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EFEITO DA TEMPERATURA FINAL DE CARBONIZAÇÃO E DIMENSÃO DAS
AMOSTRAS NA RESISTÊNCIA DO CARVÃO VEGETAL

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura final de
carbonização e dimensões dos corpos de prova na resistência mecânica paralela às fibras do
carvão vegetal de Alexa grandiflora Ducke. Foram três tratamentos nas carbonizações, com
temperatura final de 300, 400 e 500ºC, as quais foram testadas em duas dimensões de corpo
de prova, 4 cm e 6 cm de comprimento. O processo de carbonização foi realizado em mufla
de resistência elétrica, sendo aplicada a taxa de aquecimento com aumento de 1,6ºC/min. Os
ensaios foram realizados em uma máquina universal de ensaio. Na análise dos resultados foi
realizada a Análise de Variância para verificação dos efeitos da temperatura e comprimento
dos corpos de prova sobre a resistência mecânica do carvão. Houve efeito significativo do
comprimento de corpo de prova na resistência à compressão do material. Ocorreu tendência
ao decréscimo do módulo de resistência nas temperaturas máximas de 400ºC e 500ºC, sendo
observado maior valor médio em 300ºC nos dois tipos de corpo de prova. O comportamento
da resistência à compressão do carvão foi heterogêneo em relação ao comprimento dos
corpos de prova, ocorrendo redução no módulo de resistência no maior comprimento testado.
Recomenda-se a altura de 4 centímetros para corpo de prova em ensaios de compressão
para resistência do carvão vegetal.
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EFFECT OF FINAL CARBONIZATION TEMPERATURE AND SAMPLE LENGTH ON THE
COMPRESSIVE STRENGTH OF CHARCOAL
Abstract: The present study aimed to evaluate the effect of final carbonization temperature
and the sample length on the compression parallel to the charcoal fibers. The carbonization
process was performed in an electric muffle furnace, using a heating rate of 1.6°C per minute
and final temperatures of 300ºC, 400ºC and 500ºC, which were analyzed in two lengths of
sample test, 4 cm and 6 cm. The samples were tested on a universal test machine. The
Analysis of Variance was performed to verify the effects of temperature and length of the test
samples on the compressive strength of the charcoal. According to the results in the Analysis
of Variance, the effect of the sample length was significant in relation to the mechanical
resistance of the charcoal. There was a decrease in the compressive strength of the charcoal
produced at final temperatures of 400ºC and 500ºC, with a higher average value in 300ºC
verified in both types of sample length. It was also observed that the behavior of the studied
mechanical property was heterogeneous in relation to the sample length, occurring a decrease
in the mechanical strength in the longer sample length. It is recommended the sample height
of 4 centimeters for samples in compression tests to evaluate the charcoal resistance.
Keywords: charcoal quality, parallel compression, mechanical properties.
1. INTRODUÇÃO
O carvão vegetal é um produto da transformação térmica da madeira, o qual
pode ser utilizado não somente na cocção de alimentos, mas também em processos
industriais, como na produção do aço e de gás (VEIGA et al., 2016). O Brasil é o maior
produtor mundial de carvão vegetal, cerca de 35,4 % de toda a madeira produzida no país é

