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Resumo 

 

 

A produção do carvão na região sul do Brasil, ainda segue um sistema arcaico na produção, não 
havendo controle do processo. Mesmo havendo novas tecnologias, estas não são usadas, pelo fato 
de exigir um investimento muito alto, ou pela falta de informação dos produtores. Estas novas 
técnicas para a produção de carvão geram um maior aproveitamento e também uma melhor 
qualidade. Mas os produtores de carvão vegetal ainda continuam queimando madeira em fornos de 
tijolos, denominados como rabo quente, o qual tem aproximadamente 25% de aproveitamento, sendo 
que, fornos que utilizam mais tecnologias o aproveitamento encontra-se entre 40% e 50%, essa 
quebra se da pelo motivo que parte da madeira colocada no forno é queimada gerando energia para 
a carbonização. Após a carbonização completa do carvão, ele é retirado do forno e peneirado, neste 
processo são gerados finos de carvão, assim como no transporte, pois o carvão é um material de alta 
friabilidade. Por ser alta a geração de finos e não haver um destino para este material, houve a 
oportunidade de aproveitar este material com a criação em 2003 da CEPEVIL, com o objetivo de 
aproveitar todos os finos gerados das carvoarias da região sul do país. Com a moagem deste material 
em partículas menores e uniformes, juntamente com aglutinante, é gerado o briquete de carvão 
vegetal, um produto de grande consumo nos Estados Unido, Europa e em alguns países da Ásia. 
Países, exigentes a respeito da qualidade, abordando alguns itens relevantes, como: teor de 
umidade, materiais voláteis, teor de cinza e carbono fixo; estes controlados por laboratórios confiáveis 
e com qualidade garantida. Devido a estas exigências, foi priorizado o monitoramento dos testes 
realizados, aumentando o número de amostras gerando uma tabela para a determinação dos 
parâmetros, em relação à matéria prima recebida na empresa. 
 
 
Palavra-chave: Carvão Vegetal. Pirólise. Carbonização. Briquete de Carvão Vegetal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

The charcoal production in southern Brazil, still follows is an archaic system of the production, with no 
control of the process. Even with new technology, brazilain are not used, or the fact require a very high 
investment, or the lack of information to producers. These new techniques for the production of coal 
generate increased recovery and also better quality. But the producers of hard wood charcoal still 
burning wood in the furnaces of bricks, known as hot tail, which is approximately 25% of recovery, 
and, ovens that use more technology to use is between 40% and 50%, this fall is part of the reason 
that the timber placed in the oven is burned to generate energy for carbonization. After the coal 
carbonization complete, it is removed from the oven and sieved (to obtain the fines), in this case are 
generated from fine coal, they also generated in the same carriage as the coal is a material of high 
friability. For the generation of high-be thin and not be a destination for this material, there was a 
chance to use this material to create CEPEVIL then, in order to take advantage of all fines generated 
from charcoal. With the reprocessing of this material into smaller particles and uniform, along with 
binders, is generated from the briquette charcoal, a product of high consumption in the United States, 
Europe and some Asian countries, demanding about the quality by addressing some relevant items, 
such as moisture content, volatile material, low content of ash and high content of fixed carbon; 
controlled by these laboratories with reliable and quality guaranteed. Because of these requirements 
has been prioritized the monitoring of testing, increasing the number of samples and generating a 
table for determining the parameters, in relation to raw materials received in the company.  
 
 
Keyword: Charcoal. Pyrolysis. Carbonization. Charcoal  Briquettes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estágio foi realizado em uma das empresas do grupo Empal, fundado em 

1974 pelo Sr. Dílso Santo Rossi, na cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do 

Paraná. Lá explorava o ramo de compra e venda de peças automotivas em geral. Na 

década de 1990 possuía 18 lojas espalhadas pelas cidades do Paraná, Santa 

Catarina e Rondônia. Neste período, aconteceu a abertura da economia brasileira, 

junto a esta abertura vislumbrava-se um novo período dentro da cadeia econômica. 

Muitos veículos de marcas diferentes aportaram no Brasil, junto com eles toda a 

espécie de produto chegava ao país. Neste momento, decidiu iniciar a importação 

de lâmpadas automotivas, a migração destes produtos para lâmpadas de uso 

comercial, residencial e público foi uma questão de tempo. Logo a empresa estava 

comercializando esta nova linha e já vinha se concentrado em Curitiba, com o 

fechamento de algumas lojas do Paraná. 

Em 1995, era o momento de desenvolver um nome, mais conectado com o 

novo segmento de lâmpadas, então de uma derivação do nome anterior Empal 

surgiu uma nova empresa chamada Empalux, que focou suas atividades na 

comercialização de lâmpadas. No ano de 2001 novas empresas foram sendo 

agregadas aos negócios da Empalux, (importadora de lâmpadas e produtos 

elétricos), a Dimetel (distribuidora dos produtos da importadora Empalux). Também 

no ano de 2001 criou-se uma divisão visando o desenvolvimento e produção de 

canetas e outros itens escolares, surgindo assim a Slim. 

Em 29 de março de 2003 é inaugurada a CEPEVIL – Central de 

Processamento Energético Vitória Ltda, a empresa era formada pelos sócios, Darci 

Piana, Luis Carlos Marioni, Paulo Sergio Veloso Ribeiro e Dílso Santo Rossi também 

proprietário das marcas Empalux e Slim. Alguns anos mais tarde Dílso Santo Rossi 

se tornou o único proprietário da empresa. 

A Cepevil é a primeira fábrica de briquetes de carvão vegetal do Brasil, sendo 

uma das maiores plantas da América Latina com capacidade instalada para produzir 

30.000 toneladas/ano. Exporta hoje 95% de sua produção, para a Alemanha, 

Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Itália e Israel, todas com a marca própria dos 

clientes. No Brasil o Carvonet é a marca da Cepevil. 
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A empresa conta com aproximadamente 50 funcionários trabalhando na 

produção em horário comercial, durante a temporada de verão na Europa (maio a 

setembro). A produção aumenta no período de (setembro a julho) chegando ao 

dobro de funcionários. A empresa no ano de 2008 exportou aproximadamente 

10.000 toneladas de briquetes de carvão vegetal. 

Em 2005, início-se a mais nova atividade comercial, um projeto de 

reflorestamento de seringueiras na Fazenda Remanso na cidade de Sinop, Mato 

Grosso, o projeto esta indo para seu 4º ano e prevê a implantação de uma unidade 

para beneficiar o látex, o projeto prevê também o plantio de 1,5 milhão de pés de 

seringueiras até o ano de 2012. 

No ano de 2007 teve inicio uma reformulação geral, de todo o processo 

administrativo, em praticamente todas as operações e negócios. Com isso decidiu – 

se resgatar o nome Empal, agora como marca de um grupo, sendo ele detentor das 

outras marcas e negócios, Empalux, Slim, Cepevil, Carvonet, Fazenda Remanso e 

Cargo Logistcs. A Cargo Logistcs passou a fazer parte do grupo em 2008, empresa 

especializada em soluções para o comércio exterior, também em 2008 a Empalux 

como empresa deixa de existir e passa a se chamar Multi Mercante. 

Com a reformulação ocorrida em 2007, o grupo passou a ter uma visão de 

crescimento contínuo como um grupo familiar de grande porte, respeitado e 

reconhecido nas comunidades onde atua, através de valores sociais, ambientais e 

econômicos. Obtendo assim a missão de atingir padrões de excelência na operação 

e gestão de seus processos e pessoas, através da consolidação de negócios com 

resultados diferenciados, visando inovações, melhorias, oportunidades e 

crescimento constante, com respeito, integridade e responsabilidade buscando a 

excelência. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Este estudo teve como objetivo principal identificar as características da 

matéria-prima em relação ao produto, tendo uma maior confiança no resultado final 

do briquete. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

a) Descrever o processo produtivo do carvão vegetal e do briquete; 

b) Determinar a quantidade de insumos acrescentada ao processo com base no 

resultado obtido com o teste de carbono fixo. 

c) Propor um sistema de classificação e padronização da matéria-prima. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 PRODUÇÃO DE CARVÃO NO BRASIL 

 

 

 A utilização do carvão vegetal no Brasil vem sendo usada a centenas de 

anos. Por volta do ano de 1591 eram usados em fundições artesanais para a 

produção de ferramentas de uso agrícola, pinos e ferraduras, desde então só vem 

aumentando o consumo de carvão no Brasil e no mundo. No inicio da década de 70 

houve um aumento significativo em fornos para a produção de carvão, isso se deu 

com o crescimento do consumo da siderurgia mundial e principalmente nacional. 

