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RESUMO GERAL 

__________________________________________________________________________ 

 

EFEITO DA VELOCIDADE DE CARBONIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

DO EXTRATO PIROLENHOSO  DA MADEIRA DE EUCALIPTO (Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) E JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) 

 

Dentre os parâmetros utilizados no processo de carbonização da biomassa, a velocidade de 

aquecimento apresenta-se como um dos mais importantes na modificação dos rendimentos 

gravimétricos dos produtos obtidos. Diante deste exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

influência de diferentes velocidades de aquecimento nos rendimentos gravimétricos em 

carvão vegetal, líquidos condensáveis e gases não condensáveis, assim como sua influência na 

composição química do extrato pirolenhoso coletado. Foram utilizadas madeiras de eucalipto 

(Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) 

cortadas em discos com diâmetros variados e secos em estufa. A carbonização ocorreu em 

forno elétrico tipo mufla, em três velocidades de aquecimento, sendo elas 0,7; 1,0 e 1,4 

ºC/min. Utilizou-se o programa BioEstat versão 5.3, onde foram realizados o teste de 

normalidade, Shapiro Wilk, e, em seguida, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de significância. O extrato pirolenhoso coletado foi destilado e posteriormente 

analisado por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Os resultados 

demonstraram que com o aumento da velocidade de aquecimento os rendimentos em carvão 

vegetal diminuíram e os rendimentos em líquidos condensáveis aumentaram. Assim como a 

elevação da velocidade de aquecimento aumentou o teor de furanos e piranos e diminuiu o 

teor de compostos fenólicos do extrato pirolenhoso. Com isso, conclui-se que a escolha da 

velocidade de aquecimento deve ser realizada de acordo com o interesse principal da 

produção.  

Palavras-Chave: vinagre de madeira, carvão vegetal, pirólise, taxa de aquecimento. 
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GENERAL ABSTRACT 

__________________________________________________________________________ 

 

EFFECT OF CARBONIZATION VELOCITY ON THE CHEMICAL COMPOSITION 

OF PYROLIGNEOUS EXTRACT OF EUCALIPTO (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis) AND JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.)  

 

Among the parameters used in the biomass carbonization process, the heating rate is one of 

the most important changes in the gravimetric yield of the products obtained. In face of it, the 

purpose of this study was to evaluate the influence of different heating velocities on the 

gravimetric yields in charcoal, condensable fluids and non-condensable gases. The eucalyptus 

(Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) and jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) 

Poir.) woods were used, shaped as disks with variable diameters and dried. The carbonization 

occurred in a muffle type electric oven for three distinct heating velocities: 0,7; 1,0 and 

1,4 °C/min. The BioEstat software version 5.3 was employed to perform the normality test 

and Shapiro Wilk, ans subsequently the averages were compared by Tukey's test to the 5% 

significance level. The collected pyrollenous extract was analyzed by gas chromatography 

coupled to the mass. The results showed that as the heating rate increased, charcoal yields 

decreased and yields in condensable liquids increased. As well as the increase of the heating 

rate increased the furans and pyran content and decreased the content of phenolic compounds 

of the pyrolignous extract. With this, it is concluded that the choice of the heating rate should 

be carried out according to the main interest of the production. 

 

Keywords: wood vinegar, charcoal, pyrolysis, heating rate. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

__________________________________________________________________________ 

 

O crescimento acelerado da população, aliado às políticas de preservação do meio 

ambiente, justificam a necessidade de buscas por novas alternativas produtivas que sejam 

mais racionais e equilibradas. Estas alternativas devem aliar a eficiência dos processos 

tecnológicos à garantia do respeito pelo meio ambiente, aumentando o aproveitamento dos 

resíduos produzidos durante suas operações e ao mesmo tempo diminuindo o descarte de 

poluentes nocivos à atmosfera e meio ambiente.  

Durante o processo de carbonização da madeira, o carvão vegetal é apenas uma fração 

dos produtos que podem ser obtidos. Aproximadamente 70% dos subprodutos da 

carbonização são emitidos em forma de gases, sendo parte destes gases condensáveis e a outra 

parte composta por gases não condensáveis (CASTANHO; ALMEIDA; BRITO, 2012). Na 

maioria das vezes estes gases são descartados indiscriminadamente na atmosfera sem nenhum 

tipo de aproveitamento, gerando impactos negativos aos ambientes que ficam próximos à 

atividade carvoeira, à saúde das pessoas que ali residem e contribuindo para o agravamento da 

situação do efeito estufa.  

Porém, caso sejam utilizados sistemas apropriados para sua coleta, estes subprodutos 

que normalmente são lançados ao meio podem ser reaproveitados. Para o reaproveitamento 

dos gases não condensáveis, por exemplo, alguns trabalhos propõem a construção de uma 

estrutura anexa ao forno, chamado queimador de fumaça, onde nesta, ocorre a queima destes 

gases e com isso a emissão de poluentes é drasticamente reduzida. Neste contexto, Cardoso et 

al. (2010) propuseram um protótipo onde 96% do metano e 93% do monóxido de carbono 

foram queimados e deixaram de ser jogados no ambiente, tornando o processo de 

carbonização mais eficiente, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista 

ambiental. 

A parte condensável destes gases pode ser coletada e utilizada, agregando valor ao 

processo produtivo e ao mesmo tempo diminuindo a emissão de poluentes na atmosfera. Esta 

parte, conhecida por licor pirolenhoso, é uma mistura de alcatrão, extrato pirolenhoso e vários 

outros compostos químicos (WU et al., 2015). Existem diversas maneiras de separar o extrato 

pirolenhoso desta mistura, entre elas estão a decantação e a destilação. 

O extrato pirolenhoso é um líquido aquoso de caráter predominantemente ácido, 

apresentando uma composição química bastante complexa. Segundo Wu et al. (2015) em sua 

composição há mais de 200 compostos orgânicos já identificados, grande quantidade de ácido 
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acético e a presença de diversos compostos químicos como ácidos, álcoois, cetonas, fenóis, 

aldeídos e vários outros derivados da lignina (SCHNITZER et al., 2015). 

A produção e o uso do extrato pirolenhoso datam de muitos séculos atrás, existindo 

relatos de seu uso na Índia e China para tratamento de doenças há mais de mil anos. Sua 

produção em larga escala teve início no ano de 1813, quando a Inglaterra o produziu para 

utilização na coloração do linho. Outras aplicações são relatadas na literatura, como repelente 

de insetos, removedor de odor (WU et al., 2015), fertilizante vegetal (MIYASAKA et al., 

2001), promotor do crescimento das plantas (SCHNITZER et al., 2015), aditivo para ração 

animal (CAMPOS, 2007), além de aplicações antifúngicas e antimicrobianas (YANG et al., 

2016).  

São necessários mais estudos sobre a produção e a caracterização do extrato pirolenhoso 

relacionados aos parâmetros de carbonização empregados, pois sua vasta aplicabilidade esta 

relacionada à sua complexa composição química. É necessário um melhor entendimento sobre 

os fatores que influenciam na constituição química do mesmo, alicerçando conhecimentos 

para aplicações posteriores e com isso contribuindo para o desenvolvimento tecnológico de 

pesquisas neste ramo. 

 Deste modo, este trabalho teve como objetivo analisar quais as variações ocorridas nos 

rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, líquidos condensáveis e gases não 

condensáveis, assim como na composição química do extrato pirolenhoso de duas espécies, 

eucalipto e jurema preta, quando diferentes velocidades de aquecimento são aplicadas durante 

o processo de carbonização destas madeiras. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

__________________________________________________________________________ 

 

2.1. Processo de Carbonização 

  

A carbonização é um processo onde ocorre a transformação da madeira em carvão 

vegetal, com a produção simultânea de gases, sendo parte destes condensáveis e parte não 

condensáveis (CASTANHO; ALMEIDA; BRITO, 2012). Para Vieira et al. (2013) a 

carbonização pode ser entendida como uma reação química, onde a madeira sofre uma 

degradação térmica, normalmente entre 450 a 550 ºC, com ausência quase total de oxigênio, 

necessitando da inserção de calor no meio e sendo esta classificada como uma reação 

endotérmica.  

O produto principal da carbonização, o carvão vegetal, pode ser entendido como uma 

mistura de três componentes principais, sendo estes as cinzas, os materiais voláteis e o 

carbono fixo. As cinzas representam uma pequena fração do produto, sendo um resíduo 

mineral proveniente dos componentes da casca e do lenho da madeira carbonizada. Os 

materiais voláteis são substâncias que durante a combustão da madeira ou do carvão vegetal, 

são desprendidas na forma de gases. Já o carbono fixo é definido como o teor de carbono 

presente no carvão vegetal, estando diretamente relacionado ao poder calorífico do mesmo e 

por isto sendo considerado um dos principais indicadores de qualidade deste produto em 

termos energéticos (OLIVEIRA, 2003). 

O Brasil apresenta-se como o maior produtor e consumidor mundial de carvão vegetal 

visto as características climáticas que possui e a grande área territorial que se destina à 

produção de biomassa, porém, ainda apresenta procedimentos produtivos com baixa 

eficiência e baixo controle operacional, o que além de reduzir o rendimento dos produtos da 

carbonização também acaba gerando grande quantidade de resíduos que impactam 

negativamente o meio ambiente (TACCINI, 2010).  

O Brasil é o único País que produz carvão vegetal de uma forma sustentável, (CANAL 

et al., 2016), apresentando uma produção total de 5,6 milhões de toneladas em 2013 e 

possuindo uma previsão de produção total estimada entre 8 e 11 milhoes de toneladas para o 

ano de 2020 (Brasil, 2015). Porém, no cenário mundial a China é o país que possui o maior 

número de patentes nesta área, sendo também o país que mais pesquisa e publica trabalhos 

sobre o tema em questão (SANTOS et al., 2015). 
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A produção de carvão vegetal no Brasil ainda é realizada predominantemente em fornos 

circulares de alvenaria de pequeno porte, denominados fornos de superfície. A capacidade de 

processamento destes é relativamente baixa, devido a grande necessidade de mão de obra, 

envolvendo na maioria dos casos atividade insalubre e de baixo nível de capacitação técnica 

(PINHEIRO et al., 2006). 

Nas últimas décadas, porém, diversas empresas produtoras de carvão vegetal 

substituíram de forma maciça os fornos de pequeno porte por grandes fornos retangulares, 

com capacidade de processamento de madeira bem mais elevada, sendo estes equipados com 

tecnologias de controle de temperatura e gerenciamento do processo de carbonização por 

meio computacional, apresentando ganhos nos rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, 

passando de uma média de 26% nos fornos descritos anteriormente para 32 a 35% de 

rendimentos em carvão vegetal com a utilização destes (BRASIL, 2015). 

O processo de carbonização da madeira gera, além do carvão vegetal produzido o 

líquido pirolenhoso, alcatrão vegetal e gases que não podem ser condensados, conforme pode 

ser visto na Figura 1. Aumentar o rendimento gravimétrico em carvão vegetal significa 

reduzir a quantidade de emissões que são jogadas na atmosfera, pois a emissão de gases e 

vapores produzidos durante o processo é diretamente associada ao rendimento em carvão 

vegetal, ou seja, quanto menor for o rendimento em carvão vegetal maior serão as emissões 

produzidas, assim como, quanto maior for o rendimento em carvão vegetal menores serão as 

emissões lançadas na atmosfera durante o processo. 

