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O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de quatro espécies de bambu para a 

produção de carvão vegetal para uso doméstico, como forma de promoção do uso múltiplo desta 

matéria-prima e para geração de renda adicional para os agricultores familiares de Santa Catarina. 

A espécie Bambusa vulgaris foi coletada na Fazenda experimental da Ressacada, 

pertencente à UFSC, em Florianópolis. As espécies Phyllostachys bambusoides, Phyllostachys 

edulis e Phyllostachys nigra foram coletados em uma propriedade da comunidade japonesa da 

cidade de Frei Rogério, no estado de Santa Catarina.  

As análises foram realizadas nas porções basal, mediana e topo dos colmos de bambu de 

cada espécie. Em cada espécie, nos colmos in natura, foram extraídos 10 corpos de prova, em 

cada porção do colmo (base, meio e topo), totalizando 30 corpos de prova de aproximadamente 2 

cm de largura x 4 cm de comprimento e espessura variável em função da espessura da parede do 

colmo, para a determinação da massa específica básica (MEB) por meio do método de máximo 

teor de umidade. Os mesmos corpos de prova utilizados para a determinação da massa específica 

básica foram utilizados para o processo de carbonização. Para a obtenção do carvão vegetal, os 

corpos de provas foram envolvidos em papel alumínio e levados a um forno tipo mufla, sem 

admissão de ar, e carbonizados em uma rampa de carbonização. Finalizada a carbonização, 

determinou-se a densidade aparente do carvão, por meio das medidas de volume e peso dos 

corpos de prova e do rendimento gravimétrico da carbonização realizado pela razão entre o peso 

seco do carvão e o peso absolutamente seco do corpo de prova, antes da carbonização. Com 

partículas de carvão moído realizou-se a determinação do teor de umidade, pela norma NBR 

14929 (ABNT, 2003); o poder calorífico superior, pela norma DIN 51900 (DIN, 2000) e a análise 

imediata pela norma ASTM 1762 (ASTM, 2013). Análise estatística foi feita por meio do Teste 

F, e se verificada variação nos tratamentos, foi aplicado o Teste de Médias de Tukey a 95% de 

probabilidade.  

A partir da análise dos resultados foi possível concluir que a qualidade do carvão vegetal 

varia entre as espécies de bambu, tendo como único ponto negativo o alto teor de cinzas para uso 

doméstico do carvão vegetal. Houve alta correlação positiva entre a densidade básica dos colmos 

e a densidade relativa aparente do carvão vegetal, sendo que as espécies com maior densidade 
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básica produziram carvão mais denso. A espécie Bambusa vulgaris apresentou o maior 

rendimento no processo produtivo, porém gerando carvão mais leve e com pior desempenho 

energético. Entre as espécies avaliadas, o Phyllostachys nigra foi a espécie que produziu o carvão 

vegetal com a melhor qualidade energética e com boas propriedades físicas e rendimento 

gravimétrico. A qualidade do carvão vegetal varia em relação à altura do colmo. O topo dos 

colmos, que é o resíduo que pode ser destinado para a produção de carvão em plantios comerciais 

de bambu para múltiplos usos, apresenta maior rendimento no processo produtivo e carvão com 

maior densidade. Porém a qualidade energética do carvão é inferior em relação a base e posição 

mediana dos colmos. 