Ao contrário de outros países industrializados, o carvão vegetal continua 

sendo largamente produzido e utilizado, desta forma o Brasil está em primeiro lugar 

na produção e consumo deste insumo energético (Stumpf, 2007). 

Estatisticamente falando, o setor industrial é responsável por um consumo de 

aproximadamente 80%, ferro-gusa, aço e ferro-liga são os principais consumidores 

do carvão vegetal, o segmento cimenteiro vem substituindo de modo crescente o 

óleo combustível pelo carvão; passou de 3% para 11% do consumo de carvão 

vegetal e os setores residenciais e comerciais correspondem a 9% (Canaud, 2007; 

Stumpf 2007). A Figura 1 mostra os maiores estados produtores de carvão vegetal 

no Brasil.  
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Figura 1 - Produção de Carvão vegetal 2004 a 2006. Fonte: IBGE 

 

3.2 CARVÃO VEGETAL 

 

 

O carvão vegetal é o resíduo sólido que se obtém da carbonização ou pirólise 

da madeira. Segundo Quadros (2005) o carvão é caracterizado por sua coloração 

negra brilhante, poroso, e por apresentar uma maior concentração de carbono do 

que o material que o originou. No processo de carbonização, a madeira é submetida 

a um tratamento térmico em ambiente onde a temperatura e a presença de ar é 

controlada, por meio de conhecimento empírico ou por equipamentos de controle, no 

qual vão sendo retirados os compostos voláteis, a umidade, uma fração de 

compostos orgânicos condensáveis à temperatura ambiente, sem que ocorra a 

combustão total devido a pouca quantidade de oxigênio (Campos 2007; Quadros 

2005). 

Stumpf (2007) afirma que o processo de carbonização é dividido em quatro 

fases: 

      a) ENDODÉRMICA – Secagem da Madeira: feita através da vaporização da 

água absorvida por hidroscopia, água absorvida através das paredes das 

células e a água quimicamente ligada, ou impreguinada. Para esta secagem, 
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a temperatura vai de 100°C - 200ºC, o calor para manter a temperatura 

adequada provém da queima de parte da madeira; 

      b) ENDOTÉRMICO – Pré-carbonização: ocorre no intervalo entre 170°C - 270ºC, 

fase em que se obtém uma fração do líquido pirolenhoso e pequena 

quantidade de gases não condensáveis; 

      c) EXOTÉRMICA – Carbonização: reação rápida, iniciada entre 270°C - 280ºC, 

na qual, parte da matéria é carbonizada e a maioria do alcatrão solúvel e o 

ácido pirolenhoso são liberados; 

      d) EXOTÉRMICA – Carbonização Final: temperatura acima de 280ºC e 400ºC, 

com a formação da maior parte do carvão. 

No processo de pirólise, em atmosfera controlada, a uma temperatura 

conveniente, ocorre a produção de carvão vegetal e matéria volátil parcialmente 

condensável. Do resultado desta condensação obtemos o líquido pirolelhoso que 

contém o ácido pirolenhoso, uma solução aquosa de ácido acético, ácido fórmico, 

metanol, alcatrão solúvel e constituintes menores (Stumpf, 2007). 

Entre o estado inicial (madeira) e o estado final (carvão) ocorre uma série de 

transformações relativamente complexas. Para notarmos o grau de complexidade, 

Araújo (2005) afirma que foram identificadas mais de 213 diferentes compostos 

produzidos na carbonização da madeira. É importante notar que o rendimento em 

massa do carvão vegetal em relação a lenha seca enfornada é de aproximadamente 

25% nos fornos convencionais, e a recuperação do licor pirolenhoso pode chegar a 

50% em massa da lenha, sendo o restante gases (Silva, 2006). O processo de 

transformação da madeira em carvão é ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Rendimento médio da carbonização (valores laboratoriais para 
madeira seca) Fonte: Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas, 2005. 

 

3.3 PRODUTOS OBTIDOS NA PIRÓLISE OU CARBONIZAÇÃO CONTROLADA 

 

 

 Produtos obtidos na produção de carvão (Quadros, 2005): 

 

a)  Gasosos - Parte dos produtos gasosos produzidos durante o processo de 

carbonização pode ser condensado, permitindo a obtenção de um liquido 

composto por duas frações, o licor pirolenhoso e o alcatrão. 

b) Licor Pirolenhoso - É a fração aquosa do líquido condensado, de cor 

marrom, sendo constituído de pelo menos 80% de água. O restante da 

sua composição apresenta algumas dezenas de componentes químicos, 

com destaque para o ácido acético, o álcool metílico e a acetona. No 

Brasil, a utilização do licor pirolenhoso tem recebido destaque na 

agricultura orgânica e natural. Nesse contexto, há indicações práticas de 

que sua aplicação, quando convenientemente diluído em água, trás 

benefícios para as culturas agrícolas. Além disso, o interesse pelo produto 

é decorrente do seu reduzido nível de toxidez, protegendo dessa forma a 

saúde do agricultor, bem como a do consumidor. Em função do 

surgimento de novas alternativas para sua obtenção, vem sofrendo forte 

declínio a obtenção do licor pirolenhoso nas carvoarias, principalmente na 
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Europa, mas ainda existem indústrias que fazem esse tipo de 

recuperação.  

c)  Alcatrão insolúvel - É também conhecido como fração oleosa ou pesada 

do condensado, apresentando coloração negra. É composto, também, por 

dezenas de produtos químicos, mostrando-se mais denso e viscoso que o 

licor pirolenhoso, do qual se separa, em sua maior parte, por simples 

decantação. A separação mais completa é obtida mediante a destilação do 

liquido condensado. O alcatrão decantado apresenta composição rica em 

compostos fenólicos. As principais referências de uso para o alcatrão são: 

combustível; matéria-prima para obtenção de fenóis para fins químicos e 

farmacêuticos; preservativo de madeira; produção de solventes, tintas e 

vernizes. Se no exterior a maior ênfase é para uso químico, no Brasil, a 

sua recuperação tem sido conduzida desde a década de 80, para uso 

como combustível em fornalhas.  

d) Gases não condensáveis - Corresponde à fração não condensável da 

fumaça oriunda da carbonização, e que apresenta gás carbônico, 

monóxido de carbono, hidrogênio e hidrocarbonetos como seus principais 

componentes. Sua principal utilização é como combustível no próprio 

processo de carbonização.  

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO CARVÃO VEGETAL 

 

 

Apesar de ser um excelente combustível e de sua larga aplicação, algumas 

de suas características e propriedades são desfavoráveis, como a baixa densidade, 

friabilidade, desuniformidade granulométrica, restringindo sua utilização em certos 

casos. A fonte de matéria-prima para o carvão fica cada vez mais distante dos 

centros de consumo, em função do avanço das fronteiras de desenvolvimento 

agropecuário, desmatamentos e elevação do custo da terra para reflorestamento, 

fazendo da sua baixa densidade um fator limitante, em face do custo de transporte 

(Canaud, 2007).  

 Segundo Stumpf (2007) as características físico químicas e mecânicas do carvão 

dependem da composição e estrutura da madeira, umidade, dimensões da tora, 
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temperatura de carbonização, taxa de aquecimento da carga no forno, entre outras, 

por existirem muitos fatores que interferem na qualidade do carvão. De um modo 

geral, a qualidade do carvão obtida depende: 

• Da espécie da madeira, porque madeiras densas produzem carvões densos; 

• Do tamanho, pois a madeira em pedaços pequenos produz carvão mais duro 

e mais denso que madeiras em pedaços grandes. Pedaços pequenos 

possuem menor tendência a estourar durante a carbonização e as fendas 

produzidas pela contração são menores; 

• Dos métodos de carbonização, pois influencia no tamanho do carvão 

produzido, método de carbonização lenta quebra menos carvão que os 

métodos mais rápidos; 

• Da temperatura de carbonização, pois as temperaturas também influenciam 

na densidade e no teor de carbono fixo; 

• Das altas temperaturas de carbonização, pois produzirão carvão de alta 

qualidade, com média de carbono fixo maior que 75% porem frágeis e 

pequenos (5 mm - 50 mm em média). 