 

Figura 1. Demonstrativo dos produtos obtidos a partir do processo de carbonização de 

materiais lignocelulósicos. 

 

Fonte: O autor. 
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De uma forma geral, o processo de carbonização destinado à produção de carvão 

vegetal de qualidade tem como objetivo central a maior concentração possível de carbono por 

unidade de volume, ou seja, o principal objetivo da carbonização é o aumento considerável do 

teor de carbono fixo presente no produto final, com a eliminação dos elementos voláteis 

contidos na matéria prima. 

Alguns autores consideram que o processo de carbonização pode ser entendido com 

base no comportamento individualizado dos três principais componentes da madeira, ou seja, 

devemos entender como se comportam a celulose, hemiceluloses e lignina durante a 

degradação térmica ocorrida, de modo que cada um forma produtos com características 

diversas, em função das diferentes composições químicas dos mesmos. 

Os processos ocorridos durante a carbonização são descritos por vários autores de 

formas diversas. Oliveira et al. (1982 a) dividiram o fenômeno da carbonização em quatro 

zonas diferentes, conforme a descrição a seguir: 

1 – Zona A: Esta etapa compreende-se do aquecimento inicial até uma temperatura de 

200 °C, caracterizando-se pela produção dos chamados gases não condensáveis, com destaque 

para a produção de vapor de água, dióxido de carbono, ácido fórmico e ácido acético. 

2 – Zona B: Esta etapa compreende-se entre 200 e 280 °C, com a produção dos mesmo 

gases presentes na Zona A, com uma grande diminuição da produção de vapor de água e 

surgimento do monóxido de carbono. As reações que ocorrem nesta zona são todas de 

natureza endotérmica. 

3- Zona C: Esta etapa compreende-se entre 280 e 500 ºC, destacando-se o aparecimento 

de reações exotérmicas. Os produtos obtidos desta zona são susceptíveis à reações 

secundárias. 

4 – Zona D: Esta etapa compreende-se acima de 500 °C, tendo o carvão já presente no 

meio e com ocorrência de várias reações secundárias. 

Para Canal et al. (2016) o processo de carbonização apresenta três fases de degradações 

térmicas que se caracterizam pela emissão de gases condensáveis ou não específicos. A 

primeira etapa ocorre até temperaturas próximas a 200 °C, ou seja, no aquecimento da 

madeira, sendo observado que a única perda de massa ocorre em virtude da elimnação da 

água presente. Na segunda etapa ocorre o aparecimento de picos máximos de degradação e 

majoritariamente a emissão dos gases dióxido de carbono, monóxido de carbono e formação 

do licor pirolenhoso, ocorrendo dentro de uma faixa de temperatura entre 300 e 450 °C. Na 

terceira etapa ocorre um aumento na produção dos gases metano e hidrogênio após o 

incremento de temperaturas superiores a 300° C.  
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Quanto à matéria prima utilizada na carbonização da madeira, três fatores merecem 

especial atenção. O primeiro deles é a densidade básica da madeira utilizada, o segundo é o 

teor de umidade que a mesma apresenta e por fim podemos citar o tamanho das peças que são 

destinadas ao processo de carbonização (PIMENTA, 2009). 

A densidade da madeira é um fator que influi diretamente na massa do carvão 

produzido, de modo que madeiras com densidades mais elevadas produzem um maior 

rendimento em massa de carvão por volume. Pereira et al., (2016) trabalhando com clones de 

Eucalyptus determinaram correlações existentes entre as propriedades anatômicas e a 

densidade da madeira com a densidade do carvão vegetal produzido, comprovando a relação 

direta da densidade entre mateira prima e produto final. 

A umidade da madeira é um fator importante a ser considerado no processo de 

carbonização, visto que a presença de água na madeira representa redução do poder calorífico, 

em razão da energia necessária para evaporá-la. Assim sendo, a madeira precisa ser seca antes 

de ser carbonizada, sendo este um processo lento e dispendioso. A fabricação de carvão com 

madeira úmida origina um produto final friável e quebradiço, provocando a elevação do teor 

de finos durante o manuseio e transporte (PIMENTA, 2009). 

Por fim, o tamanho das peças de madeira que são destinadas a carbonização influenciam 

na qualidade do carvão. De uma forma geral o diâmetro ideal deve ser entre 10 a 20 cm, 

enquanto o comprimento das mesmas deve ser definido de acordo com o forno utilizado 

(PIMENTA, 2009). Diâmetros maiores que 20 cm podem tornar o carvão muito quebradiço, 

além de dificultar o manuseio da peça. Diâmetros menores do que 10 cm dificultam o arranjo 

das peças dentro do forno, aumentando o tempo de enchimento e como consequência gerando 

um aumento do custo da mão-de-obra.  

Para Pimenta (2009), na prática, independentemente dos equipamentos utilizados para a 

obtenção do carvão vegetal, faz-se necessário o controle dos parâmetros da carbonização, tais 

como tempo, temperatura final de carbonização e a velocidade de aquecimento empregada no 

processo. A velocidade de aquecimento aplicada é um fator determinante que atua fortemente 

no rendimento gravimétrico dos produtos obtidos pelo processo de carbonização, sendo 

fundamental para a qualidade de tais produtos. 
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2.2. Origem e produção do extrato pirolenhoso 

  

O extrato pirolenhoso, também conhecido como vinagre de madeira, ácido pirolenhoso, 

líquido pirolenhoso, licor pirolenhoso, ou simplesmente pirolenhoso é um produto líquido 

obtido a partir do processo de carbonização de materiais lignocelulósicos, por meio da coleta 

dos líquidos condensáveis produzidos em tal processo. Sua coleta é realizada através da 

condensação da fumaça proveniente do processo de carbonização, sendo tal fumaça, na 

maioria dos casos, gerada a partir da produção de carvão vegetal em carvoarias. 

Os líquidos condensáveis coletados do processo de carbonização se apresentam como 

uma mistura de extrato pirolenhoso, alcatrão vegetal e óleos vegetais (WU et al., 2015).  Para 

a separação e coleta do extrato pirolenhoso, conforme destacado na Figura 2, vários métodos 

são empregados, entre eles merecem destaque a destilação, a decantação e algumas vezes uma 

combinação destes dois. Na decantação os líquidos condensáveis são deixados em repouso 

por períodos de tempos que variam de semanas a meses, onde após este ocorre a formação e 

separação de três camadas distintas, onde estas são visíveis a olho nu, tornando possível sua 

separação (WU et al., 2015). 

 

Figura 2. Líquidos condensáveis obtidos da carbonização da madeira (A) e extrato 

pirolenhoso obtido após o processo de destilação (B). 

 

Fonte: O autor. 

A B 
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Na camada superior, que representa aproximadamente 10% do volume total, predomina 

a presença de diversos óleos vegetais e água. Na camada inferior predomina a presença de 

alcatrão vegetal, contendo óleos mais pesados e coloração escura, apresentando rendimentos 

que variam entre 20 a 30% do volume total dos líquidos condensáveis. Na camada 

intermediária está presente o extrato pirolenhoso, apresentando um rendimento entre 60 a 

75% do volume total de líquidos condensáveis (WU et al., 2015). 

A utilização do extrato pirolenhoso é relatada desde muitos séculos atrás, existindo 

relatos de seu uso na Índia e China para tratamento de algmas doenças há mais de mil anos. 

Sua produção em larga escala iniciou no ano de 1813, quando a Inglaterra o produziu para 

colorir o linho. No entanto, durante o século 17 já existia operações de destilação seca da 

madeira para produção de alcatrão em vários locais da Europa (CAMPOS 2007). 

Embora utilizado há bastante tempo, as primeiras pesquisas sobre o tema só ocorreram 

em 1874 no Japão (CAMPOS 2007). Durante muito tempo os estudos sobre o extrato 

pirolenhoso permaneceram carentes, porém, nos dias atuais o tema vem apresentando um 

incremento nos números de pesquisas e publicações, o que demonstra que o interesse sobre o 

tema cresce cada vez mais no meio científico.  

O primeiro livro sobre o tema foi publicado no ano de 1945, com o título Fabricação e 

Utilização do Extrato Pirolenhoso, do autor Tatsujiro Fukuda, onde estão destacados inúmeras 

aplicações eficientes do extrato pirolenhoso na cultura do arroz, assim como sua ação 

repelente contra inúmeros insetos e outras aplicações voltadas para o processo de 

compostagem de materiais vegetais (CAMPOS, 2007).    

O extrato pirolenhoso contém um alto teor de água e uma composição química 

extremamente complexa, com mais de 200 compostos orgânicos já encontrados (WU et al., 

2015), dentre os quais podemos destacar a presença dos grupos químicos ácidos, álcoois, 

cetonas, fenóis, aldeídos e vários outros derivados da lignina (SCHNITZER et al., 2015). A 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) é amplamente utilizada 

para analisar, identificar e quantificar a composição química de diversos produtos naturais, 

sendo uma técnica bastante utilizada na caracterização química do extrato pirolenhoso. 

Yang et al. (2016) trabalhando com a carbonização da Lichia chinesa determinaram a 

composição química do extrato pirolenhoso da mesma com a utilização da CG-EM, sendo 

observado que 83,96% dos compostos orgânicos presentes no extrato pirolenhoso se resumem 

a 17 compostos, sendo que os principais foram  2,6-dimetoxifenol (siringol, 29,54%),  2-

metoxifenol (guaiacol, 12,36%) e 3,5-dimetoxi-4-hidroxitolueno (11,07%). Os componentes 

minoritários foram 3-metoxi-1,2-benzenodiol (6,12%), catecol (5,17%), creosol (3,15%), 4-
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etil-2-metoxifenol (3,09%), 3-metil-1,2-ciclopentanodiona (2,65%) e fenol (2,03%) e os 

outros compostos menores constituíam menos de 2% do rendimento total, sendo que mais de 

70% dos componentes foram identificados como compostos fenólicos. 

A utilização do extrato pirolenhoso é bastante vasta, podendo ser utilizado para variados 

fins e aplicações. Segundo Wu et al. (2015) o extrato pirolenhoso é frequentemente utilizado 

como repelente de insetos, removedor de odor, preservativo de madeira, fertilizante, promotor 

do crescimento das plantas e aditivo para ração animal.  Também há relatos sobre sua diluição 

e aplicação direta ao solo e com isso havendo melhora nas características e propriedades 

físicas, químicas e biológicas do mesmo, aumentando a população de microrganismos 

benéficos e favorecendo a absorção de nutrientes pelo sistema radicular das plantas 

(MIYASAKA et al., 2001). 

