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POTENCIAL ENERGÉTICO DA BIOMASSA E CARVÃO VEGETAL DE RESÍDUOS
DE CASTANHA-DO-PARÁ (Bertholletia excelsa Bonpl.)

Resumo: Na prática extrativista da Castanha-do-Pará para obtenção de suas
amêndoas, cerca de 90 % do fruto (ouriço e tegumento) é descartado. Uma das
alternativas de uso desses resíduos é a produção de energia. Neste sentido, o objetivo
deste trabalho foi avaliar o potencial energético da biomassa e carvão vegetal de
resíduos produzidos a partir da extração comercial das castanhas (amêndoas) de
Bertholletia excelsa Bonpl. Foram avaliados o teor de umidade e a composição
química imediata, segundo a norma D1762-84 (ASTM, 2013); o poder calorífico
superior e o rendimento gravimétrico em carvão. O ouriço apresentou teor de umidade
de 11,5%, teor de materiais voláteis de 76,6%, teor de cinzas de 0,53%, teor de
carbono fixo de 22,9% e poder calorífico superior de 1934kcal/kg; quando carbonizado
produziu 34,7% de carvão, com 18,3% de materiais voláteis, 2,57% de cinzas, 79,2%
de carbono fixo e poder calorífico superior de 6495kcal/kg. O tegumento apresentou
teor de umidade de 14,9%, teor de materiais voláteis de 67,8%, teor de cinzas de
1,83%, teor de carbono fixo de 30,4% e poder calorífico superior de 2537kcal/kg;
quando carbonizado produziu 44,5% de carvão, com 17,7% de materiais voláteis,
5,24% de cinzas, 77% de carbono fixo e poder calorífico superior de 6322kcal/kg. O
elevado teor de cinza do tegumento pode estar relacionado aos altos teores de
constituintes minerais presentes na sua estrutura anatômica. Constatou-se que ambos
os resíduos, ao serem carbonizados, possuem potencial para serem utilizados com
fins energéticos.
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ENERGY POTENTIAL OF BIOMASS AND CHARCOAL FROM PARÁ NUTS
(Bertholletia excelsa Bonpl.) RESIDUES
Abstract: In the extractivist practice to obtain Pará nut almonds, about 90% of the fruit
residue is wasted. The purpose of this work was to evaluate the energy potential of
biomass and charcoal from Pará nut residues (Bertholletia excelsa Bonpl.) produced by
the commercial extraction. It was evaluated the moisture content and the immediate
chemical analysis, according to ASTM D1762-84. It was also verified the higher
calorific value and charcoal gravimetric yield. The hedgehog presented a moisture
content of 11.5%, a volatile matter content of 76.6%, ash content of 0.53%, fixed
carbon content of 22.9% and a higher calorific value of 1934 kcal/kg; with its
carbonized product it was obtained 34.7% of charcoal, with 18.3% of volatile matter,
2.57% of ash, 79.2% of fixed carbon and a higher calorific value of 6495 kcal/kg. The
seed tegument showed a moisture content of 14.9%, volatile matter content of 67.8%,
ash content of 1.83%, fixed carbon content of 30.4% and higher calorific value of 2537
kcal/kg; its carbonized material presented 44.5% of charcoal, with 17.7% of volatile
matter, 5.24% of ash, 77% of fixed carbon and a higher calorific value of 6322 kcal/kg.
The high ash content of the seed tegument charcoal may be related to the high mineral
components contents present in its anatomical structure. It was verified that both
tegument seed and hedgehog carbonized residues have potential for energy
production use.
Keywords: Brazil nut, hedgehog, carbonization.