 

 

3.4.1 Composição 

 

 

Espécies de madeiras diferentes originam carvões também diferentes. No 

Gráfico 1 apresenta-se, a composição química média de um bom carvão, 

carbonizado a temperatura da ordem de 500 °C (Campos, 2007). 
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Gráfico 1 – Composição química esperada para um bom carvão. Fonte: Serviço Brasileiro 
de Respostas Técnicas, 2007. 

 

As percentagens de umidade e cinza não devem ser superiores a 8% e 3% 

respectivamente, pois a qualidade do carvão seria deteriorada. A percentagem de 

carbono varia com a temperatura de carbonização, quanto maior a temperatura 

maior é o carbono fixo, este efeito é demonstrado no Gráfico 2 (Campos, 2007). 
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Gráfico 2 – Comparativo da temperatura em relação ao carbono fixo. Fonte: Serviço Brasileiro 
de Respostas Técnicas, 2007. 
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Entretanto, a análise típica de uma madeira que poderia servir para fabricar 

um bom carvão vegetal, apresenta os seguintes valores, como os mostrados no 

gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Composição química ideal de uma madeira para a fabricação de um bom 
carvão. Fonte: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas 2007. 

 

Da comparação das análises do carvão e da madeira, é possível exemplificar 

alguns dos acontecimentos principais que caracterizam o processo de fabricação do 

carvão a partir da madeira, ou seja, a percentagem de carbono é drasticamente 

incrementada, o teor de oxigênio e hidrogênio é diminuído. Isto provoca a formação 

de água no processo (Campos, 2007). 

 

 

3.4.2 Poder Calorífico 

 

 

As diferenças na composição da madeira e do carvão refletem no poder 

calorífico, sendo que ele aumenta com a proporção de carbono fixo, podendo atingir 

8000 kcal/kg, entretanto, o poder calorífico da madeira em relação ao carvão é bem 

inferior. Nota-se que os valores de mais de 60 espécies nativas brasileiras, estão 

contidos na faixa entre 4500 e 5100kcal/kg, alguns exemplos: Carvalho 4575 

kcal/kg; Araucária 4788 kcal/kg; Cedro 4562 kcal/kg e o Eucalipto 4760 kcal/kg. 
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Então, é evidente que o carvão vegetal, do ponto de vista energético, é um material 

bem mais nobre que a madeira de origem (SEBRAE, 2007). 

 

 

3.4.3 Porosidade 

 

 

O carvão vegetal é um material altamente poroso, o que justifica seu grande 

poder absorvente, de onde derivam suas aplicações práticas como desinfetante e 

descorante (Campos, 2007). 

 

 

3.4.4. Densidade 

 

 

A densidade depende muito do tipo de madeira e tem muita importância na 

qualidade do carvão. As madeiras mais densas dão carvões mais densos e de 

melhor qualidade, principalmente para a indústria siderúrgica, onde funciona como 

redutor (Campos, 2007). 

 

 

3.4.5 Higroscopicidade 

 

 

O carvão, logo que é preparado, tem uma capacidade de absorver água que 

varia de 4 a 16%. Quanto maior a temperatura de carbonização, menor é o poder 

higroscópio, a relação entre temperatura de carbonização e higroscopicidade é 

demonstrada no Gráfico 4. (Campos, 2007). 
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Gráfico 4 – Relação da higroscopicidade em função da temperatura. Fonte: Serviço 
Brasileiro de Respostas Técnicas 2007. 

 

3.4.6 Inflamabilidade 

 

 

A Inflamabilidade do carvão está muito ligada à sua densidade e 

condutividade calorífica, que será maior quanto maior for a temperatura de 

carbonização. Os carvões leves, porosos, incompletamente carbonizados, queimam 

com chama luminosa, o que é bom. Os pesados dão chama curta, e depois seguem 

queimando ao ar sem chama. Os carvões muito densos queimam com dificuldade, e 

só continuam queimando quando estão em contato direto com o fogo calorífico, ou 

quando expostos ao ar (Campos, 2007). 

 

 

3.5 FORNOS USADOS PARA A CARBONIZAÇÃO 

 

 

 Fornos são câmaras cujas paredes são de tijolos ou metal. Hoje, a maioria do 

carvão produzido no Brasil, é feito em fornos convencionais de alvenaria onde o 

calor necessário para transformar a madeira em carvão é obtida pela queima de 

parte da lenha colocada no forno. Existem ainda os fornos com câmara, onde o calor 

é produzido pela queima de lenha ou resíduo florestal dentro da câmara externa.  

 Carvalho (2007) descreve, abaixo alguns fornos que podem ser empregados 

de acordo com o poder de investimento: 
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3.5.1 Forno Metálico Portátil 

 

 

 São fornos de combustão interna, construídos de chapas metálicas. 

Normalmente de pequena capacidade e com ciclo de carbonização curto, pode ser 

facilmente transportado, é pouco utilizado devido ao baixo rendimento lenha/carvão. 

 

 

3.5.2 Forno com Câmara Externa (superfície) 

 

 

 Forno de alvenaria, cilíndrico com copa em forma de abóbada, uma chaminé 

lateral de tiragem central e uma câmara de combustão externa. Não possui orifícios 

como tatus ou baianas, sendo o controle da carbonização feito através da câmara. 

Não é muito difundido devido ao custo de construção quando comparado aos fornos 

de alvenaria tradicionais. O diâmetro desses fornos é em media 5 m. 

 

 

3.5.3 Forno de Encosta 

 

 

 Sua principal característica é a de aproveitar o desnível natural do terreno 

para construí-los. Corta-se o barranco em forma circular, apoiando-se a copa sobre 

a borda do terreno que funciona como se fosse a parede do forno. Possui chaminés 

em número variado e seu diâmetro é em torno de 4m com altura de 

aproximadamente 2,5 m. Esse tipo de forno é demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Forno de encosta. Fonte: Laboratório de Produtos Florestais LPF/IBAMA – 
2003. 

 

3.5.4 Forno Rabo Quente 

 

 

 É um forno de baixo custo e de simples construção, certamente é o mais 

difundido, principalmente em frentes de limpeza de área para agricultura e 

pastagens. Sua principal característica é a ausência de chaminé. Indicados para 

local plano com pequena declividade para escoamento da água da chuva. Possui 

orifícios inferiores (tatus) e superiores (baianas), onde ocorre a entrada de ar e saída 

da fumaça, tendo um diâmetro médio de 3 m. Conforme mostrado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Forno rabo quente. Fonte: Economia e Energia – 2000. 
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3.5.5 Forno Convencional 

 

 

 É um forno de superfície, descontinuo circular de alvenaria e que funciona 

com combustão interna de parte da carga, para proceder a secagem da madeira e 

vencer a fase endotérmica do processo, é comumente utilizada por empresas 

florestais. O forno convencional possui número de chaminés variável, possui ainda 

tatus e baianas. Seu diâmetro é de 5 m, volume de lenha carbonizada por fornada é 

de aproximadamente 36 estéreos. A Figura 5 ilustra esse tipo de forno. 

 

 
Figura 5 - Forno Convencional. Fonte: Freitas, 2007. 

 

3.5.6 Fornos Retangulares tipo Missouri 

 

 

 Esse tipo de forno inicialmente foi utilizado nos EUA. Tem secção retangular e 

uma estrutura de concreto armado na base e colunas. Paredes retas e teto em forma 

de abóbada, os chaminés são de tijolos comuns, podendo ter uma ou duas portas. 

Internamente pode ser utilizados ventiladores para acelerar o processo de 

resfriamento. Esse forno é usado para grandes quantidades de carvão, à alguns 

fornos em atividade no Brasil para uma produção em média de 95 mdc (metro de 

carvão), com recuperação de alcatrão. Uma vantagem desse forno é o controle do 

processo, e a eliminação da parte manual da carga e descarga do forno, pois com o 

seu tamanho é possível carregar e descarregar com a ajuda de máquinas, assim 

otimizando o processo. Um exemplo é ilustrado na Figura 2. 
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Figura 6 - Forno tipo Missouri. Fonte: Economia e Energia – 2000 
 

3.5.7 Sistema de Carbonização Contínua, Retorta 

 

 

 Processo chamado de sistema Lambiotte, em que o equipamento principal é 

constituído pela retorta, uma espécie de forno de chapas metálicas, cilíndrica com 

aproximadamente 20 m de altura. A madeira é carregada pela parte superior, o 

carvão é descarregado pela base do cilindro. Na zona intermediaria ocorre as 

liberações dos gases quentes, sendo parte desses gases retornam ao processo. A 

Figura 7 ilustra uma retorta. 