Yang et al. (2016)  relataram as aplicações antifúngicas e antimicrobiana  do extrato 

pirolenhoso, onde o mesmo exibiu um alto grau de atividade contra vários microrganismos,  

juntamente com uma significativa atividade antioxidante.  Além disso, o extrato pirolenhoso 

mostrou uma alta eficiência contra patógenos clínicos resistentes a antibióticos, demonstrando 

uma potencial utilização nas áreas médicas e agropecuária, sendo esta atribuída aos 

compostos fenólicos presentes majoritariamente no mesmo. 

Schnitzer et al. (2015) trabalhando com a espécie Cattleya loddigesii Lindl. observou 

que a aplicação de doses de 0.6% do extrato pirolenhoso diluído em meio aquoso apresentou 

bons resultados no desenvolvimento da parte aérea desta espécie, além de aumentar o 

tamanho das suas raízes e pseudobulbos. Batista et al. (2013) observou que a aplicação do 

extrato pirolenhoso no cultivo de feijão carioca (Phaseolus vulgaris) ajudou no 

tamponamento do solo, fato atribuído ao ácido acético presente, ajudando na absorção do 

elemento fósforo. Zefferino et al. (2016) utilizaram uma associação de herbicida oxifluorfem 

com o extrato pirolenhoso e outro tratamento unicamente com o extrato pirolenhoso, sendo 

comprovado a eficiência na inibição total da germinação das espécies analisadas 

demonstrando que o extrato pirolenhoso possui potencial para controle de pragas e doenças 

quando aplicado em determinadas concentrações. 
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2.3. Eucalipto (Eucalyptus spp.) 

  

O Brasil possui uma área total de 851 milhões de hectares. Destes, 516 milhões, ou seja, 

60% do território nacional é constituído por florestas, sendo 509,8 milhões de hectares são 

florestas naturais e 6,8 milhões de hectares florestas plantadas (HEIMANN; DRESCH; 

ALMEIDA, 2015). Entre as espécies mais utilizadas no plantio de florestas no território 

brasileiro estão o eucalipto (correspondendo a 66,58%) e o pinus (correspondendo a 26,46%), 

que juntos representam o total de 93% de todos os plantios desta natureza (HEIMANN; 

DRESCH; ALMEIDA, 2015). 

O gênero Eucalyptus é uma espécie nativa da Austrália, sendo membro da família 

Myrtaceae e possuindo mais de 3000 espécies já catalogadas. O mesmo foi descrito pela 

primeira vez por L’Héritier de Brutelle no ano de 1788 na França. No Brasil, Edmundo 

Navarro de Andrade foi o primeiro cientista a estuda-lo e utilizá-lo em 1904, quando o mesmo 

foi destinado ao abastecimento do setor ferroviário nacional, servindo como matéria prima na 

alimentação das caldeiras e como dormentes para construção das estradas de ferro para 

estações ferroviárias. 

O eucalipto é uma das melhores opções para a produção de carvão vegetal, devido à sua 

rusticidade, produtividade e as características gerais da sua madeira. Pelo fato de produzirem 

árvores de tronco reto, uniformes e madeira com massa específica adequada para esta 

operação, se apresentam como uma ótima escolha para a adequada obtenção de carvão vegetal 

de boa qualidade. Adicionalmente a importância do eucalipto remete ao seu rápido 

crescimento, sua grande adaptabilidade aos mais variados ambientes, sua alta produtividade e 

principalmente à diversidade de espécies e híbridos, tornando-o apto para utilização em 

ambientes mais variados possíveis (SANTOS; GONÇALVES; SILVA, 2016).  

A alta produtividade do eucalipto, caracterizada pelo seu rápido crescimento e rápido 

ciclo, pode ser considerada como um dos principais fatores que determinaram sua vasta e 

crescente utilização em diversos mercados produtivos, como no mercado de papel, carvão, e 

celulose. No Estado de Minas Gerais, a madeira de eucalipto é a mais utilizada para a 

produção de carvão vegetal para o setor siderúrgico, em virtude da facilidade operacional 

oferecida pelo formato retilíneo de suas árvores, somado à qualidade do carvão vegetal obtido 

durante o processo de carbonização (SANTOS, 2010).  

A maior parte da madeira de eucalipto utilizada nos processos de carbonização é 

proveniente de árvores que são cortadas entre cinco e sete anos de idade, visto os aspectos 

econômicos favoráveis para o corte neste período (VIEIRA et al., 2013). Nesta idade, a 
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produtividade de florestas plantadas com eucalipto no território brasileiro apresentam 

rendimentos de 44m
3
.ha

-1
.ano

-1 
e até números superiores a estes, enquanto que outros países 

de clima temperado como, por exemplo, Espanha e Portugal, as produtividades ficam em 

torno de 11 m
3
.ha

-1
.ano

-1 
em períodos de produção de 12 a 15 anos ( LONGUE JÚNIOR et al. 

2013).  

Programas de melhoramento genético foram e continuam a ser desenvolvidos por 

empresas brasileiras, utilizando várias espécies de eucaliptos para estes fins e gerando 

diferentes híbridos produtivos. De uma forma geral, se procura aumentar a produtividade dos 

clones plantados, assim como melhorar a qualidade da madeira a ser colhida, priorizando 

características que sirvam para determinadas aplicações específicas. Utilizado para fins 

energéticos, por exemplo, o melhoramento genético desenvolvido priorizou a seleção de 

madeiras de eucalipto que apresentem alta densidade, alta produtividade e alto teor de lignina, 

pois segundo Paludzysyn Filho (2008) o rendimento e a produção de carvão vegetal são 

maximizados quando a matéria prima empregada no processo de carbonização apresenta 

como características densidades mais elevadas, maior poder calorífico e uma composição 

química adequada à operação.   

As áreas florestais plantadas com eucalipto no Brasil estão presentes em todas as 

regiões nacionais, sendo a região Sudeste aquela que apresenta o maior volume de espécies 

plantadas, com 54,20% da área total nacional, seguida pela região Nordeste com 16,40%, 

região Centro-Oeste com 12,20%, região Sul com 11,80% e pela região Norte com 5,50% 

(EMBRAPA, 2014). Os principais produtores de eucalipto do Brasil são os estados de Minas 

Gerais e São Paulo, devido principalmente às grandes empresas produtoras de carvão vegetal 

e de papel e celulose, que estão localizadas, respectivamente, nestas regiões, apresentando 

grande demanda por este material (FERREIRA et al., 2017). Por este motivo nestes estados 

são desenvolvidas as principais pesquisas sobre o desenvolvimento tecnológico e 

melhoramento genético deste material.   

Dentre as espécies de eucalipto mais empregadas para plantações que possuam 

finalidades energéticas cultivadas no Brasil, estão presentes o Eucalyptus grandis, Eucalyptus 

saligna, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus urophylla, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus 

dunnii, Eucalyptus pellita, Eucalyptus brassiana, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus 

cloeziana, Eucalyptus crebra, Eucalyptus deglupta, Eucalyptus exserta, Eucalyptus globulus, 

Eucalyptus maculata, Eucalyptus paniculata, Eucalyptus pilularis, Eucalyptus tereticornis, 

Eucalyptus tesselaris, com destaque especial para a utilização das seis primeiras espécies e 

seus híbridos (LONGUE JÚNIOR et al., 2013). As exigências de cada espécie variam 
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significativamente, pois as respostas que cada uma apresenta aos estímulos ambientais aos 

quais são expostas são diversas, de modo que para a escolha do correto material genético 

devem ser levados em consideração, principalmente, os fatores climáticos da região e o tipo 

de solo no qual o plantio será implantado.  

 

2.4. Jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.)  

  

A jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) é uma das plantas mais abundantes na 

região semiárida nordestina. É uma leguminosa que pertence à família Mimosaceae, sendo 

uma espécie do tipo arbustivo, com grande quantidade de acúleos, apresentando entre 4 a 7 

metros de altura, copa irregular e tronco com diâmetro entre 20 a 30 centímetros 

(MAIA, 2004). Seu caule é ereto ou levemente inclinado, com a presença de cascas que 

apresentam coloração variando entre castanho escuro a cinza, com aspecto rugoso e fendas 

longitudinais. Apresenta folhas do tipo compostas, alternadas e bipinadas com comprimento 

total de 1 a 3 cm, sendo que cada pina apresenta entre 15 a 33 foliolos brilhantes de 4 a 6 mm 

de comprimento (BAKKE, 2005). 

Apresenta flores de coloração branca, com tamanho bem reduzido, dispostas em espigas 

isoladas, com comprimento entre 4 a 8 cm. O fruto produzido é do tipo vagem, de tamanho 

pequeno, apresentando uma casca muito fina e facilmente quebrável quando totalmente 

desenvolvido. Contém entre 4 a 6 pequenas sementes com tamanho entre 3 a 4 mm e formato 

oval, achatada e com coloração castanho claro (MAIA, 2004).  A madeira da jurema preta 

apresenta alburno castanho avermelhado e cerne com coloração amarelo, apresentando alta 

densidade e textura média, assim como alta resistência mecânica e uma grande capacidade de 

resistir à deterioração (LORENZI, 1998). A raiz é do tipo pivotante com a presença de raízes 

superficiais. 

A jurema preta é uma espécie decídua, heliófita, seletiva higrófita, pioneira e 

característica do bioma caatinga. Suas raízes possuem uma alta capacidade de penetração em 

solos compactados, fator que a torna muito resistente ao estresse hídrico (FORMIGA et al., 

2011). Suas folhas caem no final da estação chuvosa e a planta entra em estágio de dormência, 

permanecendo neste até o início da nova estação das chuvas (PEREIRA FILHO et al., 2005). 

Seu florescimento ocorre por um longo período do ano, com destaque para os meses de 

setembro a janeiro, ocorrendo de forma sequencial entre os indivíduos. Sua ocorrência no 

território brasileiro é marcante nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, sendo também encontrada no México.  
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A jurema preta é uma espécie pioneira (GARIGLIO et al.,2010), e em virtude do alto 

poder calorífico de sua madeira é considerada como uma excelente lenha destinada à 

produção de carvão vegetal. O carvão vegetal de jurema preta apresenta características e 

rendimentos semelhantes aos obtidos de outras espécies encontrada no semiárido nordestino 

do Brasil, como o carvão de jurema vermelha (Mimosa arenosa) e do angico vermelho 

(Anadenanthera colubrina), porém, o carvão produzido a partir da madeira de jurema preta 

apresenta menores teores de voláteis e cinzas e maior teor de carbono fixo em comparação 

com as espécies citadas (PAES et al., 2012), confirmando a qualidade deste produto.  

A mesma apresenta um caule formado por uma elevada proporção de cerne em relação 

ao alburno, com densidades que variam de 0,91 a 1,12 g/cm³ (LORENZI, 1998), o que lhe 

permite produzir carvão vegetal de alta qualidade.  

Embora utilizada em larga escala para produção de carvão vegetal, a jurema preta 

apresenta várias outras funcionalidades nos mais diversos campos, sendo muito relatada na 

literatura. Destacadamente, suas folhas, vagens e galhos finos são utilizadas como forragem 

destinada à alimentação animal (FORMIGA et al., 2011), sua madeira é bastante utilizada 

para construções diversas e como estacas de campo (BAKKE, 2005), também apresenta 

potencial para utilização na produção de taninos (PAES et al., 2006), assim como é muito 

empregada na medicina e veterinária popular, na restauração de áreas florestais, em sistemas 

agroflorestais, no fornecimento de néctar e pólen para abelhas, principalmente no período 

seco e em algumas aplicações industriais, na indústria de cosméticos (FORMIGA et al., 

2011).  