destinada à produção de lenha e carvão vegetal e os principais consumidores de carvão
vegetal são os setores de aço, ferro-gusa e, em menor escala, o comércio e o consumidor
residencial (NEVES et al., 2011).
Entre as propriedades do carvão que estão diretamente relacionadas ao seu
desempenho no forno na indústria siderúrgica, a resistência mecânica se destaca como uma
das mais importantes e pode ser considerada um dos principais entraves encontrados nos
processos siderúrgicos em relação ao uso de carvão vegetal no alto forno (ASSIS et al., 2016).
Dentro desta característica, o fator de maior destaque é em relação a sua friabilidade e, sendo
o carvão vegetal naturalmente um produto bastante friável, essa característica se agrava
devido às operações de manuseio e transporte que este material sofre até alcançar o interior
do alto-forno (BRITO, 1993). Segundo o mesmo autor, os níveis de resistência mecânica do
carvão vegetal têm implicações diretas sobre a sua granulometria, ou seja, um carvão menos
resistente irá se degradar mais facilmente, resultando na diminuição do seu tamanho médio,
o que não é desejável para a indústria.
A temperatura final desempenha um papel fundamental nas diversas reações
durante o processo de carbonização, levando à geração de produtos com características e
propriedades diferentes em cada faixa de temperatura (TRUGILHO, 2001). Para a utilização
do carvão vegetal como termorredutor é essencial caracterizá-lo, uma vez que suas
propriedades mecânicas estão diretamente ligadas à qualidade final do aço produzido (VEIGA
et al., 2016). Segundo CETEC (1980), a resistência à compressão e rigidez do carvão vegetal
é diretamente proporcional à sua capacidade de sustentação do leito no interior do alto forno
siderúrgico.
Existe na literatura diversos estudos acerca dos parâmetros físicos e químicos
da qualidade do carvão vegetal (NEVES et al., 2011; REIS et al., 2012; PROTÁSIO et al.,
2014; LEITE et al., 2015). No entanto, é escasso o conhecimento das propriedades mecânicas
desse material e ainda é inexistente uma norma específica para padronização e condução
dos ensaios mecânicos de carvão (KURAUCHI, 2014). Esse fato se deve, principalmente, à
heterogeneidade desse material associada à dificuldade de confecção de corpos de prova
para realização dos ensaios (COSTA, 2016).
Torna-se importante também viabilizar estudos de espécies em potencial como
a Alexa grandiflora, com o intuito de possibilitar a inserção da mesma no mercado. Diante
disto, a caracterização das propriedades tecnológicas de espécies alternativas como a
melancieira viabiliza a substituição de outras de uso consagrado que, em alguns casos, já se
encontram em fase de esgotamento, por esta espécie alternativa, podendo apresentar
potencial tecnológico equivalente, além de maior disponibilidade e menor custo (GOMES et
al., 2012). Nesse sentido, o presente trabalho visa avaliar o efeito da temperatura final de
carbonização e dimensões dos corpos de prova na resistência à compressão paralela às
fibras do carvão vegetal de Alexa grandiflora Ducke.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O material foi proveniente da Floresta Nacional do Tapajós (FNT), localizada
às margens da Rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), entre as coordenadas 2º45’ e 4º10’ S e
54º45’ e 55º30’ W. Os fustes dos indivíduos de Alexa grandiflora Ducke selecionados foram
desdobrados em pranchões centrais de 10 cm de espessura, os quais foram subdivididos em
sarrafos medindo 6 x 6 x 140 cm, dos quais foram confeccionados corpos de prova com
dimensões de 2 cm x 2 cm x 4 cm e 2 cm x 2 cm x 6 cm nos sentidos tangencial, radial e axial,
respectivamente, os quais foram desdobrados em serra circular. Posteriormente o material foi
mantido em estufa à 100º C para efeito de secagem. Após verificação da umidade abaixo de
1%, as amostras foram alocadas na mufla de resistência elétrica para produção do carvão
vegetal.

Foram utilizados três tratamentos térmicos nas carbonizações, ou seja,
temperaturas máximas de 300, 400 e 500ºC, de amostragem composta por três repetições de
cada uma das três árvores em cada temperatura final. No processo de carbonização, foi
adotado o método de Trugilho et al. (2001), com a taxa de aquecimento de 1,6º C/min, partindo
de 100º C até atingir a temperatura máxima, a qual foi mantida durante 60 minutos. Após o
desligamento, a mufla permaneceu fechada até retornar à temperatura ambiente e,
posteriormente, as amostras foram ensaiadas em uma máquina universal de ensaio, modelo
EMIC DL 30000 (Figura 1), no Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade Federal
do Oeste do Pará (UFOPA).
Devido à ausência de norma específica para direcionar ensaios dessa
natureza, foram adotadas as diretrizes aplicadas por Moutinho et al. (2016), onde foram
realizados testes preliminares para identificar as particularidades do carvão vegetal. Desse
modo, foi utilizada a velocidade de aplicação da carga fixada em 0,2mm/min e o ponto de
interrupção do ensaio estipulado em 20% de perda de resistência do material.
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Figura 1. Ensaios de compressão paralela às fibras do carvão.
(A) Amostras de 4 cm de comprimento; (B) Amostras de 6 cm de comprimento.
Os resultados foram enquadrados em delineamento inteiramente casualizado
disposto em um esquema fatorial com dois fatores (tamanho e temperatura) com nove
repetições. Foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA) e, em caso de efeito significativo, foi
realizada a comparação das médias pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As
análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa RStudio versão 1.0.136.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta o resumo da análise de variância (ANOVA) dos fatores
de comprimento do corpo de prova e temperatura final na resistência mecânica à compressão
do carvão vegetal. De acordo com os resultados, o efeito do comprimento de corpo de prova
foi altamente significativo em relação à resistência à compressão, enquanto a temperatura e
a interação entre os dois fatores não exerceram influência estatisticamente significativa em
relação à variável estudada.
Tabela 1. Análise de Variância (ANOVA) da resistência à compressão paralela às fibras do
carvão em função da temperatura final de carbonização e comprimento de corpo de prova

Fonte de
SQ
GL
QM
F
variação
Comprimento
129,766
1
129,7660
22,6415
Temperatura
31,090
2
15,54504
2,7123
Interação (F1)x(F2)
6,508
2
3,25418
0,5678
Resíduo
275,105
48
5,731
‘*’ = significativo ao nível de 0,001% de significância; ns = não significativo.