 

 
Figura 7 - Sistema Lambiotte. Fonte: 
http://users.skynet.be/mariela.tadla/carbonizacion/es/carb_es3.html#tab3te
m3, 2008. 
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3.6 MADEIRA E SUA PREPARAÇÃO 

 

 

 Antigamente eram usadas diversas espécies nativas, pois existiam em 

abundância em nossas florestas. Hoje em dia já não acontece isso, pois as matas 

nativas estão escassas e as que ainda existem estão sobre proteção dos órgãos 

ambientais. Com muitas restrições para o corte de florestas nativas para a produção 

de carvão, começaram a ser estudadas espécies para o reflorestamento, que tivesse 

bom crescimento para produção de carvão. Muito embora, qualquer madeira possa 

ser transformada em carvão vegetal, e o Eucalyptus grandis é a espécie que fornece 

um dos melhores carvões com melhor qualidade e rendimentos sendo o mais 

vantajoso.  

A preparação da madeira é de enorme importância na obtenção de um bom 

carvão, as peças devem ser cortadas convenientemente dependendo do tipo de 

forno, não devendo exceder 1,5 m de comprimento, o diâmetro não deve ser maior 

que 20 cm, caso contrário devem ser partidos. Um ponto de suma importância é a 

secagem conveniente da madeira, após o corte ela deve ficar exposta ao sol durante 

um mês e meio aproximadamente, se a madeira estiver muito úmida, o rendimento 

não será bom. Para facilitar a secagem é conveniente obter pedaços menores 

imediatamente após a queda da árvore.  

Nas regiões tropicais a perda de umidade cessa, após aproximadamente três 

meses. Se a madeira ficar exposta muito tempo, o rendimento poderá ser afetado 

pelo desenvolvimento de fungos ou pela ação de insetos. Outro ponto a ser 

considerado é a estocagem da madeira. Os pedaços devem ser convenientemente 

empilhados em lugares ventilados e ensolarados, isto facilita o controle de qualidade 

da madeira (Campos, 2007). 

 

 

3.7 TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL 

 

 

 Neste item será comentado sobre algumas técnicas da carbonização, em 

fornos do tipo rabo quente conforme descreve Campos (2007). 
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3.7.1 Montagem do Cupim, Meda Vertical ou Balão 

 

 

 A montagem do cupim (é dado esse nome pois a pós as madeiras empilhadas 

o forno fica igual a um ninho de cupim) é feita dispondo a madeira em duas camadas 

circulares. A montagem da primeira camada é feita com madeiras grossas, deixando 

as mais finas nas periferias. Isto é feito para que o processo de carbonização seja 

mais homogêneo, pois a pirólise ocorre do centro para a periferia. Deve observar - 

se que no centro desse cupim fica uma parte oca de uns 20 cm de diâmetro, por 

onde é colocado o material combustível. A segunda camada é disposta sobre a 

primeira sendo montada da mesma forma. Para facilitar a ignição o centro do cupim, 

poderá ser cheio de tiços ou madeiras leves para fácil ignição. A disposição final 

deve ser de uma abóboda, sendo que se deve procurar ocupar todos os espaços.  

 A seguir, cobre-se a madeira com uma camada de vegetação de uns 5 cm (o 

capim gordura é a vegetação mais apropriada), depois cobre a vegetação com uma 

camada de barro com 10 a 15 cm de espessura, debaixo para cima, deixando no 

centro da parte superior uma abertura que servira para dar ignição. Faz - se também 

uma série de orifícios laterais chamados de baianas, por onde sairá a fumaça e 

entrada do ar. 

 

 

3.7.2 Operação 

 

 

 A operação é iniciada com a ignição pelo orifício deixado do centro do cupim. 

Para fazer a ignição corta - se pequenos pedaços de madeira, que são incendiados 

e jogados no orifício deixado do centro do cupim, este processo poderá ser repetido 

por varias vezes, até que a fumaça comece a sair pelas baianas laterais do forno. 

Depois de fazer a ignição é fechado o orifício da parte superior do forno com barro. 

Algumas horas depois o cupim começa a suar; é a água da madeira saindo na forma 

de vapor. Nesta fase, o material combustível está quase todo queimado e deve ser 

substituído, reabre-se a parte superior do forno e coloca mais material. Quando a 

fumaça começa a sair azulada através de cada fileira de buracos (baianas), a 

começar pelos superiores. Os mesmos devem ser fechados, pois naquela altura a 
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carbonização esta pronta. Isto pode ser observado também introduzindo um ferro 

pelos buracos; se o mesmo não encontrar resistência, a carbonização esta pronta. 

Se a fumaça estiver saindo branca, significa que a carbonização esta progredindo 

normalmente. Depois de certo tempo a camada de terra superior fica muito seca e 

começa a descer “povorão”, que tende a fechar os buracos inferiores. Para que isso 

não ocorra são colocados vários pedaços de madeira. 

 É importante verificar o andamento da carbonização a cada duas a três horas, 

principalmente quando os orifícios superiores estiverem fechados indicando que a 

parte da carga já esta carbonizada e os buracos intermediários estão em atividade 

plena. Quando a fumaça sai azulada pela última fileira de buracos (tatu) a 

carbonização chegou ao fim, todo esse processo de carbonização demora 

aproximadamente oito dias, para uma carga de três a quatro toneladas de madeira. 

Fecham todas as entradas de ar possíveis e espera por mais um ou dois dias para o 

carvão esfriar. 

 

 

3.7.3 Retirada do Forno 

 

 

 A retirada do carvão deve ser feita o mais breve possível, para evitar efeitos 

da natureza como serenos e chuvas a qual podem prejudicar a qualidade do carvão. 

O carvão deverá ser carregado da periferia para o centro. Isso é feito para que haja 

melhor uniformidade na qualidade, pois o carvão mais externo é de pior qualidade. 

Na periferia também encontra - se os tiços que é a lenha mal carbonizada, servindo 

de combustível para a próxima carbonização. 

 

 

3.7.4 Rendimento 

 

 

 Esse processo de carbonização, com fornos do tipo rabo quente, obtém - se 

um rendimento de aproximadamente 26% quando utilizado com madeira de 

Eucalipto. 
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3.8 PRODUÇÃO DE CARVÃO EM RETORTAS 

 

 

 Apesar dos investimentos serem relativamente altos, não está fora do alcance 

de organizações como cooperativas de carvoeiros ou empresas de médio porte. 

Para um melhor entendimento do funcionamento de novas tecnologias como a 

retorta, deve-se notar que o processo de formação do carvão vegetal, ou 

carbonização nos fornos tradicionais, perdem - se os efluentes condensáveis. 

Entretanto, na destilação da madeira, os condensáveis como alcatrão, ácido 

acético, o metanol e outros que constituem a solução pirolenhosa são recuperados 

como insumos químicos ou aproveitados no processo pelo seu conteúdo energético. 

As retortas permitem além da produção do carvão a recuperação de parte dos 

materiais condensáveis ou soluções pirolenhosas de grande valor agregado. Em 

funcionamento a retorta deve ser rodeada de instalações periféricas de modo a 

aperfeiçoar o rendimento, uma retorta vertical de aproximadamente dez metros de 

altura tem capacidade instalada de produção de até quatro toneladas de carvão por 

dia (Campos,2007).  

Tendo em vista o alto custo de implantação da retorta ela pode ser viável pela 

quantia a ser produzida diariamente, sem as perdas e com qualidade superior aos 

outros fornos, com uma produção sem agredir o meio-ambiente. 

 

 

3.9 BRIQUETAGEM 

 

 

A briquetagem é a técnica que envolve homogeneização, aglomeração e 

densificação de partículas de material sólido. Consegue assim um combustível com 

homogeneidade granulométrica, maior densidade e com resistência à geração de 

finos. O efeito de densificação proporcionado pela briquetagem produz um 

combustível com maior concentração energética por unidade de volume. Outra 

grande vantagem da briquetagem é a possibilidade de aproveitamento de resíduos 

ligno - celulósicos carbonizados em geral. 
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3.9.1 Evolução da Briquetagem 

 

 

Em 1848, foi patenteado um método de conversão de carvão moído em 

torrões sólidos, por William Easby. Em uma breve descrição do processo, ele 

menciona, “A utilidade e a vantagem da descoberta são que, através desse 

processo, um artigo de pequeno valor, quase desprezível, pode ser convertido em 

um artigo valioso de combustível para navios a vapor, forjas, culinária e outras 

finalidades, assim economizando o que agora é perdido”. Easby, em suas poucas 

palavras, havia patenteado toda a indústria de briquetagem de carvão.  