A jurema preta é uma espécie pioneira com alto potencial regenerativo. Ela fornece 

sombra, proteção do solo, melhora a qualidade do mesmo e favorece o aparecimento de outras 

espécies vegetais (MAIA, 2004). Ela consegue associar bactérias do gênero Rhizobium e 

fungos micorrízicos e com isso melhorar a nutrição vegetal de áreas que possuam grande 

escassez de nitrogênio e fósforo, sendo por este motivo uma espécie recuperadora de solos e 

ao mesmo tempo uma espécie indicadora dos estágios iniciais de sucessão secundária 

(BAKKE, 2005). 
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EFEITO DA VELOCIDADE DE CARBONIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

DO EXTRATO PIROLENHOSO  DA MADEIRA DE EUCALIPTO (Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) E JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) 

 

RESUMO: Dentre os parâmetros utilizados no processo de carbonização da biomassa a 

velocidade de aquecimento apresenta-se como um dos mais importantes. Diante disto, o 

objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes velocidades de aquecimento nos 

rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, líquidos condensáveis e gases não 

condensáveis, assim como sua influência na composição química do extrato pirolenhoso 

coletado. Foram utilizadas madeiras de eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) 

e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) cortadas em discos com diâmetros variados e 

secos em estufa. A carbonização ocorreu em forno elétrico tipo mufla, em três velocidades de 

aquecimento distintas, sendo elas 0,7; 1,0 e 1,4  ºC/min. Utilizou-se o programa BioEstat 

versão 5.3, onde foram realizados o teste de normalidade, Shapiro Wilk, e, em seguida, as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. O extrato 

pirolenhoso coletado foi analisado por cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massa. 

Os resultados demonstraram que velocidades de aquecimento menores produzem maiores 

rendimentos em carvão vegetal, enquanto maiores velocidades de aquecimento produzem 

maiores rendimentos em líquidos condensáveis. Assim como a elevação da velocidade de 

aquecimento aumentou o teor de furanos e piranos e diminuiu o teor de compostos fenólicos. 

Com isso, conclui-se que a escolha da velocidade de aquecimento deve ser realizada de 

acordo com o interesse principal da produção. 

Palavras-chave: vinagre de madeira, carvão vegetal, pirólise. 
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EFFECT OF CARBONIZATION VELOCITY ON THE CHEMICAL COMPOSITION 

OF PYROLIGNEOUS EXTRACT OF EUCALIPTO (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis) AND JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) 

 

ABSTRACT: Among the parameters used on the biomass carbonization process, the heating 

velocity presents itself as one of the most important. In face of it, the purpose of this study 

was to evaluate the influence of different heating velocities on the gravimetric yields in 

charcoal, condensable fluids and non-condensable gases. The eucalyptus (Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) and jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) woods 

were used, shaped as disks with variable diameters and dried. The carbonization occurred in a 

muffle type electric oven for three distinct heating velocities: 0,7; 1,0 and 1,4  °C/min. The 

BioEstat software version 5.3 was employed to perform the normality test and Shapiro Wilk, 

ans subsequently the averages were compared by Tukey's test to the 5% significance level. 

The collected pyrollenous extract was analyzed by gas chromatography coupled to the mass 

spectrum. The results showed that smaller heating velocities produce bigger yields in 

charcoal, while higher heating velocities lead to bigger yields in condensable fluids. As well 

as the increase of the heating rate increased the content of furans and pyran and decreased the 

content of phenolic compounds. With this, it is concluded that the choice of the heating rate 

should be carried out according to the main interest of the production. 

Keywords: wood vinegar, charcoal, pyrolysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o único País que produz carvão vegetal de forma sustentável (Canal et al., 

2016), tendo apresentado uma produção total de 5,6 milhões de toneladas em 2013 e 

possuindo uma previsão estimada entre 8 e 11 milhões de toneladas para o ano de 2020 

(Brasil, 2015). Dentre as principais matérias primas utilizadas para produção de carvão 

vegetal no Brasil, o eucalipto (Eucalyptus spp.) é a espécie mais empregada (Lora e  

Andrade, 2009). Na região semiárida nordestina, porém, merece destaque a utilização da 

jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) para os mesmos fins, em virtude da sua 

abundância e características gerais apresentadas por sua madeira (Gariglio et al., 2010).  

O eucalipto apresenta destaque no cenário nacional devido à sua rusticidade, 

produtividade e as características gerais da sua madeira como tronco reto, uniformes e 

madeira com massa específica adequada para a obtenção de carvão vegetal, além do seu 

rápido crescimento, sua grande adaptabilidade aos mais variados ambientes, sua alta 

produtividade e principalmente à diversidade de espécies e híbridos, tornando-o apto para 

utilização em ambientes mais variados possíveis (Santos et al., 2016).  

A jurema preta, em contra partida, é uma espécie bastante encontrada e utilizada no 

nordeste brasileiro. Sua madeira apresenta alto poder calorífico, sendo considerada uma 

excelente lenha para produção de carvão vegetal. É uma espécie invasora de elevada 

agressividade que apresenta uma grande resistência ao estresse hídrico e uma grande 

capacidade de rebrota, independente da época do ano (Formiga et al., 2011), fatores que 

atrelados às condições climáticas da região nordestina a tornam uma excelente escolha para 

ser utilizada como alternativa energética. 

No entanto, durante o processo de carbonização da madeira o carvão vegetal é apenas 

uma fração dos produtos que podem ser obtidos. Aproximadamente 70% dos subprodutos da 

carbonização são emitidos em forma de gases, sendo parte destes condensáveis e parte não 

condensáveis (Castanho et al., 2012). A parte condensável destes gases pode ser coletada e 

utilizada, diminuindo os impactos ambientais negativos provocados pela atividade carvoeira e 

aumentando a lucratividade do processo, por meio da coleta, produção e comercialização do 

extrato pirolenhoso (EP).  

O EP se apresenta como um líquido aquoso, coloração amarela e caráter 

predominantemente ácido. Sua composição química é extremamente complexa, apresentando 

mais de 200 compostos químicos já identificados (Wu et al., 2015), dentre os quais ácidos, 

álcoois, cetonas, fenóis, aldeídos e vários outros derivados da lignina (Schnitzer et al.,2015). 
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Em virtude de sua complexa composição química o EP apresenta uma vasta aplicabilidade, 

merecendo destaque sua ação repelente de insetos, removedor de odor, preservativo de 

madeira, fertilizante vegetal, promotor do crescimento das plantas e aditivo para ração animal 

(Wu et al., 2015), aplicações antifúngicas e antimicrobianas (Yang et al., 2016) e comprovada 

eficácia como herbicida (Zefferino et al., 2016). 

Porém, são necessários mais estudos que proporcionem melhor entendimento sobre a 

produção e caracterização do EP relacionados aos parâmetros da carbonização. Assim como 

um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam na constituição química do mesmo, 

alicerçando conhecimentos para aplicações posteriores e com isso contribuindo para o 

desenvolvimento tecnológico de pesquisas neste ramo. 

De modo que este trabalho tem como objetivo analisar quais as variações ocorridas na 

composição química do EP de eucalipto e jurema preta quando empregadas diferentes 

velocidades de aquecimento no processo de carbonização destas madeiras. Assim como 

verificar o efeito ocorrido nos rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, líquidos 

condensáveis e gases não condensáveis. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira e Energia da Biomassa 

da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA) da UFRN, localizado 

no município de Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte.  

As madeiras foram coletadas na Área de Experimentação Florestal da UAECIA/UFRN, 

sendo utilizado eucalipto abatido com 5 anos de idade e jurema preta proveniente de floresta 

nativa localizada na mesma unidade com idade indeterminada. As coletadas ocorreram de 

forma totalmente aleatória e as amostras foram preparadas como discos de aproximadamente 

3,0 cm de altura com diâmetros variando de 7 a 13 cm. Após a coleta as mesmas foram 

levadas para estufa de circulação forçada de ar a 103 ± 2 ºC e permaneceram até atingir massa 

constante. Em seguida foi realizada a caracterização das biomassas. 

As carbonizações tiveram início com a pesagem de aproximadamente 0,500 Kg de 

madeira, sendo estas colocadas no interior de um container metálico e este acondicionado no 

interior de um forno elétrico tipo mufla. A coleta dos líquidos condensáveis foi realizada em 

um kitasato conectado ao sistema.  

As amostras pesadas anteriormente foram carbonizadas em velocidades médias de 

aquecimento de 0.7 ºC/min, 1.0 ºC/min e 1.4 ºC/min, valores equivalentes ao tempo total do 
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processo de 8, 6 e 4 horas respectivamente. Todos os processos foram iniciados na 

temperatura de 100 ºC e finalizados na temperatura de final de 450 ºC. As carbonizações 

foram separadas em 6 grupos distintos, onde cada um relacionava uma madeira com uma 

velocidades de aquecimento empregada (Tabela 1). Em cada grupo foram realizadas 10 

carbonizações, de modo que ao término de cada uma os rendimentos gravimétricos em carvão 

vegetal, líquidos condensáveis e gases não condensáveis foram medidos. Os líquidos 

condensáveis coletados de cada grupo foram acondicionados em um mesmo recipiente, 

formando 6 amostras compostas deste produto. 

 

Tabela 1. Divisão dos grupos de carbonização frente à madeira e velocidade média de 

aquecimento (VMA) empregada. 

Table 1. Division of the carbonization groups against the wood and average speed of heating 

employed. 

Grupo Madeira VMA (º C/min) 

1 Eucalipto 0.7 

2 Eucalipto 1.0 

3 Eucalipto 1.4 

4 Jurema Preta 0.7 

5 Jurema Preta 1.0 

6 Jurema Preta 1.4 

 

Os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, líquidos condensáveis e gases não 

condensáveis foram calculados de acordo com as equações 1, 2 e 3, respectivamente. Os 

dados obtidos foram avaliados estatísticamente através do programa  BioEstat versão 5.3, 

onde foram realizados o teste de normalidade, Shapiro Wilk, e o teste de Tukey ao nível de 

5% de significância. 

 

   (
  

   
)               (1) 

      (
   

   
)                 (2) 

           (      ) (3) 

Em que: 

Rc representa o rendimento gravimétrico do carvão vegetal(%), 

Rlc representa o rendimento gravimétrico em líquidos condensáveis (%),  
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Rgnv representa o rendimento gravimétrico em gases não condensáveis (%),  

Pc representa o peso seco do carvão (g),  

Plc representa o peso dos líquidos condensáveis (g) e  

Pms representa o peso seco da madeira(g). 

