
TCF

PCS

Temperatura

1

3670,4*

0,77342*

3587,2*

18574087*

Taxa de aquecimento

1

36,9*

0,21220*

96,1*

20ns

Temperatura*Taxa de aquecimento

1

16,2*

0,24173*

47,1 ns

98082ns

Resíduo

36

1,8

0,00332

14,2

174049

-

5,18

4,94

5,2

5,75

Coeficiente de variação experimental (%)
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O incremento da temperatura de carbonização acarretou na diminuição do rendimento
gravimétrico em carvão vegetal, no aumento do teor de carbono fixo e poder calorífico
superior. Apesar da diminuição do rendimento gravimétrico em carvão, o rendimento em
carbono fixo aumentou com a elevação da temperatura de carbonização, devido ao aumento
no teor de carbono fixo (Tabela 3).
Tabela 3. Efeito da temperatura de carbonização nas propriedades do carvão vegetal de
Cinamomo
Temperatura final
(°C)

DRA
(g.cm-³)

RGC
(%)

RCF
(%)

TCF
(%)

PCS
(Kcal.Kg-¹)

430

0,229 a

36,10 a

22,71 b

62,85 b

6576 b

530

0,217 a

29,99 b

24,55 a

81,79 a

7938 a

Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.

Para o efeito da taxa de aquecimento foram constatados os maiores valores das variáveis
densidade relativa aparente, rendimento gravimétrico em carvão, rendimento em carbono fixo
e teor de carbono fixo na taxa de aquecimento de 1°C.min-¹ (Tabela 4).
Tabela 4. Efeito da taxa de aquecimento nas propriedades do carvão vegetal de Cinamomo
Taxa de aquecimento
(°C·min-¹)

DRA
(g·cm-³)

RGC
(%)

RCF
(%)

TCF
(%)

PCS
(Kcal·Kg-¹)

1

0,253 a

34,41 a

25,17 a

73,87 a

7256 a

5

0,192 b

31,67 b

22,09 b

70,77 b

7258 a

Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.

Para o uso siderúrgico do carvão vegetal a DRA deve ser superior a 0,40 g.cm-³ (CARNEIRO
et al., 2013). Os valores encontrados para DRA foram na faixa de 0,192 a 0,253 g.cm-³,
inferiores aos encontrados por Machado et al. (2014) na carbonização de cinamomo nas
temperaturas de 300°C e 400°C, respectivamente 0,34 e 0,30 g.cm-³. Dessa forma o carvão
vegetal de cinamomo não apresenta empregabilidade na siderurgia.
Segundo Trugilho e Silva (2001) a DRA decresce até temperaturas próximas à 650°C, ponto
no qual a perda de massa se torna menor que a contração nas dimensões do carvão, os
mesmos autores atribuem essa contração a possibilidade de rearranjo estrutural do carbono
residual.
Os baixos valores encontrados nesse presente trabalho estão relacionados com densidade
básica da madeira (0,488 g.cm-³) e as temperaturas de carbonização utilizadas. De acordo com
Vale et al. (2010) a densidade básica da madeira e a densidade aparente do carvão são
altamente correlacionadas, portanto quanto maior a densidade básica da madeira mais denso
será o carvão vegetal.
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Os resultados encontrados para RGC são semelhantes aos encontrados por Almeida et al.
(2015) ao estudarem o comportamento das espécies Amburana cearensis e Piptadenia
stipulacea à temperatura de carbonização de 450°C, que foram aproximadamente 38%.
De acordo com Oliveira (2013) o RGC está relacionado positivamente com os teores de
lignina e extrativos. Dessa forma os resultados aqui encontrados diferem dos resultados de
Machado et al. (2014) que utilizaram cinamomo com teor de lignina superior (34,66%) e na
temperatura de carbonização de 400°C obtiveram RGC de 26,46%. Por consequência, apesar
do TCF encontrado pelo mesmos autores (75,35%) ter sido superior ao deste trabalho o RCF
desses foi inferior (19,94%). Os resultados obtidos corroboram com o estudo de clones de
Eucalyptus de Quinhones (2011) que encontrou teor de lignina na faixa de 27-28% e RGC
para a temperatura de carbonização de 450°C de 33-35% e para a temperatura de
carbonização de 550°C de 32%.
São encontrados na literatura valores de RCF que variam na faixa de 25% a 27% (COSTA et
al., 2014; MEDEIROS NETO, 2014; PROTÁSIO, 2011). A avaliação do RCF é essencial
para para o estudo energético do carvão vegetal, uma vez que maiores RCF correspondem a
maiores quantidades de energia gerada (PROTÁSIO, 2011).
A taxa de aquecimento não influenciou no PCS, ao contrario da temperatura de carbonização,
de forma que a elevação da temperatura acarretou na elevação do PCS, comportamento
também observado por Machado et al. (2014) e Protásio et al. (2014).
Ao avaliar diferentes clones de Eucalyptus sp. Protásio et al. (2013) encontraram valores de
PCS na faixa de 7300-7450 kcal.kg-¹ para temperatura de carbonização de 450°C; Damásio et
al. (2013), com temperatura de carbonização de 400 °C, encontraram PCS de 7719 kcal.kg -¹.
Foi observado que o PCS e o TCF tem comportamento semelhante, dado que são variáveis
altamente correlacionadas (TRUGILHO e SILVA, 2001; VALE et al., 2001).
A elevação da temperatura de carbonização fez com que houvesse redução no teor de
materiais voláteis para os tratamentos de maior temperatura. A taxa de aquecimento afetou
apenas os tratamentos de 430°C. Para a temperatura de 530°C não houve diferença
estatisticamente significativa nos teores de materiais voláteis. (Tabela 5).
Tabela 5. Efeito da temperatura de carbonização e da taxa de aquecimento nos teores de
materiais voláteis do carvão vegetal de Cinamomo
Temperatura (°C)
430
530