Cinquenta anos mais tarde se materializou a visão de Easby, com a pressão 

econômica e o progresso tecnológico. O processo de briquetagem de carvão foi 

alavancado nos Estados Unidos; a produção consistia primeiro em secar o carvão, 

em seguida triturá-lo e peneirá-lo; misturar o carvão seco com aproximadamente 6% 

de aglutinante asfáltico derretido, briquetar essa mistura em máquinas de briquetes 

do tipo rolos e finalmente resfriá-los em um transportador.  

Os briquetes feitos por esse processo eram realizadas principalmente para 

aquecimento doméstico, e muitas tentativas foram feitas no sentido de eliminar o 

aglutinante asfáltico, já que a fumaça proveniente do aglutinante era a maior 

restrição ao produto. Mais de seis milhões de toneladas de briquetes de carvão eram 

produzidos anualmente após ser arruinado pelo petróleo e gás, mais baratos logo, 

após a segunda guerra mundial (Komarek.com.br, acesso 28/04/2008). 

A briquetagem do carvão vegetal é hoje um processo já bastante conhecido 

no exterior, com inúmeras indústrias operando nos Estados Unidos e Europa. 

Apesar de ser o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo, o Brasil 

não possui tradição industrial na produção de briquetes de carvão. A escassa 

bibliografia existente sobre o assunto registra experiências desenvolvidas no país, 

tanto em escala de laboratório, quanto em escala piloto por algumas siderúrgicas e 

instituições de pesquisa, visando á aglomeração de finos de carvão vegetal para uso 

industrial.  

A companhia Siderúrgica Belgo Mineira realizou em 1959, estudos em 

laboratório objetivando a aglomeração de finos de carvão vegetal para uso em alto 

forno. Foram usados dois tipos de aglomerantes, inicialmente o alcatrão vegetal 

obtido na carbonização da madeira de eucalipto, sem tratamento especial. 
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Posteriormente, foi utilizado um alcatrão parcialmente destilado chamado de BOP 

(breu e óleo pesado). Os estudos realizados pela Belgo Mineira concluíram que a 

aglomeração dos finos de carvão vegetal com o aglomerante BOP ofereceu 

vantagens técnicas.  

Em 1968, o IPT divisão de metalurgia realizou uma pesquisa sobre 

aglomeração de muinha de carvão vegetal. Este teste foi realizado com uma mistura 

de carvão vegatal, melaço de cana e carvão mineral nas proporções de 10 a 15% de 

melaço e 25 a 60% de carvão mineral. Foi concluído que o carvão mineral é de boa 

qualidade e quando misturado com carvão vegetal, produz briquetes com boa 

resistência e bom comportamento durante a queima.  

Em pesquisas realizadas pela Mannesmann S.A. em 1979, em escala de 

laboratório, concluiu que o briquete de maior qualidade foi obtido tendo como 

aglomerante o melaço de cana. Com uma prensa maior e a utilização de melaço in 

natura, teve que ser acrescentado cerca de 30%. Estudou – se, um tratamento 

térmico para a mistura visando a redução do melaço.  

A Usiminas realizou experiências com briquetes de carvão vegetal em escala 

industrial em 1977, com resultados satisfatórios, mas não tem registros da 

continuidade desta produção. 

Em relação à produção de briquetes de carvão vegetal para uso doméstico, 

tanto em escala de laboratório como em escalas piloto ou industrial, pouco se tem 

desenvolvido no país. É esta a principal utilização dos briquetes de carvão 

produzidos no exterior, com mercado estimado em 1,5 milhões de toneladas/ano. A 

produção resume-se em atividades pioneiras e isoladas, que apesar de possuírem 

méritos em geral não conseguem obter as qualidades exigidas pelo mercado 

consumidor, não atingindo também os níveis de produção e comercialização 

encontrados em outros países.  

O processo utilizado atualmente no exterior para a produção de briquetes de 

uso doméstico divide – se em: moagem e classificação do carvão, mistura do 

aglutinante a água, prensagem, secagem, embalagem e estocagem. Os 

equipamentos básicos são constituídos de: moinho martelo, misturador com eixos de 

pás horizontais, prensas de rolos cilíndricos giratórios com capacidade de 0,5 a 5 

toneladas/hora, forno de secagem continuo silo de armazenagem e empacotador 

com dosador automático. O aglutinante mais usado na produção destes briquetes é 
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o amido industrial de milho não refinado, sendo que o briquete contém normalmente 

85% de carvão, 6 a 10% de aglutinante e 5 a 8% de umidade.  

Os briquetes apresentam, geralmente, uma forma quadrada com os cantos 

arredondados (tipo almofada), volume de aproximadamente 30 cm³ e densidade na 

faixa de 0,4 a 0,7g/cm³. Existe uma série de fatores que impede o desenvolvimento 

desta atividade em nosso país, dentre eles pode – se citar: o consumo de carvão 

vegetal ser quase que exclusivo na siderurgia e a falta de experiência em larga 

escala, bem como o desinteresse econômico do uso do carvão briquetado, o 

elevado custo dos materiais utilizados como ligantes (Barbieri Jr, 2006). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS  

 

 

 Os materiais e matérias-primas utilizadas no processo produtivo e nos testes 

realizados são descritos abaixo: 

 

 

4.1.1 Matérias – Primas para a Produção de Briquetes 

 

 

a) Cavaco, Muinha e Pó de Carvão Vegetal: O carvão por ter uma friabilidade 

alta, gera três subprodutos, cavaco, muinha e pó. Não existe uma norma que 

regulamente estes materiais, com isso fica a critério de cada fornecedor a 

classificação destes. 

b) Amido de Milho: É um polissacarídeo pouco solúvel e de elevado peso 

molecular que se forma nos cloroplastos das plantas como amido de 

assimilação, nos leucoplastos como amido de reserva e sob a forma de 

pequenos grânulos redondos ou ovais em raízes, tubérculos, sementes e 

frutos. O amido obtém-se a partir de batatas, milho, arroz e trigo, mediante 

processos de lavagem e sedimentação. As principais aplicações do amido: 

alimento, na fabrica de glucose e dextrina, em industrias  têxteis, como 

amido de lavagem e em fabrica de cola. 

c) Bórax Decahidratado (Na2B4O7·10H2O): É um sal branco, suave, alcalino e 

cristalino com excelente propriedade de fluidez, disponível em forma 

granular no mercado. Algumas aplicações do Bórax Decahidratado: Na 

metalurgia é usado como cobertura e para impedir a oxidação da superfície 

dos materiais. Age também como um solvente e um agente de limpeza; 

usado como um retardador de chama para materiais celulósicos; incorporado 

em muitos sistemas aquosos que requerem a inibição da corrosão; parte da 

formulação de adesivos para papel e papelão e é um agente usado na 
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manufatura de adesivos baseados em dextrina melhorando extremamente a 

aderência e a força do adesivo.  

d) Calcário: Rochas sedimentares que contêm minerais com quantidades acima 

de 30% de carbonato de cálcio. Quando o mineral predominante é a 

dolomita, a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. Os calcários, na 

maioria das vezes, são formados pelo acúmulo de organismos inferiores ou 

precipitação de carbonato de cálcio na forma de bicarbonatos, 

principalmente em meio marinho. Também podem ser encontrados em rios, 

lagos e no subsolo (cavernas). O calcário tem varias funções como: na 

produção de cimento portland, cal e giz, na correção do pH do solo para 

agricultura, fabricação de vidros e como pedra ornamental. 

 

 

4.1.2 Equipamentos para Produção de Briquetes 

 

 

a) Moinho Martelo: Equipamento robusto, usado para moer todo o carvão usado 

na produção deixando ele uniforme. Abaixo dos martelos tem uma grelha a 

qual só passa o material que já estiver totalmente moído. Os martelos giram 

com aproximadamente 1600 rpm. 

b) Briquetador: Esta máquina foi projetada para produzir briquetes de carvão, 

tendo uma capacidade de produção de 3 a 8 toneladas/hora. O carvão 

passa entre os dois rolos que exercem uma pressão um contra o outro de 

aproximadamente 800 psi, formando assim o briquete de carvão. 

c) Secador de Esteira: O secador é dividido em cinco partes quatro de 

aquecimento e um de resfriamento, o controle da intensidade do ar aplicado 

dentro de cada parte pode ser independente. Construído sob medida, com 

um comprimento aproximado de 22 metros, sendo que o briquete leva em 

média 4 horas para secar. 