  

Cada uma das 6 amostras compostas de líquidos condensáveis obtidas anteriormente foi 

submetida separadamente ao processo de destilação fracionada. O objetivo desta etapa foi a 

eliminação do alcatrão e da fração oleosa presente nas mesmas, obtendo-se com isso o EP, 

definido como a fração aquosa dos líquidos condensáveis. A coleta do EP se deu até a 

temperatura de 100 ºC, de modo que ao superar esta marca toda a fração aquosa havia sido 

coletada, o processo foi interrompido e o resíduo da destilação descartado. Após a sua 

obtenção, o EP passou por mais uma destilação fracionada para purificação do mesmo e 

eliminação de possíveis vestígios de contaminantes. 

O preparo das amostras analisadas seguiu a metodologia empregada por Pimenta et al. 

(2018), onde a uma alíquota de 5,0 mL de EP foram adicionados 1.5 mL de solução 

concentrada de hidróxido de amônio PA, com o intuito de aumentar o pH do meio para 

próximo a 5. Em seguida foram adicionados 3.0 mL do solvente diclorometano PA com o 

intuito de extrair os compostos a serem identificados do meio aquoso para o meio orgânico. 

Após a extração líquido-líquido uma amostra de 1.0 mL da fração orgânica foi transferida 

para um frasco e encaminhada para a realização das análises cromatográficas.   

As análises foram realizadas em um Cromatógrafo GC-MS/MS 3900 VARIAN, com 

coluna cromatográfica VF-5ms de (30 m x 0,25 mm), acoplado ao espectrofotômetro de 

massas Saturn 2100 T VARIAN, mantendo a temperatura do injetor a 250 °C. As amostras 

foram injetadas (1 µL) em uma razão de separação de 1:10, e o programa de temperatura do 

forno foi 50 ºC durante 2 min, 2 ºC/min de 50 a 240 ºC, mantido por 2 minutos. O hélio foi 

usado como gás de arraste com fluxo constante de 1 mL/min. Os compostos foram 

identificados e comparados com base em seus espectros de massa com os da biblioteca NIST. 

Todos os compostos químicos aqui relatados tiveram similaridade no espectro de massa acima 

de 80%. 

Após as identificações os compostos foram organizados em 5 classes químicas distintas, 

sendo elas álcoois e ácidos (AA), aldeídos e cetonas (AC), outros (OT), furanos e piranos 

(FP) e compostos fenólicos (CF). O percentual destes compostos, definido como área (%), 

foram calculados dividindo-se a área do pico cromatográfico referente ao composto químico 

específico pelo somatório das áreas de todos os picos identificados no cromatograma.   
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3. RESULTADOS  

 

A caracterização das biomassas (Tabela 2) demonstrou que os maiores teores de carbono 

fixo e lignina, assim como a maior densidade estão presentes na madeira de jurema preta. Em 

contra partida, a madeira de eucalipto apresentou os maiores teores de umidade, materiais 

voláteis, cinzas, celulose e hemiceluloses. 

 

Tabela 2. Caracterização da biomassa de eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis) e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.). Valores médios de umidade, 

voláteis e cinzas calculados pelas normas da Sociedade Americana de Testes e Materiais 

E 871-82, E 872-82 e E 1755-01, respectivamente. 

Table 2. Characterization of eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) and 

jurema preta biomass (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.). Mean values of moisture, volatiles 

and ashes calculated by the standards of the American Society of Testing and Materials E 871-

82, E 872-85 and E 1755-01, respectively. 

 ANALISE IMEDIATA (%) ANÁLISE QUÍMICA (%) DENSIDADE 

g/cm³  U V C CF L CE H 

EUCALIPTO 7.64 81.72 2.39 8.25 14.58 48.54 28.36 0.51 

JUREMA PRETA 6.26 73.61 1.96 18.18 32.92 32.02 15.52 0.98 

* Percentual de carbono fixo calculado por diferença. 

** U – Umidade, V – Voláteis, C – Cinzas, CF – Carbono fixo, L – Lignina, CE – Celulose, 

H – Hemiceluloses. 

 

As médias dos rendimentos gravimétricos (Figura 1) em carvão vegetal, líquidos 

condensáveis e gases não condensáveis obtidos a partir da carbonização das biomassas 

demonstram que os maiores teores de carvão vegetal foram obtidos quando a madeira de 

jurema preta foi utilizada, enquanto os maiores teores de líquidos condensáveis e gases não 

condensáveis foram obtidos a partir da madeira de eucalipto. 
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Figura 1. Média dos rendimentos gravimétricos (RG) em carvão vegetal (CV), líquidos 

condensáveis (LC) e gases não condensáveis (GNC) da carbonização da madeira de eucalipto 

(Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) 

com seus respectivos desvios padrão (I). 

Figure 1. Mean of the gravimetric yields (RG) of charcoal (CV), condensable liquids (LC) 

and non-condensable gases (CNG) of carbonization of eucalipto (Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis) e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) wood  with their 

respective standard deviations (I). 

(Eucalipto) 

 
(Jurema Preta) 

 

 
* Médias com mesma letra em cada conjunto de 3 colunas não diferem pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 

 

Os cromatogramas obtidos para os EP de eucalipto e jurema preta (Figura 2) 

demonstram que é notável que os principais picos para cada biomassa estão localizados em 

tempos de retenção aproximados, representando, possivelmente, os mesmo compostos. No 

entanto, a intensidade destes picos varia à medida que a velocidade de aquecimento é 

modificada, indicando uma possível variação da composição química final. 

 

 

 

 

 

36.3 

(a) 

42.0 

(a) 

21.8 

(a) 

33.7 

(b) 

43.5 

(a) 

22.8 

(a) 

28.7 

(c) 

46.9 

(b) 

23.9 

(b) 
0

10

20

30

40

50

60

CV LC GNC

R
G

 (
%

) 0.73 º C/min

0.97 º C/min

1.46 º C/min

43.3 

(a) 

36.2 

(a) 

20.4 

(a) 

39.4 

(b) 

38.7 

(b) 

21.7 

(a) 

38.9 

(b) 

39.4 

(b) 

21.6 

(a) 
0

10

20
30
40
50

60

CV LC GNC

R
G

 (
%

) 0.73 º C/min

0.97 º C/min

1.46 º C/min



26 

 

Figura 2. Cromatogramas dos extratos pirolenhosos de eucalipto - E  (Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis) e jurema preta – JP (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) frente as diferentes  

velocidades de aquecimento empregada durante o processo de carbonização. 

Figure 2. Chromatograms of pyroligneous extracts of eucalipto - E (Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis) and jurema preta - JP (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.) in front of the 

different heating speeds used during the carbonization process. 
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Os compostos presentes na composição química dos EPs analisados (Tabela 3) 

totalizaram um montante de 57 compostos em relação à identificação do EP de eucalipto, 

enquanto para a jurema preta este número representou um número menor, com um total de 43 

compostos identificados. 

 

Tabela 3. Compostos identificados no extrato pirolenhoso de eucalipto (Eucalyptus urophylla 

x Eucalyptus grandis) e jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.). 

Table 3. Compounds identified in the pyrolignous extract of eucalipto (Eucalyptus urophylla 

x Eucalyptus grandis) and jurema preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.). 

 
EXTRATO PIROLENHOSO DE EUCALIPTO 

 

   VELOCIDADE DE AQUECIMENTO 

( ºC/min) 

   0.7  1.0  1.4 

PICO COMPOSTO FORMULA 

MOLECULAR 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

 ÁCIDOS E ÁLCOOIS        

19 1.6-Heptadien-4-ol C7H12O * * * * 9.641 0.29 

5 5-Hexen-3-ol-2.3-dimethyl C8H16O 4.383 0.49 * * * * 

8 Butanoic acid, methyl ester C5H10O2 5.265 0.58 5.254 0.36 5.273 0.60 

33 Pentanoic acid, 4-oxo, methyl ester C6H10O3 * * 14.858 0.31 * * 

6 Propanoic acid, 2-methyl-methyl ester C5H10O2 * * 4.386 0.25 4.384 0.33 

 ALDEÍDOS E CETONAS        

18 3-Methylcyclopentanone C6H10O 9.317 0.46 * * 9.314 0.29 

1 2-Butanone C4H8O 2.874 0.78 2.875 0.77 2.873 0.47 

7 2-Butanone. 3-hydroxy C4H8O2 4.902 0.11 * * 4.897 0.23 

44 2-Cyclohexen-1-one. 4.5-dimethyl C8H12O 19.503 0.44 19.468 0.24 * * 

36 2-Cyclopenten-1-one. 2.3-dimethyl C7H10O 15.29 0.83 * * * * 

34 2-Cyclopenten-2-one. 3.4-dimethyl C7H10O 16.185 0.23 * * 15.06 0.89 

13 2-Methyl-2-cyclopentenone C6H8O 7.308 2.05 7.288 4.13 7.3 2.39 

9 2-methylcyclobutanone C5H8O * * 6.659 0.32 6.549 0.63 

56 3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one C7H10O2 26.712 2.18 * * 26.667 1.31 

4 3-Penten-2-one C5H8O 4.117 0.11 4.104 0.41 4.119 0.09 

35 4.4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one C7H10O 15.086 0.49 * * * * 

 FURANOS E PIRANOS        

15 2-(methoxymethyl)-furan C6H8O2 * * 8.659 0.14 * * 

25 2-acetylfuran C6H6O2 11.895 3.77 11.837 2.81 11.843 4.89 

16 Furfural C5H4O2 8.972 8.36 8.959 12.00 8.94 14.43 

29 2-Furancarboxaldehyde. 5-methyl C6H6O2 13.987 4.97 13.96 4.38 13.653 0.67 

28 2-furancarboxaldehyde. Hydrazide C5H6N2O2 13.152 0.53 * * * * 

12 2-Furanol. Tetrahydro-2-methyl C5H10O2 6.114 0.45 * * * * 

37 2-Furanone. 2.5-dihydro-3.5-dimethyl C6H8O2 * * * * 15.437 0.68 

30 3-Furancarboxaldehyde. 5-methyl C6H6O2 * * * * 13.951 6.47 

31 3-Furancarboxylic acid, ethyl ester C6H6O3 * * * * 14.184 0.32 

32 2-ethyl-5-methyl-furan C7H10O 14.441 2.12 14.402 1.89 14.404 2.06 

23 Ethanone. 2-(2-furanyl) C6H6O2 * * * * 11.451 0.51 

11 Furan, 2-butyltetrahydro C8H16O * * * * 6.113 0.18 

21 Furan, tetrahydro-2.4-dimethoxy C6H12O3 * * * * 10.608 0.19 

22 Furan. Tetrahydro-2.5dimethoxy C6H12O3 10.605 0.34 11.192 0.26 11.231 0.93 

20 Furan. Tetrahydro-3.5dimethoxy C6H12O3 * * 10.595 0.46 * * 

 OUTROS        

26 1.3-Pentadiene. 3-methyl C6H10 12.869 1.00 12.861 0.59 * * 

27 1-isopropyl-1-cyclopentene C8H14 16.955 1.41 16.916 3.12 12.592 0.18 

38 1-Methylcycloheptene C8H14 * * 15.266 0.89 16.936 2.44 

17 2-methyl-1-pyrrole C5H7N 9.129 0.37 9.101 0.70 9.111 0.71 

3 Cyclobutylamine C4H9N * * * * 3.902 0.29 

2 Methyl propionate C4H8O2 3.361 1.50 3.364 1.98 3.373 1.06 

10 Tetrachloroethylene C2Cl2 7.949 0.32 7.95 0.22 7.954 0.32 

 COMPOSTOS FENÓLICOS        

24 Phenol C6H6O 11.659 5.70 11.616 3.43 11.624 6.09 

46 1.3Dimethylphenol C8H10O * * 20.491 1.38 * * 

53 Benzene, 1,2-dimethoxy C9H12O2 24.411 3.23 * * 24.371 2.77 

50 2,6-dimethoxy-phenol C9H12O3 23.276 13.93 23.358 20.40 23.214 11.63 

47 2.4Dimethylphenol C8H10O * * 21.516 1.59 21.351 0.97 

43 2-Methoxyphenol C7H8O2 19.158 15.82 19.121 22.74 19093 15.23 

14 4-Pyridinol C5H5NO 8.468 0.08 * * 8.236 2.05 

40 Ethanone. 2.2-dihydroxy-1-phenyl C8H8O3 * * * * 18.028 0.25 

42 Phenol, 2-methyl C7H8O 17.898 0.62 17.97 1.43 18.653 0.78 

51 Phenol. 2.3.6-trimethyl C9H12O * * 24.195 2.76 23.338 0.12 

45 Phenol. 2.3-dimethyl C8H10O 19.66 0.41 * * 19622 0.53 
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48 Phenol. 2-methoxy-4-methyl C8H10O2 * * 22.365 1.46 22.352 1.78 