Taxa de aquecimento (°C.min-¹)
1
33,56 aB
15,67 bA

5
36,75 aA
16,32 bA

Valores seguidos da mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha,
estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

não diferem

O teor de cinzas no carvão vegetal foi menor para os tratamentos de 430°C que apresentou
efeito da taxa de aquecimento apenas para essa menor temperatura de carbonização (Tabela
6).
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Tabela 6. Efeito da temperatura de carbonização e da taxa de aquecimento nos teores de
cinzas do carvão vegetal de Cinamomo
Taxa de aquecimento (°C.min-¹)
Temperatura (°C)
430
530

1
0,875 bB
1,309 aA

5
1,177 bA
1,299 aA

Valores seguidos da mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha, não diferem
estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

A análise do teor de cinzas torna-se importante uma vez que altos teores reduzem o poder
calorífico, pois os materiais minerais não participam da combustão, porem são parte da massa
combustível (PROTÁSIO et al, 2011; BRAND, 2010). Os valores encontrados neste trabalho
são inferiores ao encontrado por Leles et al. (2014) ao trabalharem a carbonização de
cinamomo proveniente de diferentes espaçamentos, valores na faixa de 1,75% a 2,50%, a
explicação para isso pode estar na temperatura de carbonização utilizada pelos autores, que
foi de 700°C. Em seu trabalho Machado et al. (2014) valores variando entre 0,69 e 0,76%.
Teores de cinzas superiores a 7% são considerados elevados (VALE et al., 2011), o que não
foi constatado para nenhum dos tratamentos utilizados.
3.2 Análise de correlação
Na tabela 7 são apresentados os valores para os coeficientes de correlação de Pearson para as
propriedades do carvão vegetal dos diferentes tratamentos.
Tabela 7. Coeficientes de correlação linear simples de Pearson
DA
RGC
PCS
TCF
TMV
TCz
RCF

DA
1
0,501
-0,169
0,029
0,095
-0,409
0,605

RGC

PCS

TCF

TMV

TCz

RCF

1
-0,656
-0,703
0,764
-0,728
0,088

1
0,815
-0,867
0,612
0,414

1
-0,912
0,612
0,643

1
-0,677
-0,444

1
0,056

1

O poder calorífico superior apresentou alta correlação positiva com o teor de carbono fixo.
Para o teor de materiais voláteis também houve alta correlação com poder calorífico superior,
no entanto de forma inversamente proporcional. Os teores de materiais voláteis e carbono fixo
são inversamente proporcionais, dado que esse é obtido por diferença.
Protásio et al (2011) ao trabalharem com Qualea parviflora também encontraram forte
correlação positiva entre o teor de carbono fixo e o poder calorífico superior (r=0,96) e
relação negativa entre o poder calorífico superior e o teor de materiais voláteis (r=-0,94). Da
mesma forma,Trugilho e Silva (2001) também encontraram correlação positiva entre poder
calorífico superior e o teor de carbono fixo (r=0,93), e negativa com o teor de materiais
voláteis (r=-0,92), para o carvão vegetal de Himenea courbaril.
O rendimento gravimétrico em carvão vegetal apresentou correlações negativas com o poder
calorífico superior e o teor de carbono fixo, e correlação positiva com o teor de materiais
voláteis. Sendo assim, altos valores para rendimento em carvão vegetal estão ligados a baixos
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teores de carbono fixo e baixo poder calorífico. Vale et al (2001) ao trabalharem com espécies
do bioma cerrado e Protásio et al. (2011) observaram essas mesmas relações em seus
trabalhos.
O rendimento em carbono fixo apresentou correlação positiva com o teor de carbono fixo e
com a densidade aparente básica.

4. CONCLUSÃO
Por meio desse trabalho foi possível concluir que:
1. A temperatura de 530°C ocasiona maior poder calorífico superior, rendimento em
carbono fixo e teor de carbono.
2. O teor de cinzas e materiais voláteis sofre influência da taxa de aquecimento somente
na temperatura de carbonização de 430°C
3. O aumento no teor de carbono fixo e no poder calorífico superior acarreta na
diminuição do rendimento gravimétrico.
4. O poder calorífico superior é influenciado negativamente pelo teor de materiais
voláteis e positivamente pelo teor de carbono fixo.
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