 

 

 

 

 



 39

4.1.3 Materiais para Realização dos Testes 

 

 

a) Estufa: A estufa elétrica compacta atinge uma temperatura máxima de 250ºC. 

b) Balança de Precisão: A balança tem precisão de 0,1 mg, contem nivelador 

com bolha e câmara de pesagem com janelas corrediças. 

c) Cadinhos: Dispositivo fabricado de porcelana, capazes de suportar 1500ºC. 

d) Mufla: Estufa para altas temperaturas usada em laboratórios, consiste 

basicamente de uma câmara metálica, com revestimento interno feito de 

material refratário e equipada com resistências capazes de elevar a 

temperatura interior a valores acima de 1000 ºC. 

 

 

4.2 MÉTODO DE PRODUÇÃO  

 

 

No processo de produção de briquetes de carvão como é mostrado logo 

abaixo em forma de fluxograma, sua principal matéria-prima é o resíduo das 

carvoarias, esses resíduos chegam até a fábrica em forma de pó, moinhas e cavaco 

de carvão vegetal ou carvão inteiro. Mas para a produção do briquete, alêm do 

carvão, utilliza - se água, bórax, amido de milho e calcário usado para dar peso ao 

briquete. 
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Figura 8 – Fluxograma de produção. Fonte: o autor. 

 

 

Existem duas baias como mostra a Figura 8, onde todo o carvão que chega 

fica armazenado, é realizado testes de umidade, análise visual e é coletada 
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amostras para testes de carbono fixo. Após aprovação do material em relação a 

umidade, a carga é descarregada nas baias. 

 

 
Figura 9 - Baia de carvão. Fonte autor, 2008. 

 

Alem das duas baias internas, ha uma baia externa onde é destinado todo 

resíduo retirado nas peneiras do empacotamento e briquetes mal formados na 

produção. 

Após o carvão aprovado e descarregado, ele está pronto para iniciar o 

processo, sendo colocado na moéga. O mesmo é levado até o moinho martelo 

mostrado na Figura 9 por um transportador de corrente onde é triturado e levado 

através de roscas transportadoras ao silo de armazenamento de carvão em pó, já 

pronto para o uso. 
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Figura 10 - Moinho martelo. Fonte: moinhos tigre, 2008 

 
Deposito de serragem, é o local onde é descarregada toda a serragem seca 

para o uso na caldeira, a serragem é colocada na caldeira por meio de exaustão. 

A caldeira ilustrada da Figura 10 é o equipamento necessário para a geração 

de energia para a secagem dos briquetes, o calor gerado é levado até o secador 

com o auxilio do exaustor, e distribuído em quatro zonas do secador. 

 

 
Figura 11 - Caldeira e rotor. Fonte: autor,2008. 
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 Misturador de amido é onde é feita a pré-mistura para a produção de 

briquetes. Uma batelada contem 500 kg de amido de milho, usado para dar 

consistência a cola, 25 kg de bórax decahidratado, usado para abrir as moléculas do 

amido assim aumentando a resistência da cola, também para que a massa de 

carvão não grude nos equipamentos e para os briquetes não grudarem uns nos 

outros, tudo isto é misturado em 800 kg de água. 

Após a pré-mistura estar pronta ela é transferida para o segundo tanque de 

amido o qual serve de reservatório para posterior uso. 

 

 
Figura 12 - Boiler. Fonte: autor, 2008 

 

 O boiler Figura 11 é usado para o aquecimento da água, a qual é usada no 

cozinhador Figura 12 para fazer a gelatinização do amido. A água deve estar entre 

115ºC e 120ºC, a mesma estando fora das especificações, não haverá a 

gelatinização necessária para a produção do briquete. 
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Figura 13 - Cozidor. Fonte: autor,2008 

 

 O dosador de calcária é o equipamento usado para adicionar o calcário no 

processo para dar peso ao briquete, conforme as especificações dos clientes. 

O misturador mostrado na Figura 13 recebe o carvão moído, vindo do silo de 

pó transportado pelas roscas, a cola gelatinizada recém saída do cozinhador. Este 

processo de mistura leva aproximadamente 15 minutos, sendo remexidos por dois 

eixos com pás, formando uma massa homogenia. 

 

 
Figura 14 - Misturador. Fonte: autor, 2008. 
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A mistura após sair do misturador é transportada até o briquetadeira Figura 

14.  

 

 
Figura 15 – Briquetadeira. Fonte: Komarek, 2008. 

 

A briquetadeira é o equipamento responsável pela forma do briquete, ela tem 

dois rolos paralelos que funcionam como uma prensa, o briquete após ser prensado 

adquire a forma almofadada, caindo em esteiras, as quais os transportam até o 

oscilador Figura 15 onde é feita a distribuição uniforme na esteira do secador. 

 

 
Figura 16 - Oscilador. Fonte: autor, 2008. 

 

O oscilador alem de distribuir os briquetes na esteira do secador, retira os 

rejeitos que caem do briquetador, esses rejeitos retornam ao misturador. 
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Figura 17 - Parte do secador. Fonte: autor, 2008. 

 

O secador de briquetes, recebe calor retirado da caldeira através do exaustor, 

esse calor é distribuído em quatro zonas para um melhor controle de secagem. O 

secador é dividido em cinco zonas, as duas primeiras têm o objetivo de secar a parte 

inferior, a terceira e a quarta secar a parte superior, as temperaturas internas do 

secador podem chegar a 145ºC, os briquetes são resfriados pela quinta zona, nesta 

zona também é retirado briquetes para analise de umidade, caso a umidade exceda 

5% a esteira do secador é parada por alguns minutos. Todo o percurso dentro do 

secador leva em torno de quatro horas, a cada hora trabalhada seca-se de 3,5 a 4 

toneladas. 

 

 
Figura 18 - Saída do secador. Fonte: autor, 2008. 
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Ao sair do secador os briquetes são transportados até um dos três silos de 

armazenamento, para briquetes prontos e dentro das normas, no caso de não 

conformidade o material é destinado para o quarto silo. Abaixo a figura 18 mostra os 

quatro silos de armazenamento de briquetes. 

 

 
Figura 19 - Silos de armazenamento de briquetes. Fonte: autor, 2008. 

 

4.2.1 Método da Realização dos Testes 

 

 

 O carvão passa pelo teste de umidade realizado na própria empresa, este 

teste é feito em uma balança determinadora de umidade no momento da descarga. 

Assim como os briquetes, também é retirada amostra do carvão para o teste de 

carbono fixo realizado pelo CEMAD – Centro de Engenharia e Madeira. A amostra é 

cadastrada e encaminhada ao CEMAD, para posterior análise. 

 A norma usada para estes testes é a NBR 8112/86 Carvão Vegetal – Análise 

Imediata, esta norma não é própria para briquetes e sim para o carvão “in natura”, 

mas não existe norma no Brasil que regulamente a produção de briquetes, então é 

usada esta norma, pois segue o mesmo padrão das normas internacionais para 

testes com briquetes de carvão vegetal.  

 A amostra é moída e peneirada, para uma melhor homogeneização, e então 

são retiradas seis amostras: três para a determinação do teor de Materiais Voláteis e 

três para o teor de cinza. Para a determinação do teor de umidade todos os seis 

cadinhos são utilizados sem tampa. É pesado 1g em cada um deles, eles são 

colocados em uma estufa a uma temperatura de 105ºC, mais ou menos 5ºC. Após 
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uma hora eles são pesados novamente, o resultado não pode ser maior que 0,01 g 

referente ao resultado anterior, caso isso ocorra à amostra é colocada por mais uma 

hora, este processo é repetido até que a amostra não ultrapasse este valor. Para a 

determinação do teor de materiais voláteis, pega - se três cadinhos, agora tampados 

e isentos de umidade, colocar o cadinho dentro da mufla aquecida a 900ºC, por 10 

minutos, repetir este processo para os outros dois cadinhos e pesa-los novamente. 