49 Phenol. 4-methoxy-3-methyl C8H10O2 22.976 4.43 27.171 1.11 22.663 0.22 

39 Phenol. 3-methyl C7H8O * * * * 17.388 0.20 

55 Phenol. 3-ethyl-2-methoxy C9H12O2 26.27 11.16 * * 26.227 8.49 

52 Phenol. 3-methoxy-4-methyl C8H10O2 22.379 1.37 24.353 2.82 * * 

54 Phenol. 4-ethyl-2-methoxy C9H12O2 26.034 6.92 26.037 2.36 26.006 5.02 

57 Phenol. 4-ethyl-3-methoxy C9H12O2 26.902 2.19 26.682 2.29 * * 

41 Phenol. 4-methyl C7H8O 18.762 0.26 * * * * 

 

EXTRATO PIROLENHOSO DE JUREMA PRETA 

 

   VELOCIDADE DE AQUECIMENTO 

( ºC/min) 

   0.7 1.0 1.4 

PICO COMPOSTO FORMULA 

MOLECULAR 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

TR 

(min) 

Area 

(%) 

 ACIDOS E ÁLCOOIS        

14 1.6-Heptadien-4-ol C7H12O * * 9.589 0.21 11.949 0.28 

13 Butanethioic acid, S-methyl ester C5H10O2 * * 11.92 0.34 * * 

3 Butanoic acid, methyl ester C5H10O2 11.899 0.75 5.253 0.26 5.272 0.22 

2 Propanoic acid, 2-methyl, methyl ester C5H10O2 * * 4.366 0.21 4.394 0.14 

 ALDEÍDOS E CETONAS        

20 2-Cyclopenten-1-one.2.3-dimethyl C7H10O 16.852 1.26 15.291 0.35 15.299 0.89 

16 2-Heptene-4-one C7H10O * * 12.845 0.60 13.137 0.26 

10 Cyclohexanone C6H10O * * * * 11.099 0.27 

5 Cyclopentanone C5H8O 7.259 0.95 7.255 1.19 7.282 1.03 

 FURANOS E PIRANOS        

29 1-Propanone. 1-(5-methyl-2-furanyl) C8H10O2 * * 20.58 0.39 20.488 0.13 

17 2-Furancarboxaldehyde. 5-methyl C6H6O2 13.84 2.46 13.865 3.03 13.887 2.36 

18 3-Furancarboxylic acid. Methyl ester C6H6O3 14.343 0.84 14.351 0.75 14.371 0.91 

12 Ethanone. 1-(2-furanyl) C6H6O2 11.75 3.42 11.78 2.60 11.792 2.72 

11 Furfural C5H4O2 11.546 8.13 11.574 8.34 11.604 11.33 

 OUTROS        

37 1H-Pyrrole, 3-methyl- C5H7N 24.107 0.60 24.151 0.77 24.167 0.41 

21 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde. 5-methyl C6H7NO * * 15.574 0.23 * * 

15 1-Methylcycloheptene C8H14 * * * * 12.855 0.22 

38 3.4-Dimethoxytoluene C9H12O2 * * 24.433 0.24 24.448 0.37 

9 3-Hexyne. 2-methyl C7H12 * * * * 10.127 0.12 

7 3-Methyl-3-hexene C7H14 * * * * 9.293 0.10 

26 cis-1.4-Dimethyl-2-methylenecyclohexane C9H16 * * 19.451 0.19 19.485 0.36 

1 Methyl propionate C4H8O2 3.346 0.96 3.347 0.67 3.36 0.40 

8 Propanoyl chloride. 2-methyl C4H7ClO * * * * 9.608 0.15 

4 Pyridine C5H5N 5.812 0.59 5.799 0.56 5.822 0.32 

 COMPOSTOS FENÓLICOS        

34 2-Methoxy-5-methylphenol C8H10O2 22.285 2.21 * * 22.61 1.19 

25 2-Methoxyphenol C7H8O2 18.925 39.92 19.059 38.32 19.108 32.07 

6 4-Pyridinol C5H5NO 8.768 3.31 8.808 3.02 8.823 2.92 

35 2,6-dimethoxy-phenol C8H10O3 22.819 15.56 22.911 14.74 22.942 18.46 

36 Benzene, 1,2-dimethoxy- C8H10O2 23.023 2.76 23.084 3.18 23.114 3.21 

19 Phenol C6H6O 14.482 3.17 14.586 4.18 14.655 2.98 

32 Phenol, 2-methoxy-4-methyl C8H10O2 * * 22.315 1.24 * * 

27 Phenol. 2.3-dimethyl C8H10O * * 19.56 2.07 * * 

30 Phenol. 2.5-dimethyl C8H10O 21.029 1.83 * * * * 

41 Phenol. 2.6-dimethoxy C8H10O3 * * * * 28.402 0.39 

28 Phenol. 2.6-dimethyl C8H10O * * * * 19.593 0.55 

32 Phenol. 3-methoxy-4-methyl C8H10O2 * * * * 22.327 1.67 

42 Phenol. 2-methoxy-4-propyl C10H14O2 * * 28.954 0.43 28.982 0.52 

22 Phenol. 2-methyl C7H8O 17.418 2.38 17.505 2.15 17.552 2.12 

40 Phenol. 3.4-dimethoxy C8H10O3 * * 28.391 0.81 * * 

31 Phenol. 3.4-dimethyl C8H10O * * 21.894 0.26 21.132 2.43 

23 Phenol. 3-methyl C7H8O * * 18.368 4.64 * * 

39 Phenol. 4-ethyl-2-methoxy C9H12O2 25.915 4.18 25.961 2.90 25.982 5.52 

33 Phenol. 4-methoxy-3-methyl C8H10O2 * * 22.597 1.14 * * 

24 Phenol. 4-methyl C7H8O 18.234 4.72 * * 18.416 3.75 

 

Entre os principais produtos encontrados na composição química tanto do EP de 

eucalipto quanto da jurema preta estão, em ordem decrescente, o 2-methoxyphenol (guaiacol), 

2,6-dimethoxy-phenol, furfural, Phenol 3-ethyl-2-methoxy e Phenol. Juntos eles 

representaram em média 59,75% e 69,93% da composição química total dos EP de eucalipto e 

jurema preta, respectivamente. 

Em relação à variação percentual dos compostos químicos presentes no EP de ambas as 

biomassas frente à velocidade de aquecimento empregada (Figura 3), é observado que à 

medida que a velocidade de aquecimento cresce os teores de furanos e piranos aumentam, 
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enquanto os teores dos compostos fenólicos diminuem. As demais classes apresentam 

variações não lineares em função das velocidades de aquecimento empregadas, de modo que 

os maiores teores da classe Outros é observado na velocidade de aquecimento de 1.0 ºC/min 

para ambas as biomassas. Com relação às classes álcoois e ácidos e aldeídos e cetonas são 

observadas variações que divergem para cada biomassa. 

 

Figura 3. Distribuição das classes químicas de ácidos e álcoois (AA), aldeídos e cetonas 

(AC), outros (OT), furanos e piranos (FP) e compostos fenólicos (CF) identificados no extrato 

pirolenhoso de eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) e jurema preta (Mimosa 

tenuiflora (Wild.) Poir.). 

Figure 3. Distribution of the chemical classes of acids and alcohols (AA), aldehydes and 

ketones (AC), others (OT), furans and pyrans (PF) and phenolic compounds (CF) identified in 

the pyrolignous extract of eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) and jurema 

preta (Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.). 
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4. DISCUSSÃO 

 

Analisando os produtos obtidos com a carbonização do eucalipto, os rendimentos em 

carvão vegetal estão na faixa de 29 a 36%, a depender da velocidade de aquecimento 

utilizada. Estes valores estão próximos dos encontrados por Vieira et al. (2013), que 

trabalhando com o mesmo gênero (Eucalyptus microcorys),velocidade de aquecimento de 

0,5 °C/min e as temperaturas finais variando de 500 a 900 °C, obtiveram  rendimentos em 

carvão que variaram entre 29 e 34%. Uma análise geral demonstra uma tendência que revela 

que a velocidade de aquecimento utilizada no processo de carbonização se apresenta de forma 

inversamente proporcional ao rendimento de carvão vegetal, pois quanto maior a velocidade 

de aquecimento aplicada, menor foi o rendimento de carvão vegetal encontrado. 

Os rendimentos em líquidos condensáveis e gases não condensáveis para esta madeira 

apresentaram uma tendência inversa àquela do carvão vegetal, de modo que com o aumento 

da velocidade de aquecimento foram observados maiores rendimentos destas frações. Os 

resultados encontrados para o rendimento de líquidos condensáveis foram próximos, porém 

superiores aos encontrados por Protásio et al. (2013), enquanto os rendimentos de gases não 

condensáveis foram inferiores aos encontrados pelo mesmo autor, em estudo onde a mesma 

espécie, velocidade de aquecimento de 1.6 °C/min e temperatura final de 450 °C foram 

utilizadas. Esta tendência se apresenta como uma grande vantagem, tanto do ponto de vista 

ambiental quanto econômico, pois menor rendimento de gases não condensáveis significa 

uma menor emissão de agentes poluentes na atmosfera, enquanto maior coleta de extrato 

pirolenhoso significa mais valor agregado.  

