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O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de adulteração no carvão vegetal 

comercializado como sendo de acácia negra na região metropolitana de Florianópolis, estado de 

Santa Catarina, Brasil. A qualidade energética do carvão também foi analisada para verificar a 

variação existente entre e dentro das marcas comercializadas. Foram analisadas dez marcas que 

indicavam que o conteúdo da embalagem se tratava de carvão vegetal de acácia negra (Acacia 

mearnsii De Wild.). As marcas analisadas eram vendidas na região metropolitana de 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, Brasil. Três embalagens (contendo em média 

8 kg de carvão) da cada marca foram compradas em vinte e dois estabelecimentos comerciais 

situados nos municípios de São José (27º 36' 55" S e 48º 37' 39" W), Florianópolis (27º 35' 48" S 

e 48º 32' 57" W), Palhoça (27º 38' 43" S e 48º 40' 04" W), Governador Celso Ramos (27º 18' 53" 

S e 48º 33' 33" W) e São Pedro de Alcântara (27º 33' 58" S e 48º 48' 19" W), entre as datas de 28 

de abril de 2015 a 05 de maio de 2015. Foram analisadas 75 amostras de carvão por marca, que 

foram quebrados e orientados manualmente. Durante a preparação, cada corpo de prova recebeu 

uma nota relativa a facilidade de quebra manual (friabilidade) do carvão (1=difícil, 2= 

medianamente difícil e 3 = fácil), como um indicativo da qualidade de carbonização da madeira. 

As imagens do plano transversal, com aumento de 10x, foram obtidas em lupa eletrônica Zeiss, 

modelo Stemi 2000-C, com câmera integrada, e medições utilizando o sotftware 

AxioVisionRel.4.8. O protocolo da descrição anatômica deste trabalho utilizou somente alguns 

parâmetros qualitativos e quantitativos preconizados pela IAWA (1989).  

De cada marca foi retirada uma sub amostra de cerca de 500g de carvão para 

determinação das propriedades de teor de umidade, segundo a norma NBR 14929 (ABNT 2003), 

análise imediata por meio da norma ASTM D1762-84 (ASTM 2013) e poder calorífico por meio 

da norma DIN 51900 (DIN 2003). A determinação das propriedades energéticas foi realizada 

para analisar a qualidade do carvão comercializado para churrasco e se esta qualidade variava 

entre as marcas comercializadas. 

Para friabilidade e propriedades energéticas foi aplicada a ANOVA e o teste de médias de 

Tukey a um nível de probabilidade de erro de 5%. Para os parâmetros anatômicos foram 

determinados os valores mínimos, médios, máximos, desvio padrão e coeficiente de variação. 

Os caracteres anatômicos da madeira se mantiveram reconhecíveis após o processo de 

carbonização permitindo se estabelecer que todas as marcas analisadas tiveram adulteração na 
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composição das espécies contidas nas embalagens. A variabilidade de espécies que compunham 

cada marca foi elevada, sendo possível formar sete grupos de similaridade, onde as amostras 

foram agrupadas com base em caracteres anatômicos comuns. A friabilidade foi um indicativo da 

composição química imediata e da qualidade do carvão para uso doméstico, sendo que todas as 

marcas de carvão vegetal tiveram baixa qualidade para uso na cocção de alimentos. 

 


