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No município de Biguaçu, estado de Santa Catarina – Brasil, a agricultura familiar além 

de produzir mandioca, milho, feijão, batata-doce, etc., produz carvão vegetal para uso domiciliar 

através do sistema conhecido como roça-de-toco ou “coivara”. O objetivo deste trabalho foi 

qualificar o carvão produzido com espécies do gênero Cecropia Loefl. (Embaúba) que estão entre 

as espécies de maior abundância nas áreas de estudo.  

Seis amostras de carvão vegetal, produzido em fornos de alvenaria, foram coletadas em 

duas propriedades rurais na região de Biguaçu – SC. Após o processo de carbonização e 

esfriamento do forno, o carvão foi coletado e armazenado em sacos plásticos fechados para evitar 

alteração das propriedades do carvão, e transportados até o Laboratório de Tecnologia da 

Madeira do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, 

em Lages.  

Para permitir a comparação da qualidade do carvão de Cecropia com o carvão produzido 

nas propriedades participantes do estudo, amostras de carvão das mesmas coletas onde foram 

retiradas as peças de carvão de embaúba, produzido a partir da mistura das várias espécies, 

também foram analisadas. Também foram obtidos dados de literatura de espécies usualmente 

utilizadas para a produção de carvão (bracatinga e eucalipto) e algumas espécies de Pinus. Foram 

determinados a porcentagem de voláteis, teor de cinzas e porcentagem de carbono fixo (análise 

imediata), através de Termobalança Gravimétrica (TGA), utilizando-se a norma ASTM D 1762, 

com temperaturas de 900 °C para a determinação dos voláteis  (rampa de aquecimento de 

32oC/minuto)  e 700 °C para cinzas. O poder calorífico superior foi determinado em calorímetro, 

segundo a norma DIN 51900. Para todas as determinações foram utilizadas dez repetições.  

O poder calorífico superior (6.480 Kcal/Kg) e porcentagem de carbono fixo (51,61%) 

foram respectivamente inferiores quando comparados ao carvão outras espécies: Mimosa 

scabrella (7.201,28 Kcal/Kg; 85,40%), Eucalyptus bentamii (8.777 Kcal/Kg; 81,85%), 

Eucalyptus grandis (7.632 Kcal/Kg; 75-80%), Pinus caribaea var. Hondurensis (7.447 Kcal/Kg; 

74, 70 %), Pinus Caribaea var. Bahamensis (7.447 Kcal/Kg; 74,80%) e Pinus oocorpa (7.477 

Kcal/Kg; 74,40%). A porcentagem de voláteis (43,19%) e teor de cinzas (5,20%) foram 

superiores respectivamente aos das outras espécies: Mimosa scabrella (12,70%; 1,90%), 

Eucalyptus bentamii (17, 17%; 0,96 %), Eucalyptus grandis (20-25%; 1,70%), Pinus caribaea 
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var. Hondurensis (24,90 %; 0,30%), Pinus Caribaea var. Bahamensis (24,90%; 0,40%) e Pinus 

oocorpa (25,30%; 0,30%).  

Com base nos resultados pode-se concluir que o carvão produzido a partir de espécies do 

gênero Cecropia tem menor teor de carbono fixo e poder calorífico superior em comparação com o 

carvão obtido de Mimosa scabrella, Eucalyptus bentamii, Eucalyptus grandis, Pinus caribaea var. 

Hondurensis, Pinus Caribaea var. Bahamensis e Pinus oocorpa. O carvão de Cecropia tem maior 

teor de cinzas e voláteis em comparação com as outras espécies analisadas. A qualidade do carvão 

de espécies de Cecropia é inferior a qualidade do carvão obtido de outras espécies do gênero 

Eucalyptus e Pinus e da bracatinga (Mimosa scabrella). As propriedades do carvão de Cecropia não 

atendem as exigências do Selo de Qualidade Premium, usado como normalização de qualidade. 

Apesar da qualidade inferior, a abundância destas espécies na formação florestal presente na região 

de estudo, recomenda-se a continuidade de uso da espécie. Estudos futuros devem ser feitos para 

definir a proporção de uso desta espécie na mistura de espécies para produção de carvão de forma 

que sua qualidade inferior não interfira na qualidade geral do carvão produzido na região de estudo. 

Estudos também devem ser conduzidos para melhorar os processos produtivos a fim de melhorar a 

qualidade geral do carvão produzido nas propriedades rurais familiares do município de Biguaçu, 

SC. 

 