1. INTRODUÇÃO
A utilização da biomassa florestal como insumo energético, nas suas diferentes
formas de aproveitamento, vem despertando interesse em diversos países por seu
potencial renovável, além de surgir como geração de oportunidade de trabalho no
processo de produção energética e criação de novos mercados para os resíduos
florestais (SANTIAGO, 2013). O Brasil, segundo Paula (2010), é um dos maiores
produtores de madeira e produtos agrícolas, devido a sua grande biodiversidade e
área de cultivo e ao clima tropical que também possibilita a implantação de diferentes
culturas. No entanto, essa grande produção também gera grande quantidade de
resíduos que podem deter grande potencial para diversas utilizações.
Diante disso, procura-se cada vez mais conhecimento para utilização destes
coprodutos, incluindo-se a produção de energia como alternativa de evitar seu
desperdício. De acordo com Pedrozo et al. (2011), a Castanheira-do-Pará (Bertholletia
excelsa) – espécie protegida pela Lei 4.771, que proíbe a derrubada da árvore –,
também conhecida como Castanha-do-Brasil, Castanha-da-Amazônia, Brazil nut ou
Para nut, é uma das maiores e mais conhecidas árvores da Amazônia. Seu fruto
(ouriço) é um pixídio lenhoso e contém cerca de 20 sementes tri seriadas, de formato
triangular, de casca (ou tegumento) rígida e lenhosa que envolve as amêndoas, estas
são aproveitadas nas práticas de extração comercial formando todo o resto do fruto –
aproximadamente 90% – os resíduos do processo (PETRECHEN e AMBRÓSIO,
2016).
Muitas famílias da floresta amazônica praticam o extrativismo, sendo a coleta
de Castanha-do-Pará uma das atividades de maior importância econômica na região.
Porém, como essa prática é sazonal, ou seja, só ocorre no período de safra, a renda
desses povos durante a entressafra é bastante reduzida, fazendo-se, portanto,
necessária uma atividade alternativa que remunere o trabalhador (NOGUEIRA, 2011).
Nesse sentido, o aproveitamento energético do ouriço e tegumento da castanha, por
meio da carbonização ou incorporação a outros produtos energéticos como pellets,
surge como um processo de agregação de valor a esses resíduos e que, ao mesmo
tempo, pode contribuir com a economia dessas famílias.
No estudo feito por Oliveira e Lobo (2002) sobre o potencial para uso
energético do ouriço da Castanha-do-Pará, obtiveram um valor de Poder Calorífico
Superior (PCS) de 4722 kcal/kg. Ou seja, o ouriço e os resíduos do beneficiamento da
castanha podem ser utilizados como combustível (LOCATELLI et al., 2005).
Segundo Protásio et al. (2011), para o aproveitamento racional e adequado dos
resíduos florestais, faz-se necessário o estudo de suas propriedades energéticas.
Portanto, o conhecimento de características da biomassa – como composição química
elementar (carbono, hidrogênio, oxigênio) e macromolecular (celulose, lignina,
hemiceluloses, extrativos), densidade, teor de umidade, composição química imediata
(materiais voláteis, carbono fixo e cinza) – são essenciais para sua melhor utilização
como fonte de energia, pois influencia o seu poder calorífico (VALE et al. 2011).
Diante do exposto, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o
potencial energético da biomassa e carvão vegetal de resíduos produzidos a partir da
extração comercial das castanhas (amêndoas) de Bertholletia excelsa Bonpl.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Preparações do material

O ouriço do fruto e o tegumento da semente (figura 1) foram fornecidos por
famílias que extraem as castanhas para uso comercial de comunidades situadas nas
proximidades da cidade de Santarém - PA durante a safra do final de 2016 / início de
2017. As carbonizações e análises químicas imediatas foram realizadas no
Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade Federal do Oeste do Pará.
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Figura 1. Fruto/ouriço (A) e casca (tegumento) da Castanha-do-Pará (B)
Foram coletados 3 ouriços, que foram quebrados em pedaços menores, e
aproximadamente 0,5 kg de tegumento. A fim de homogeneizar o material, os resíduos
foram misturados e, posteriormente, divididos, cada um, em 6 amostras (3 para
análise química imediata da biomassa e 3 para a carbonização). Para análise
imediata, todas as amostras in natura e carbonizadas foram trituradas, classificadas
em frações intermediárias entre 40 e 60 mesh e divididas em três tratamentos,
utilizando-se triplicata em cada: (i) ouriço; (ii) tegumento da semente; e (iii) mistura dos
dois tipos de resíduos.
2.2 Carbonizações
Para a determinação das características do carvão e o balanço de massa da
carbonização, as amostras de ouriço e tegumento foram carbonizadas em forno do
tipo mufla por meio de um reator em aço inoxidável, a uma taxa de aquecimento de
1,67°C.min-1, e temperatura final de 450°C por 60 minutos. Antes e após a
carbonização, a massa das amostras foi determinada em balança analítica Shimadzu
modelo AUY220 para obtenção do rendimento gravimétrico em carvão (Equação 1).
𝑀𝐶𝑠

RGc = 𝑀𝑀𝑠 ×100

(1)

Onde: RGc = Rendimento Gravimétrico do carvão (%); MCs = Massa do Carvão Seco
(g); MMs = Massa da Madeira Seca (g).
Para cada amostra carbonizada, foi determinada a densidade relativa aparente
do carvão (Equação 2).
D (ap. c) =

𝑃 (𝑐.𝑠.)
𝑉 (𝑐.𝑠𝑎𝑡.)