Uma análise preliminar dos rendimentos gravimétricos da jurema preta demonstra uma 

tendência semelhante à encontrada para a carbonização do eucalipto, ou seja, o maior 

rendimento em carvão vegetal ocorre a velocidades de aquecimento mais baixas. Porém, o 

rendimento gravimétrico em carvão para esta espécie apresentou médias entre 39 e 43%, 

valores bem superiores aos encontrados para o eucalipto. Isto se explica pelo fato do seu caule 

ser formado por uma elevada proporção de cerne em relação ao alburno, apresentando 

densidades superiores, além de maiores teores de carbono fixo e lignina, caracteristicas que 

em conjunto explicam os maiores rendimento em carvão vegetal demonstrados. 

Os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal foram semelhantes aos encontrados 

por Oliveira et al. (2006), que trabalhando com a mesma espécie, velocidade de aquecimento 

de 0.9 °C/min e temperatura final de 450 °C encontraram valores entre 37,82 a 41,06% em 

rendimento de carvão. Os resultados também foram próximos aos encontrados por Carneiro et 
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al. (2013), que obtiveram um rendimento médio em carvão vegetal de 40,7% utilizando a 

mesma espécie, velocidade de aquecimento de 1.0 °C/min e temperatura final de 450 ºC. 

Os rendimentos em líquidos condensáveis e gases não condensáveis para a jurema preta 

apresentaram valores superiores e inferiores respectivamente aos encontrados por Paes et al. 

(2012), onde foram utilizados a mesma matéria prima, velocidade de aquecimento de 

1.36 °C/min e temperatura final de 450 °C, e para tal encontraram rendimentos de 32,77% 

para os líquidos condensáveis e 27,81% para os gases não condensáveis. O rendimento em 

líquidos condensáveis também foram superiores aos encontrados por Oliveira et al. (2006), 

onde foram obtidos rendimentos entre 30,56 e 34,31% em líquidos condensáveis. 

Com relação à quantidade de compostos identificados no EP de eucalipto (57 

compostos), este número está abaixo do encontrado por Pimenta et al. (2018) que trabalhando 

com a mesma biomassa e mesmo solvente encontraram um total de 65 compostos. Quanto aos 

compostos identificados no EP de jurema preta (43 compostos), este número também foi 

inferior ao relatado por Araújo et al. (2017), que trabalharam com a mesma espécie e solvente 

encontraram 97 compostos. Tal diferença pode ser explicada em função da utilização de 

coluna cromatográfica distinta da empregada no atual trabalho, fator que aliado à pureza 

inferior do solvente utilizado impossibilitou a identificação de compostos em tempos de 

retenção (TR) superiores a 28 minutos no presente trabalho.  

Almeida et al. (2018) analisando a composição química do EP proveniente da 

carbonização da madeira de eucalipto encontraram o ácido acético como um dos principais 

constituintes do mesmo, o qual não foi relatado no trabalho atual. Tal ausência ocorreu em 

virtude da adição de hidróxido de amônio concentrado às amostras durante o processo de 

extração da fase orgânica descrito anteriormente, que teve como objtivo aumentar o pH do 

meio. Tal procedimento foi necessário para aumentar a força iônica da solução e tornar os 

compostos orgânicos menos solúveis na fase aquosa, aumentando assim a eficácia do solvente 

diclorometano na extração destes compostos químicos. 

Os altos teores de compostos fenólicos estão condizentes com valores encontrados na 

literatura. Souza et al. (2012) trabalhando com EP de eucalipto aplicado na agricultura 

brasileira encontraram valores superiores a 60% de compostos fenólicos na composição total 

das amostras analisadas. Já Yang et al. (2016) trabalhando com Litchi chinensis, encontratam 

valores de 83,96% de compostos fenólicos no EP desta espécie em relação à composição 

química total, associando estes altos teores à clivagem de ligações éter e carbono-carbono da 

lignina da biomassa. De modo que os maiores teores de lignina na madeira de jurema preta 
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explicam a maior presença de compostos fenólicos encontrados no seu EP frente ao do 

eucalipto.  

Os teores de furanos e piranos também estão condizentes com valores encontrados na 

literatura. Estes estão próximos aos encontrados por Pimenta et al. (2018), que trabalhando 

com a mesma espécie e condições experimentais semelhantes encontraram nestes os segundos  

compostos mais abundantes. O aumento do teor de furanos e piranos (FP) frente maiores 

velocidades de aquecimento esta relacionado aos maiores rendimentos de líquidos coletados, 

visto que estes são majoritariamente constituídos pela decomposição térmica da celulose e 

hemicelulose, segundo Galaverna e Pastre (2017). Por este motivo, a maior presença destes 

compostos químicos no EP do eucalipto, em comparação ao EP da jurema preta, pode ser 

explicado, visto que a primeira biomassa apresenta maior teor de celulose e hemicelulose que 

a segunda.  

Por fim, os baixo teores de álcoois e ácidos, aldeídos e cetonas e outros estão em acordo 

com os resultados encontrados por Araújo et al. (2017), que empregaram materias e 

metodologia semelhante aos utilizados no atual trabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A velocidade de aquecimento influencia no rendimento gravimétrico dos produtos da 

carbonização, independente da madeira utilizada, de modo que velocidades de aquecimento 

menores produzem maiores rendimentos em carvão vegetal, enquanto maiores velocidades de 

aquecimento produzem maiores rendimentos em líquidos condensáveis, favorecendo a 

produção dos compostos furanos e piranos e desfavorendo a produção de compostos 

fenólicos.  
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ANEXOS 

__________________________________________________________________________ 

 

Normas da Revista Árvore 

 

Instruções aos autores 

 

1. Introdução 

 

1.1. Objetivos e escopo 

A Revista Árvore é um veículo de comunicação científica da Sociedade de Investigações 

Florestais - SIF. O jornal é de acesso gratuito, revisado por pares, que publica bimestralmente 

trabalhos científicos originais no campo da Ciência Florestal.  

 

1.2. Áreas temáticas e assuntos que a Revista Árvore publica 

As áreas temáticas para publicação são: Ambiência e Conservação da Natureza, Manejo 

Florestal, Silvicultura e Tecnologia da Madeira e Utilização de Produtos Florestais. A política 

editorial visa manter alta conduta ética em relação à publicação e aos seus funcionários, rigor 

na qualidade dos artigos científicos, seleção de revisores qualificados, respeito profissional 

aos autores e processo de tomada de decisão imparcial. A Revista Árvore publica artigos 

apenas em inglês. Artigos de revisão podem ser publicados se houver uma discussão relevante 

resumindo o estado da arte sobre o assunto. A revisão estrita da literatura não é aceita. 

 

1.3. Critérios para aceitação dos artigos a serem publicados 

O critério de aceitação inclui: 

a. O manuscrito deve ser original, preenchendo uma lacuna de pesquisa ou contribuindo para 

o avanço da Ciência Florestal, desenvolvendo um novo método ou conceito. 

b. O manuscrito deve seguir as diretrizes da revista (instruções para os autores) 

c. O artigo não será aceito caso tenha sido enviado ou publicado em outro periódico, 

conforme declarado pelos autores. 

d. Os autores são instruídos a enviar o manuscrito para correções linguísticas antes de serem 

submetidos à Revista Árvore. O manuscrito pode ser rejeitado sem revisão por pares, caso o 

texto não estiver adequado. 

e. A qualidade da escrita científica é essencial. 
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f. Os manuscritos originados de pesquisa local devem ter um conteúdo com interesse 

internacional. 

g. É necessária uma descrição precisa da metodologia e técnicas. 

h. As conclusões devem estar de acordo com os objetivos e com base na evidência dos 

resultados. 

i. Os manuscritos baseados exclusivamente em diagnósticos, relatórios, descrições, 

inventários e características não serão aceitos. 

j. Todos os manuscritos enviados devem obedecer à ética editorial. 

k. Os autores são incentivados a disponibilizar seus dados principais em depositários de 

dados. 

l. O plágio não é admitido. 

m. Os autores devem preencher um formulário de inscrição no procedimento de submissão do 

manuscrito.  

n. Os autores devem incluir sua identificação ORCID no procedimento de submissão. 

o. O Comitê Editorial ou Revisor se reserva o direito de rejeitar o manuscrito que não cumpre 

um ou mais desses critérios de revista. 

 

1.4. Taxa de Publicação 

A Revista Árvore informa que, a taxa de publicação de artigos é de R$ 500,00 para 

pagamentos no Brasil e US$ 200.00 para pagamentos internacionais. A cobrança será aplicada 

após o comunicado de aceitação do artigo e será válida para artigos submetidos à revista a 

partir da data de 22 de Outubro de 2018. Não haverá nenhuma cobrança durante o processo de 

submissão do manuscrito e avaliação pelos pares. 

 

1.5. Declaração de apresentação 

Na submissão o(s) autor(es) deve(m) apresentar uma declaração com o seguinte conteúdo: 

a. O artigo não foi publicado anteriormente (exceto sob a forma de um resumo, resumo 

expandido, máximo de três páginas, em anais de congresso). Neste caso, o autor deve incluir 

uma nota (por exemplo, este documento foi publicado na forma de resumo em...) 

b. O manuscrito não foi submetido a outra revista. 

c. Todos os autores aprovaram a publicação.  

d. Todos os autores efetivamente contribuíram para produzir o manuscrito 

e. Não há conflito de interesses relacionado a ganho financeiro para realizar o trabalho. 
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f. O manuscrito foi aprovado pelo Comitê de Ética ou por uma instituição equivalente 

(quando se tratar de pesquisas com seres humanos e animais; neste caso um documento deve 

ser anexado). 

 

1.6. Idioma (uso e serviços de edição) 

O manuscrito pode ser submetido em português, espanhol ou inglês, porém, todos os artigos 

aceitos serão publicados somente na língua inglesa. Neste caso, os autores terão que 

providenciar a tradução para o Inglês e apresentar uma declaração que comprove que esta 

tradução foi realizada por empresas ou profissionais especializados. 

 

1.7. Acesso livre 

Os artigos estão disponíveis gratuitamente para o público em geral. 

1.8. Direitos autorais e licença 

Para publicar um artigo, incluindo resumo, arte, fotografia e figura, o autor deve enviar uma 

declaração concordando com a cessão de direitos autorais ou de publicação para a Sociedade 

de Investigações Florestais (SIF). 

 

1.9. Responsabilidade 

O conteúdo científico e as opiniões expressas no artigo publicado são de responsabilidade 

total dos autores e refletem sua opinião, não representando, necessariamente, as opiniões da 

Sociedade de Investigações Florestais (SIF) e da Comissão Editorial. 

 

1.10. Autores, identificação de suas instituições e agradecimentos 

O arquivo anexado no sistema de submissão não deve conter o(s) nomes do(s) autor(es), a 

identificação das suas instituições e os agradecimentos, a fim de evitar a identificação pelos 

revisores. Esta informação deve ser fornecida em um local apropriado do sistema de 

submissão. 

 

1.11. Ética 

Os autores devem anexar o documento aprovado por um Comitê de Ética ou uma instituição 

equivalente, quando as pesquisas envolvem humanos e animais. 
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2. PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE MANUSCRITO 

 

2.1. Carta de envio 

Os autores devem explicar a relevância ou a contribuição do manuscrito para a Ciência 

Florestal. 