Para a determinação do teor de cinzas, pega os outros três cadinhos que restaram 

sem tampa, coloca - os na mufla a uma temperatura de 700ºC, por um período de 

quatro horas. Retira – se as amostras pesa - se e coloca – se novamente na mufla e 

deixa – se por mais uma hora e repesa - se, o resultado não pode ser maior que 

0,01g em relação ao resultado anterior, caso isso ocorra à amostra volta para a 

mufla por mais uma hora. A determinação do teor de carbono fixo é feita com a 

soma dos teores de materiais voláteis e cinza, subtraídos de 100%. O resultado é o 

teor de carbono fixo. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Foram realizados testes em diversos materiais como: resíduos de carvão 

vegetal (pó, moinha e cavaco), amido de milho, bórax, calcário e o briquete pronto, a 

partir dos dados obtidos, tomaram-se as médias percentuais de teor de umidade e 

carbono fixo para os materiais já citados. A partir desses resultados foi calculado o 

peso seco e a quantidade de água para cada quilograma de material. Esses valores 

são demonstrados na Tabela 1. 

 

a) MATERIAIS: matéria-prima e insumos para a produção do briquete. 

b) DENSIDADE: densidade de cada material expressado em kg/m³. 

c) QUANTIDADE: usada para demonstrar cada material, expresso em kg. 

d) TEOR DE UMIDADE: umidade média de chegada de cada material a 

empresa expressada em %. 

e) PESO SECO: em relação a 1kg de material menos o teor de umidade, 

expresso em kg. 

f) PESO DA ÁGUA: se refere ao peso da água em 1 kg do material em relação 

ao teor de umidade, expresso em kg. 

g) CARBONO FIXO: referente a cada material da mistura, é determinado com 

referencia a norma NBR 8112/86, expresso em %. 

h) CARBONO EFETIVO: variável do carbono fixo na mistura. 

 

Tabela 1 – Características dos materiais usados para a produção do briquete. 

Materiais 
Densidade 

(kg/m³) 
Quantidade 

(kg) 
Teor de 

Umidade (%) 
Peso Seco 

(kg) 
Peso Água 

(kg) 
Carbono 
Fixo (%) 

Amido 1500 1 11,98 0,893 0,107 0,0684 
Bórax 900 1 23,85 0,807 0,193 - 
Carvão 210 1 20,00 0,833 0,167 0,5516 
Calcário 1600 1 0,39 0,996 0,004 0,1798 
Fonte: Testes realizados em 2008. 

 

 

 

 



 50

Como todos os materiais chegam com umidade à empresa, foi então 

determinado o peso seco de cada material utilizado, conforme a expressão 1. 

 

Expressão 1 PS = 1 / (1+(TU / 100) 

Onde: 

PS – peso seco de cada material. 

TU – teor de umidade de cada material. 

 

Para determinar o peso da água contida no material usa-se a expressão 2 

 

 Expressão 2 PA = (PS – Q) 

Onde: 

PA – peso da água contida no material. 

PS – peso seco. 

Q – quantidade a ser misturada. 

 

Para a composição dos briquetes o amido, o bórax e o carvão são 

acrescentados em quantidades constantes, enquanto o calcário é adicionado 

complementarmente, a fim de conferir massa ao produto final. Essa adição somente 

ocorre em função das características da matéria-prima. O carvão é caracterizado por 

propriedades com ampla variabilidade, o que denota grande desuniformidade dessa 

matéria-prima. Por essa razão, faz-se necessário a realização de um balanço entre 

carvão e calcário adicionados à formulação do briquete. 

Em função dessa desuniformidade, optou-se em analisar a matéria-prima em 

dois grupos distintos, os quais somados, resultam em um terceiro produto, conforme 

segue: 

 

Produto A – mistura de carvão mais calcário, Tabela 2. 

Produto B – mistura de bórax mais amido, Tabela 3. 

Produto C – produto A mais produto B, Tabela 4. 
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Tabela 2 – Produto A – (mistura de carvão mais calcário).  
Quantidade de Material 

Carbono Efetivo 
Total (%) 

Peso Seco do Material 
Peso Total da 

Água (kg) Carvão (kg) Calcário (kg) Carvão (kg) Calcário (kg) 

1,000 0,000 0,5516 0,8333 0,0000 0,1667 
0,990 0,010 0,5479 0,8250 0,0100 0,1650 
0,980 0,020 0,5442 0,8167 0,0199 0,1634 
0,970 0,030 0,5404 0,8083 0,0299 0,1618 
0,960 0,040 0,5367 0,8000 0,0398 0,1602 
0,950 0,050 0,5330 0,7917 0,0498 0,1585 
0,940 0,060 0,5293 0,7833 0,0598 0,1569 
0,930 0,070 0,5256 0,7750 0,0697 0,1553 
0,920 0,080 0,5219 0,7667 0,0797 0,1536 
0,910 0,090 0,5181 0,7583 0,0897 0,1520 
0,900 0,100 0,5144 0,7500 0,0996 0,1504 
0,890 0,110 0,5107 0,7417 0,1096 0,1488 
0,880 0,120 0,5070 0,7333 0,1195 0,1471 
0,870 0,130 0,5033 0,7250 0,1295 0,1455 
0,860 0,140 0,4996 0,7167 0,1395 0,1439 
0,850 0,150 0,4958 0,7083 0,1494 0,1422 
0,840 0,160 0,4921 0,7000 0,1594 0,1406 
0,830 0,170 0,4884 0,6917 0,1693 0,1390 
0,820 0,180 0,4847 0,6833 0,1793 0,1374 
0,810 0,190 0,4810 0,6750 0,1893 0,1357 
0,800 0,200 0,4772 0,6667 0,1992 0,1341 
0,790 0,210 0,4735 0,6583 0,2092 0,1325 
0,780 0,220 0,4698 0,6500 0,2191 0,1309 
0,770 0,230 0,4661 0,6417 0,2291 0,1292 
0,760 0,240 0,4624 0,6333 0,2391 0,1276 
0,750 0,250 0,4587 0,6250 0,2490 0,1260 
0,740 0,260 0,4549 0,6167 0,2590 0,1243 
0,730 0,270 0,4512 0,6083 0,2690 0,1227 
0,720 0,280 0,4475 0,6000 0,2789 0,1211 
0,710 0,290 0,4438 0,5917 0,2889 0,1195 
0,700 0,300 0,4401 0,5833 0,2988 0,1178 
0,690 0,310 0,4364 0,5750 0,3088 0,1162 
0,680 0,320 0,4326 0,5667 0,3188 0,1146 
0,670 0,330 0,4289 0,5583 0,3287 0,1129 
0,660 0,340 0,4252 0,5500 0,3387 0,1113 
0,650 0,350 0,4215 0,5417 0,3486 0,1097 
0,640 0,360 0,4178 0,5333 0,3586 0,1081 
0,630 0,370 0,4140 0,5250 0,3686 0,1064 
0,620 0,380 0,4103 0,5167 0,3785 0,1048 
0,610 0,390 0,4066 0,5083 0,3885 0,1032 
0,600 0,400 0,4029 0,5000 0,3984 0,1016 
0,590 0,410 0,3992 0,4917 0,4084 0,0999 
0,580 0,420 0,3955 0,4833 0,4184 0,0983 
0,570 0,430 0,3917 0,4750 0,4283 0,0967 
0,560 0,440 0,3880 0,4667 0,4383 0,0950 
0,550 0,450 0,3843 0,4583 0,4483 0,0934 
0,540 0,460 0,3806 0,4500 0,4582 0,0918 
0,530 0,470 0,3769 0,4417 0,4682 0,0902 
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(continuação) 

0,520 0,480 0,3732 0,4333 0,4781 0,0885 

0,510 0,490 0,3694 0,4250 0,4881 0,0869 

0,500 0,500 0,3657 0,4167 0,4981 0,0853 

Fonte: Testes realizados em 2008. 

 

Na tabela acima, utilizou-se os valores constantes da Tabela 1 como 

referência. Utilizaram-se quantidades relativas de cada material, simulando uma 

composição constituída de carvão mais calcário, até a mistura na proporção 1:1 

respectivamente. Dessa forma, estimou-se a quantidade real de carbono para essa 

mistura nas diferentes proporções, bem como o peso seco e a quantidade de água. 

Como os materiais possuem diferenças nítidas de umidade e carbono fixo, 

sua mistura em diferentes proporções resultará em uma média ponderada dos 

parâmetros, conforme expressão 3. 