(2)

Onde: D (ap.c) = Densidade relativa aparente do carvão vegetal (g/cm³); P (c.s.) =
Peso do carvão seco (g); V (c.sat.) = Volume do carvão saturado (cm³).
2.3 Análise química imediata
Foram obtidos teores de umidade, materiais voláteis, cinzas e carbono fixo dos
resíduos in natura e após carbonização através de análises realizadas conforme a
norma D1762-84 (ASTM, 2013).
2.4 Poder calorífico superior
O poder calorífico superior foi estimado aplicando-se a Fórmula de Goutal
(SATER et al., 2011), expressa pela Equação 3:
PCS = (82 Cf + AV)

(3)

Onde: PCS = poder calorífico superior, em Kcal/Kg; Cf = percentagem de carbono fixo;
V = Percentagem de material volátil; A = Coeficiente dado pela relação V/(V+Cf).
2.5 Análise estatística
Para as análises imediatas e poder calorífico superior da biomassa e carvão
vegetal dos resíduos foi feita uma análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade, considerando os três tratamentos utilizados; enquanto que para as
médias de densidade aparente, gases condensáveis e não condensáveis e rendimento
da carbonização dos dois tipos de resíduos foi feito teste T. Os dados foram
processados utilizando-se o programa estatístico Assistat (2016) versão 7.7.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise química imediata e poder calorífico superior

Os dados da Tabela 1 mostram os resultados dos teores de umidade, materiais
voláteis, cinzas e carbono fixo e poder calorífico superior (kcal/kg), obtidos dos
resíduos in natura de Bertholletia excelsa Bonpl. Todas as variáveis citadas
apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos ao nível de 1% de
probabilidade.
Tabela 1. Valores médios de Umidade (U), Teor de Materiais Voláteis (TMV), Teor de
Cinzas (TCz), Teor de Carbono Fixo (TCF) e Poder Calorífico Superior (PCS) dos três
tratamentos in natura.
Variáveis
Tratamentos
U* (%)
TMV (%)
TCz (%)
TCF (%)
PCS (Kcal/kg)
Ouriço

11,54 c

76,60 a

0,53 c

22,87 c

1934,14 c

Tegumento

14,96 a

67,80 c

1,83 a

30,37 a

2537,53 a

Mistura
13,19 b
73,52 b
1,17 b
25,31 b
CV (%)
1,75
0,66
6,29
1,80
CV = Coeficiente de Variação em %. * em base úmida.

2130,09 b
1,73

Por meio destes dados, é possível notar que, apesar de ter apresentado
maiores teores de cinza e umidade, o tegumento in natura possui maior poder
calorífico superior, maior teor de carbono fixo e menor teor de materiais voláteis
quando comparado aos demais tratamentos e até mesmo - avaliando-se as duas
últimas variáveis mencionadas - a madeira de algumas espécies tropicais, como
Cardeiro (16,99 % de carbono fixo; 82,77 % de materiais voláteis), Cedrinho (17,73 %
de teor de carbono fixo; 81,71 % de materiais voláteis), entre outras, estudadas por
Silva et al. (2014).
Os dados da análise imediata realizada no carvão dos resíduos mostram que
não existe diferença significativa entre os tratamentos para os teores de materiais
voláteis e carbono fixo (Tabela 2). E, assim como na biomassa, o carvão de tegumento
apresentou o maior teor de umidade e de cinzas.
Tabela 2. Valores médios de Umidade (U), Teor de Materiais Voláteis (TMV), Teor de
Cinzas (TCz), Teor de Carbono Fixo (TCF) e Poder Calorífico Superior (PCS) dos três
tratamentos após carbonização a 450°C.
Variáveis
Tratamentos
U* (%)
TMV (%)
TCz (%)
TCF (%)
PCS (Kcal/kg)
Ouriço