 

2.2. Envio online 

Na primeira submissão, os autores devem se cadastrar na plataforma SciELO 

http://submission.scielo.br/index.php/rarv/user/register, atentando ao preenchimento do 

campo do autor. Se a submissão eletrônica não for possível, entre em contato com o Escritório 

de Redação por e-mail r.arvore@gmail.com ou telefone +55 (31) 3899-1222 para 

esclarecimentos. 

 

2.3. Formatação do manuscrito 

O manuscrito deve ser preparado de acordo com as especificações abaixo (Tabela 1). 

Tabela 1 – Regras de formatação do artigo 

Formatação do artigo  Microsoft Word DOC, DOCX  

Tamanho do arquivo  Até 10 MB  

Espaçamento entre linhas  1.5  

Recuo do paragrafo  1.25 cm  

Tamanho da Folha  A4 (210 X 297 mm)  

Margem  2.5 cm  

Fonte  Times New Roman, 12  

Número máximo de páginas, incluindo 

tabelas e figuras.  

16  

Número máximo de tabelas e figuras  5  

Número de palavras-chave  3  

Tamanho do resumo  280 palavras  

Título do artigo  O título deve estar com letras maiúsculas, 

fonte em negrito, exceto nos casos que 

possuem regras apropriadas, como nomes 

botânicos.  

Principais tópicos do artigo  Devem estar com letras maiúsculas, 

negrito e numerados sequencialmente 

começando com a INTRODUÇÃO que 

recebe o número 1 (1. INTRODUÇÃO).  

Subtítulos  Primeira letra maiúscula e as demais 

minúsculas, exceto aquelas que possuem 

regras gramaticais apropriadas e 

numeradas sequencialmente (ex.: 2.1. 

Área de estudo)  
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2.3.1. Tabelas 

* Os títulos das tabelas devem ser autoexplicativos e escritos antes da tabela;  

* As tabelas devem ser numeradas com números árabes consecutivos (ex. Tabela 1). Observe 

os espaços e a linha de traço necessários; 

* As tabelas devem ser citadas no texto entre parênteses, p.ex. (Tabela 1) ou (Tabelas 1 e 2), 

* A fonte dos dados apresentados nas Tabelas (Fonte:) deve ser inserida na parte inferior das 

tabelas; 

* A(s) tabela(s) deve(m) ser colocada(s) no final do manuscrito e sua inserção no texto deve 

ser indicada como: inserir aqui Tabela 1 

 

2.3.2. Figuras (gráfico, mapa, imagem, fotografia e desenho) 

* As figuras devem ser claras e seus títulos escritos na parte inferior. 

* As figuras devem ser numeradas com números árabes consecutivos (ex. Figura 1). Observe 

os espaços e a linha de traço necessária. 

* As figuras devem ser citadas no texto entre parênteses (ex. (Figura 1) ou (Figuras 1 e 2)). 

* A fonte dos dados apresentados nas Figuras (Fonte:) deve ser inserida na parte inferior das 

figuras. 

* As figuras devem ser colocadas no final do manuscrito e sua inserção no texto deve ser 

indicada como: inserir aqui a Figura 1. 

* Figuras contendo subgrupos, nomear os subgrupos com letras maiúsculas (sem parênteses 

sem ponto após as letras) no canto superior esquerdo de cada subgrupo. 

* As figuras agrupadas são citadas no texto da seguinte forma entre parênteses (ex.: Figura 

1A, Figura 1B, etc.). 

* As figuras devem ser de preferência coloridas para publicação online. 

 

2.3.3. Instruções matemáticas 

As principais instruções matemáticas são: 

* Preferencialmente, use um software com suporte interno para escrever e editar equações. 

* As equações citadas no texto devem ser numeradas em série e entre parênteses (Equação 1, 

Equação 2, etc.) A numeração da equação (Eq. 1, Eq. 2, etc.), deve estar alinhada à direita do 

texto. 

* Abaixo da equação, identifique os símbolos com as unidades. 

* A barra (slash) "/" deve ser usada para frações simples em vez de uma linha horizontal, ex.: 

1/5; 3/8). 
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2.3.4. Nomenclatura Botânica 

O gênero e o nome científico das espécies devem estar em itálico e seguir as regras do Código 

Internacional de Nomenclatura: algas, fungos e plantas – Código Melbourne (http://www.iapt-

taxon.org/nomen/main.php). Os nomes científicos das espécies devem ser submetidos com 

o(s) autor(es) do nome (por exemplo, Pinus sylvestris L.) na primeira vez que são 

mencionados no título, resumo ou texto e, depois disso, sem autores. 

 

2.3.5. Sistema de unidades 

As unidades de medidas devem ser apresentadas conforme o Sistema Internacional de 

Unidades (SI). 

 

2.3.6. Estilo de referências, lista de referências e citações no texto 

As principais diretrizes são: 

* A Revista Árvore utiliza a norma Vancouver. 

* As referências devem ser, principalmente, recentes e de artigos científicos publicados em 

revistas indexadas. 

* As notas de rodapé não são aceitas. 

* Citações no texto: 

Um autor: Siiskonen (2013) ou (Siiskonen, 2013) 

Dois autores: Rottensteiner and Stampfer (2013) ou (Rottensteiner and Stampfer, 2013) 

Tres autores ou mais: Cohen et al. (2016) ou (Cohen et al., 2016) 

* Citação no texto dos autores com o mesmo sobrenome e data (por exemplo, Souza L, 2001; 

Souza E, 2001) devem utilizar a letra do alfabeto para se diferenciar as citações (Souza, 2001a 

e Souza, 2001b). 

Exemplos do estilo de referência Revista Árvore para artigos, livros e outras 

publicações: 

 

3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MANUSCRITO 

O manuscrito deve ser estruturado da seguinte forma: 

Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Agradecimentos (opcional) e Referências. 
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3.1. TÍTULO 

Deve ser curto, conciso e informativo. Evite acrônimos e métodos, exceto se eles são parte da 

originalidade da pesquisa. 

 

3.2. AUTORES E AFILIAÇÕES 

Os nomes dos autores não devem fazer parte do manuscrito apresentado. No processo de 

submissão há um local apropriado para inserir os nomes dos autores. Use o nome completo, 

as afiliações, o e-mail e o ORCID. 

 

3.3. RESUMO 

O resumo deve ser estruturado da seguinte maneira: 

* Contexto: O resumo deve começar com o Contexto, apresentando os argumentos que 

justificaram a pesquisa. 

* Originalidade / contribuição / lacuna / inovação: os autores devem indicar que o manuscrito 

traz uma inovação, nova contribuição ou destina a preencher uma lacuna existente na Ciência 

Florestal. 

* Objetivo: deve indicar claramente o que o autor pretendia realizar. 

* Metodologia: Este tópico deve incluir uma breve descrição dos materiais e métodos da 

conduta do estudo. 

* Resultados: deve resumir uma descrição sistemática dos resultados, destacando para o leitor 

os dados mais relevantes. 

* Conclusões: as conclusões devem estar ligadas ao objetivo que fornece respostas, 

explicações, principais achados do estudo com base no resultado e na discussão. Conclusões, 

também, podem resumir as potenciais implicações.  

As referências e abreviaturas não são aceitas neste tópico. 

 

3.4. PALAVRAS-CHAVE 

Após o resumo, indique três palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. Não use palavras 

em plural, "ou", "e", abreviaturas e siglas. As palavras contidas no título não são admitidas. 

Somente a primeira letra deve estar em maiúsculas  

 

3.5. INTRODUCÃO 

A introdução deve indicar claramente a importância de se estudar o problema e apontar 

lacunas de conhecimento com base em conhecimentos e referências próprias. A originalidade 
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da pesquisa ou sua aplicação deve ser apresentada de forma concisa. A descrição da 

introdução deve justificar cada objetivo da pesquisa. Ao ler a introdução, antes de chegar ao 

fim, o leitor deve imaginar quais são os objetivos da pesquisa. A motivação para realizar o 

estudo é particularmente importante, tanto como um argumento para os leitores continuarem a 

ler o artigo, como para revisores e editores para definir se o manuscrito deve ser publicado ou 

não. Isso se refere particularmente aos estudos que, à primeira vista, poderiam ser 

considerados como repetições de outros estudos. A introdução deve conter referências 

relacionadas ao assunto que apoiem a originalidade ou aplicação do estudo. Argumentos como 

"falta de estudos", "referências escassas" devem ser evitados. Além disso, evite citar livros 

nesta seção. Os objetivos da pesquisa devem ser incluídos no final da introdução. 

 

3.6. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta seção deve fornecer as informações necessárias para que o trabalho experimental possa 

ser replicado. Para o trabalho de campo, o local de estudo deve ser descrito em detalhes, com 

coordenadas geográficas e mapas, se necessário. Os modelos de qualquer análise estatística 

devem ser claramente explicados. As principais recomendações são: 

* Descreva o material e métodos na mesma ordem em que os objetivos da pesquisa foram 

apresentados. Cada item do objetivo deve conter seus materiais e métodos. 

* Cite os métodos já publicados e não os repita. Somente mudanças relevantes devem ser 

descritas. 

* Caracterizar, objetivamente, humanos, plantas, animais, organismos, máquinas, variáveis 

físicas, instrumentos de medição, etc. 

 

3.7. RESULTADOS 

Os resultados devem ser claros, concisos e objetivos. Inclua apenas os resultados necessários 

para a discussão e isso deve suportar as conclusões. Nesta seção, as discussões não devem ser 

exibidas. Os resultados devem ser descritos na mesma ordem de apresentação do material e 

métodos. Os resultados detalhados devem, de preferência, ser apresentados em tabelas e 

figuras e não devem ser repetidos no texto. O texto deve ser usado como um guia para o leitor 

interpretar os resultados. Destaque os resultados mais importantes. 
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3.8. DISCUSSÃO 

Nesta seção, o autor deve discutir o significado dos resultados da pesquisa e não repeti-los. A 

discussão deve ser confrontada com literaturas pertinentes à área do estudo e ser descrita na 

mesma ordem da apresentação dos resultados. 

A discussão geralmente deve conter as principais descobertas, indicar seus significados e 

implicações para a ciência e práticas inovadoras. As relações com o conhecimento existente e 

também as restrições ou limitações devem ser mencionadas. A citação de Tabelas e Figuras 

não não é aceita na discussão do manuscrito. 

 

3.9. CONCLUSÕES 

A conclusão deve ser concisa, procurando responder aos objetivos, destacando os principais 

achados do estudo com base no resultado e na discussão. A conclusão geralmente é 

considerada a seção mais importante do manuscrito. As principais recomendações para 

confeccionar as conclusões são: 

* Explicar possíveis implicações e consequências do estudo. 

* Evite o uso de abreviaturas, siglas e referências. 

* Mostre a contribuição original da pesquisa ou inovação. 

* Responder os objetivos da pesquisa. 

 

3.10. AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 

Agradecimentos devem ser limitados às agências de financiamento ou outros meios de apoio à 

pesquisa. No procedimento de submissão, há um lugar para inserir agradecimentos. 

 

3.11. REFERÊNCIAS 

A lista de referências deve ser incluída, de acordo com o estilo da Revista Árvore descrito 

anteriormente. 