P
1.827e-05 *
0,07656 ns
0,57054 ns

Através do gráfico da Figura 2 pode-se verificar a ausência de interação entre
os fatores pois as linhas são paralelas, assim como o grande efeito de comprimento de CP
através da grande distância entre essas linhas. Pode-se observar menor resistência no carvão
testado com corpo de prova de comprimento 2 (6 cm). Tal fenômeno pode ser atribuído à
maior probabilidade de incidência de defeitos e fissuras em corpo de prova de maior
comprimento, resultando em sua alta friabilidade, corroborando com testes realizados pela
Fundação CETEC (1982), em que se registrou maior formação de finos em peças de maior
comprimento, obtendo um material mais friável e, assim, menos resistente. Assim, as
diretrizes da NBR 7190 (1997), a qual recomenda que o comprimento do corpo de prova deve
ser no mínimo três vezes maior que a sua largura para que não ocorra influência na avaliação
das propriedades mecânicas do material, não é recomendada para ensaios dessa natureza.

Figura 2. Interação dos fatores comprimento de CP e temperatura final.
Comprimento 1 = 6 cm; Comprimento 2 = 4 cm.
Observa-se decréscimo na resistência mecânica enquanto a temperatura de
carbonização aumenta (Figura 2), comportamento semelhante àqueles verificados em
estudos de Assis (2016), Vieira (2009), Oliveira (1982) e Kumar et al. (1999), onde verificaram
o decréscimo da resistência à compressão quando a temperatura de carbonização aumenta
de 300ºC para temperaturas próximas à 500ºC. Segundo Treusch et al. (2004), esse
comportamento pode ser atribuído à maior extração de voláteis e decomposição dos
constituintes da madeira até a temperatura de 500ºC, resultando na maior porosidade do
carvão vegetal sendo assim um material de menor resistência mecânica. Em contrapartida,
os autores observaram aumento da resistência à compressão em carvão produzido sob
temperaturas superiores à 500ºC, devido à maior contração e modificações no tamanho e
forma da porosidade.

Por outro lado, Veiga et al. (2016), ao verificarem diferentes comprimentos de
corpos de prova e sua resistência à compressão de carvão produzido a partir de Eucalyptus
a 450ºC, observaram efeito inverso, com valores de resistência inferiores em corpos de prova
de menor comprimento. Tal comportamento divergente pode ser explicado devido às
diferentes taxas de carbonização utilizadas. Kumar et al. (1999) e Siebeneichler et al. (2017)
verificaram menor resistência mecânica do carvão quando produzidos sob taxas de
aquecimento mais baixas.
Os valores médios dos módulos de resistência (MOR) do carvão vegetal em
relação ao comprimento dos corpos de prova estão na Tabela 2. As médias de MOR entre as
diferentes temperaturas não diferem estatisticamente entre si. No entanto, observa-se um
menor módulo de resistência médio de 11,52 MPa em 400ºC, corroborando com o valor médio
de resistência à compressão de 12 MPa encontrado por Moutinho (2013) ao trabalhar com
carvão proveniente de clones de Eucalyptus.
Tabela 2. Médias dos módulos de resistência (MPa) dos comprimentos de CP e temperatura
final de carbonização
Comprimentos
CP1
CP2
300ºC
12,12 a
9,70 b
400ºC
11,52 a
8,68 b
500ºC
11,08 a
7,03 b
Médias
11,57 A
8,47 B
CP1 = 4 cm; CP2 = 6 cm. *Médias seguidas de mesma letra nas colunas não apresentam
diferença estatística pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Temperaturas

Verifica-se o comportamento de menor módulo de resistência para a maior
dimensão de comprimento de CP (corpo de prova 2), o que pode ser explicado devido à maior
possibilidade de ocorrência de trincas, formação de finos ou defeitos internos das amostras,
o que resulta em queda de resistência, sendo também válido ressaltar que essa variação das
médias pode ocorrer em função do tamanho e números desses defeitos. Em estudo realizado
pela CETEC (1982) verificou-se maior formação de finos e menor resistência ao esforço de
compressão em amostras de maior comprimento, ao analisar corpos de prova de 22 e 42 cm
de comprimento.
4. CONCLUSÕES
Houve tendência à redução da resistência a compressão do carvão quando
submetido a temperatura final de carbonização mais elevada, apesar de os valores médios
nas diferentes temperaturas testadas não diferirem estatisticamente.
O comportamento da resistência ao esforço de compressão do carvão foi
heterogêneo em relação ao comprimento de corpo de prova, ocorrendo redução no módulo
de resistência mecânica do corpo de prova de maior comprimento.
Recomenda-se o comprimento de 4 cm para corpos de prova em ensaios de
compressão para avaliação da resistência mecânica do carvão vegetal.
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