 

Expressão 3 Ce = (Qcv X CFcv) + (Qcc X CFcc) 

Onde: 

Ce – variável do carbono fixo, determinado na tabela como carbono efetivo. 

Qcv – proporção de carvão na mistura 

CFcv – média dos resultados de carbono fixo do carvão. 

Qcc – proporção de calcário na mistura 

CFcc – média dos resultados de carbono fixo do calcário 

 

Para determinação do peso seco de cada material na mistura, utilizou-se as 

expressões 4 e 5. 

 

Expressão 4 PSm = (Qcv x PScv) 

Onde: 

PSm – peso seco de cada material na mistura. 

Qcv – proporção de carvão na mistura 

PScv – peso seco obtido na expressão 1, para carvão. 
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Expressão 5 PSm = (Qcc X PScc) 

Onde: 

PSm – peso seco de cada material na mistura. 

Qcc – proporção de calcário na mistura 

PScc – peso seco obtido na expressão 1, para calcário. 

 

Para determinar o peso da água contido na mistura usou-se a expressão 6. 

  

Expressão 6 PAm = (Qcv X PAcv) + (Qcc X PAcc) 

Onde: 

PAm – peso total da água encontrada na mistura carvão mais calcário. 

Qcv – proporção de carvão na mistura. 

PAcv – peso da água determinado na expressão 2, para carvão. 

Qcc – proporção de calcário na mistura. 

PAcc – peso da água determinado na expressão 2, para calcário 

 

Na Tabela 3, são amostradas diversas proporções para a formação do 

produto B. A proporção de amido e bórax utilizada na fabricação de briquetes 

corresponde à 95% e 5%, respectivamente. Desta forma, a quantidade efetiva de 

carbono fixo para essa mistura é de 5,90%. 

 

Tabela 3 – Produto B - mistura de amido mais bórax. 
Quantidade de Material Carbono Efetivo 

Total (%) 
Peso Seco do Matrial Peso Total da 

Água (kg) Amido (kg) Bórax (kg) Amido (kg) Bórax (kg) 

0,99 0,01 0,0665 0,8841 0,0081 0,1078 
0,98 0,02 0,0646 0,8752 0,0161 0,1087 
0,97 0,03 0,0628 0,8662 0,0242 0,1095 
0,96 0,04 0,0609 0,8573 0,0323 0,1104 
0,95 0,05 0,0590 0,8484 0,0404 0,1112 
0,94 0,06 0,0571 0,8395 0,0484 0,1121 
0,93 0,07 0,0552 0,8305 0,0565 0,1130 
0,92 0,08 0,0533 0,8216 0,0646 0,1138 
0,91 0,09 0,0514 0,8127 0,0727 0,1147 
0,90 0,10 0,0495 0,8037 0,0807 0,1155 

0,89 0,11 0,0476 0,7948 0,0888 0,1164 

Fonte: Testes realizados em 2008. 
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Assim como nos cálculos anteriores para carvão mais calcário, eles se 

repetem para amido mais bórax como mostrado abaixo: 

 

Expressão 7 Ce = (Qa X CFa) + (Qb X CFb) 

Onde: 

Ce – variável do carbono fixo, determinado na tabela como carbono efetivo. 

Qa – proporção de amido na mistura 

CFa – média dos resultados de carbono fixo do amido. 

Qb – proporção de bórax na mistura 

CFb – média dos resultados de carbono fixo do bórax 

 

Para determinação do peso seco de cada material na mistura, utilizou-se as 

expressões 8 e 9. 

 

Expressão 8 PSm = (Qa X PSa) 

Onde: 

PSm – peso seco de cada material na mistura. 

Qa – proporção de amido na mistura 

PSa – peso seco obtido na expressão 1, para amido. 

 

Expressão 9 PSm = (Qb X PSb) 

Onde: 

PSm – peso seco de cada material na mistura. 

Qb – proporção de bórax na mistura 

PSb – peso seco obtido na expressão 1, para bórax. 

 

Para determinar o peso da água contido na mistura usou-se a expressão 10. 

 

Expressão 10 PAm = (Qa X PAa) + (Qb X PAb) 

Onde: 

PAm – peso total da água encontrada na mistura amido mais bórax. 

Qa – proporção de amido na mistura. 

PAa – peso da água determinado na expressão 2, para amido. 
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Qb – proporção de bórax na mistura. 

PAb – peso da água determinado na expressão 2, para bórax 

 

A determinação teórica do teor de carbono fixo do briquete em função da 

qualidade das matérias-primas utilizadas e sua respectiva umidade é demonstrada 

conforme a Tabela 4, em proporções para formulação de um quilograma de briquete. 

 

Tabela 4 – Produto C – produto A mais produto B. 

Materiais 
Carbono 
Fixo (%) 

Carbono 
Efetivo (%) 

Peso Seco 
(kg) 

Peso total para uma Tonelada 
Peso Total 

(kg) 
Kg água 

Amido 0,0684 0,0046 0,893 74,652 7,985 

Bórax - - 0,807 4,128 0,795 
TOTAL 1 0,0042 - 78,780 8,780 

Carvão 0,5516 0,5130 0,833 1116,000 186,000 
Calcário     0,000 0,000 0,000 

TOTAL 2 0,5130 - 1116,000 186,000 

  

TOTAL 3 51,71   1301,4469 194,7802 

Fonte: Testes realizados em 2008 

 

Esta é a tabela final a qual teoricamente vai determinar o carbono fixo do 

briquete, conforme o carbono fixo de entrada do carvão e da mistura com os demais 

materiais. Também, mostrará a quantidade de cada material a ser acrescentado na 

mistura para produzir um tonelada de briquetes. 

 

TOTAL 1: somatória dos valores da mistura entre amido e bórax. 

TOTAL 2: somatória dos valores da mistura entre carvão e calcário. 

TOTAL 3: resultados obtidos do total 1 mais total 2, com esse resultado é 

possível determinar a quantidade de material necessário para produzir 1 

tonelada de briquete e o total de água que é encontrado nos materiais da 

mistura, determinando teoricamente o teor de carbono fixo do briquete. Este 

resultado poderá estar na margem de erro, de mais ou menos 5%. Veja o 

gráfico abaixo. 
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Gráfico 5 – Demonstrativo das possíveis variações do carbono fixo. Fonte: autor, 2008.  
 

A formulação apresentada nas tabelas é dinâmica, ou seja, os valores 

apresentados não são fixos e alteram-se em função do teor de umidade e do 

carbono fixo existente em cada matéria-prima. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A produção de carvão no Brasil, ainda usa técnicas antigas, obtendo assim 

um baixo rendimento na produção, e uma desuniformidade na qualidade, por 

carbonizarem vários tipos de madeira, e por controlarem a carbonização apenas 

observando a fumça que sai dos fornos.  

O processo de briquetagem de carvão vegetal no Brasil é ainda pouco 

explorado, sendo a Cepevil a única do Brasil e uma das maiores plantas em 

capacidade produtiva da América Latina, com capacidade de produção em torno de 

30 mil toneladas ano. A principal matéria prima para a produção de briquetes de 

carvão vegetal são os resíduos das carvoarias, como: cavaco, moinha e pó de 

carvão vegetal. 

Com a desuniformidade na produção do carvão vegetal citado acima, 

encontra-se muitas dificuldades para manter um padrão de qualidade do briquete. 

Por esse motivo, o intuito deste trabalho foi de desenvolver uma tabela para 

cálculo de carbono fixo do produto, com referencia ao carbono fixo da matéria prima. 

Com estes resultados, poderá agilizar o processo, destinando a matéria prima 

necessária para se obter um carbono fixo ideal, exigido pelos clientes. 

 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 

a) Com a produção do seu próprio carvão, deverá haver um melhor controle, 

garantindo qualidade ideal na produção. 

b) Selecionar fornecedores; fazendo parcerias e; ministrando cursos, 

treinamentos, consultorias e auditorias. 

c) Ter uma melhor preparação da matéria - prima, implementando o 

peneiramento de toda a matéria prima que chega a empresa. 

d) Somente liberar o material para o uso, após a realização dos testes 

necessários. 
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e) Instalar mais um silo de pó, para que possa separar a matéria - prima 

processada em diferentes teores de carbono fixo. 

f) Ter um melhor controle do processo produtivo do briquete. 
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