2,87 b

18,27 a

2,57 c

79,16 a

6494,77 a

Tegumento

3,45 a

17,70 a

5,24 a

77,05 a

6321,78 a

Mistura
3,01 b
19,21 a
3,95 b
76,84 a
6304,66 a
CV (%)
2,77
6,18
3,8
1,40
1,40
CV = Coeficiente de Variação em %. * em base úmida. Médias seguidas pela mesma
letra na coluna não diferem estatisticamente entre si.
Esses resultados mostram que as cinzas do ouriço da castanha assim como da
mistura dos resíduos estão próximas aos valores médios encontrados nos carvões
vegetais obtidos a partir de outros resíduos, e sabe-se que um carvão de qualidade
não pode ultrapassar 4 % de cinzas e 8 % de umidade (BARROS, 2006). Porém, isso
não exclui o potencial de utilização do tegumento, já que não houve muita influência
sobre o poder calorífico e teor de carbono fixo.
Teores de materiais voláteis e carbono fixo deste trabalho foram semelhantes
aos encontrados por Nogueira (2011) para o carvão produzido a partir do ouriço da
Castanha-do-Pará, diferenciando-se apenas no teor de cinzas, cujo valor foi de
aproximadamente 0,87%. O teor de cinza está relacionado à presença de minerais no
solo – o que pode explicar essa diferença de valores – como potássio, cálcio, quartzo,
ferro, enxofre, fósforo, magnésio, alumina, sódio, manganês, titânio, cloro, níquel e
alguns metais em baixos teores encontrados nas cinzas da castanha (JUNIOR, 2010).
Os teores de materiais voláteis e carbono fixo, assim como o poder calorífico
superior, não apresentaram diferenças entre os tratamentos após carbonização. Além
disso, houve um grande aumento no poder calorífico superior dos tratamentos ao
serem carbonizados, superando o poder calorífico apresentado pelo carvão de torta e
epicarpo de pinhão manso (Jatropha curcas), de 6233 e 3954 kcal/kg, respectivamente
(VALE et al., 2011) e assemelhando-se ao carvão vegetal de resíduos de
maçaranduba, de 6415 kcal/kg, provenientes da indústria madeireira (SILVA et al.,
2007).
Visto que a biomassa residual da Castanha-do-Pará apresenta baixo poder
calorífico e alto teor de umidade, uma possível utilização desses materiais, além do
carvão vegetal, seria na confecção de pellets e briquetes. Sabe-se que no Brasil já se

faz o aproveitamento de resíduos de biomassa lignocelulósica para estas finalidades,
como os pellets de biomassa residual de Pinus spp. provenientes da cadeia produtiva
de Santa Catarina (SPANHOL et al., 2015) e briquetes produzidos a partir de
maravalha e pó-de-serra de madeira de Lei, Pinus e Eucalipto, resíduos de algodão,
casca de arroz, entre outros (DIAS et al., 2012).
3.2 Rendimentos da carbonização
As densidades do carvão vegetal obtido a partir dos resíduos da castanha não
apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 3). Já
em relação ao rendimento gravimétrico em carvão houve diferença significativa ao
nível de 1% de probabilidade.
Tabela 3. Valores médios de densidade relativa aparente (DA) e rendimento
gravimétrico do carvão (RGc) dos resíduos de Bertholletia excelsa Bonpl.
Variáveis
Resíduos
DA (g/cm³)
RGc* (%)
Ouriço

0,83

Tegumento

0,76

34,75
44,52
ns

F calculado
4,55
353,02**
ns = não significativo a 5%. ** = significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <
0,01). * em base seca.
Diante estes resultados, verificou-se que o tegumento, provavelmente em
função da sua composição química (maior teor de lignina), apresentou maior
rendimento em carvão. Com rendimentos gravimétricos em carvão vegetal de 34,75 %
para o ouriço e 44,52 % para o tegumento, ambos os resíduos podem ser utilizados
para a carbonização. Quanto a densidade aparente, os resíduos da Castanha-do-Pará
mostraram valores superiores aos encontrados por Silva et al. (1986) para a madeira
de Eucalyptus grandis.
4.

CONCLUSÕES

Tanto o ouriço quanto o tegumento da Castanha-do-Pará transformados em
carvão vegetal possuem potencial para serem usados com finalidades energéticas.
Tais resíduos apresentam características favoráveis para este fim, sendo algumas
delas, inclusive, semelhantes ou superiores às apresentadas por madeiras de outras
espécies. No entanto, deve-se atentar para o elevado teor de cinza do tegumento.
Os resíduos in natura apresentam características não favoráveis para o uso
energético, principalmente no que diz respeito aos baixos valores de poder calorífico
superior, sendo, portanto, mais interessante a utilização do carvão vegetal que da
biomassa destes resíduos.
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