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Carvão é o nome comum a diversos produtos ricos em carbono, resultantes de 
processos geológicos ou da carbonização de matéria orgânica. Os principais 
são: 

· Antracito  
· Carvão ativado  
· Carvão mineral  
· Carvão vegetal  
· Hulha  
· Linhito  
· Turfa  

 
 

Antracite 
 
O antracite, ou o antracito, é uma variedade compacta e dura do mineral 
carvão que possui elevado lustre. Difere do carvão betuminoso por conter 
pouco ou nenhum betume, o que faz com que arda com uma chama quase 
invisível. Os espécimes mais puros são compostos quase inteiramente por 
carbono. 
O antracito é criado por metamorfismo e está associado à rochas 
metamórficas, da mesma forma que o carvão betuminoso está associado à 
rochas sedimentares. No leste dos Estados Unidos, as camadas de carvão 
betuminoso que são mineradas à superfície no planalto de Allengheny 
(sedimentar) do Kentucky e da Virgínia Ocidental são as mesmas que são 
mineradas em profundidade nas dobras (metamórficas) dos montes Apalaches, 
na Pensilvânia. Ele foi primeiro experimentalmente queimado como 
combustível em 11 de fevereiro de 1808 por Judge Jeese Fell em Wilkes-Barre, 
Pensilvânia em uma grelha em uma fogueira. 
Um antracito libera alta energia por quilo e queima limpidamente com pouca 
fuligem, o que o faz uma variedade carvão procurado e desta forma de valor 
mais alto. É também usado como um filtro médio. 
No começo do século XX nos Estados Unidos, a Estrada de Ferro Lackawanna 
& Western começou a usar somente o antracito de carvão mais caro, 
apelidando-se a si mesmos de "A estrada de antracito" e noticiaram 
amplamente que graças ao antracito, os viajantes de sua linha podiam fazer a 
sua jornada de viagem sem ter suas roupas manchadas pela fuligem. As 
propagandas mostravam uma mulher trajando branco chamada "Phoebe 
Snow" e poemas contendo frases como "Meu traje permanece branco / De 
manhã até a noite / Na ferrovia do antracito". 
A maioria do antracito de carvão dos Estados Unidos é encontrado no leste da 
Pensilvânia onde há 7 bilhões de toneladas (6.4 pentagramas) de reservas 
mineráveis. Depósitos em Crested Butte, Colorado foram minerados 
historicamente. Depósitos de antracito de 3 bilhões de toneladas (2.7 
pentagramas) no Alaska nunca foram minerados. 
O antracito é similar em aparência ao lignito e algumas vezes é usado como 
imitação. 
O carvão antracito também é largamente utilizado em filtros de tratamento de 
água favorecendo trabalhar com taxas de filtração maiores, logo com menor 
área de filtração, menor volume de material filtrante e menor consumo de água 
de lavagem. Possui elevados níveis de ejuculação. 
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Carvão ativado 
 
O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante 
desenvolvida. Com o recurso a técnicas de absorção de azoto a 77K, pode-se 
verificar que contém essencialmente microporos. 
O carvão activado tem a capacidade de colectar selectivamente gases, líquidos 
ou impurezas no interior dos seus poros, apresentando portanto um excelente 
poder de clarificação, desodorização e purificação de líquidos ou gases. 
Este tipo de carvão é obtido a partir da queima controlada com baixo teor de 
oxigênio de certas madeiras, a uma temperatura de 800 °C a 1000 °C, 
tomando-se o cuidado de evitar que ocorra a queima total do material de forma 
a manter sua porosidade. 
Os usos mais comuns para o carvão activado são a absorção de gases (na 
forma de filtros) e no tratamento de águas, onde o carvão se destaca por reter 
nos seus poros impurezas e elementos poluentes. É utilizado em diversos 
ramos das indústrias química, alimentícia e farmacêutica, da medicina e em 
sistemas de filtragem, bem como no tratamento de efluentes e gases tóxicos 
resultantes de processos indústriais. 

 
Aplicações domésticas 
 
Artefatos impregnados com carvão aсtivado são utilizados para evitar que 
geladeiras e congeladores emitam odores derivados dos alimentos ali 
estocados. Filtros à base dessa forma de carvão também são utilizados para 
purificação da água que chega às residências pelas torneiras, uma vez que 
seus poros retém qualquer traço de partículas e moléculas grandes que 
causem coloração, sabores ou odores estranho nessa água. O uso em 
sistemas de filtragem de aquários também é bastante comum. 
Em todos os casos citados, o carvão activado deve ser substituído 
periódicamente, tendo em vista que seus poros acabam se impregnando com 



as impurezas retiradas do ar ou água, o que faz com que gradativamente, 
esses filtros percam a eficiência. 

 
Aplicações médicas 
 
O uso de carvão activado é considerado hoje um dos mais eficientes 
tratamentos em casos de intoxicações, sobretudo quando o socorro é tardio. 
O carvão ativado absorve a substância tóxica e diminui a quantidade disponível 
para absorção pelo sistema digestivo. Os seus efeitos colaterais são mínimos. 
As substâncias tóxicas absorvidas nos poros são eliminadas com o carvão 
através das fezes. 
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Carvão mineral 
 
O carvão mineral é um combustível fóssil natural extraído do subsolo por 
processos de mineração. É um mineral de cor preta ou marrom prontamente 
combustível. É composto primeiramente por átomos de carbono e magnésio 
sob a forma de betumes[1]. Dos diversos combustíveis produzidos e 
conservados pela natureza sob a forma fossilizada, acredita-se ser o carvão 
mineral o mais abundante. 
 
 

Formação do carvão 
 
O carvão mineral formado pelos restos soterrados de plantas tropicais e 
subtropicais, especialmente durante períodos Carbonífero e Permiano.Com o 
coque e o alcatrão de hulha, seus subprodutos, é vital para muitas indústrias 
modernas. 
As alterações climáticas registradas no mundo explicam por que o carvão 
ocorre em todos os continentes, mesmo na Antártida. Segundo a visão 
tradicional, os depósitos carboníferos se formaram de restos de plantas 



acumuladas em pântanos, que se decompuseram, fazendo surgir as camadas 
de turfa. 
Entretanto, as emanações de metano provenientes de falhas geológicas de 
grande profundidade ou exsudações de reservatórios de hidrocarbonetos 
alimentam essas regiões pantanosas, trazendo metais como níquel, vanádio, 
arsênio, cádmio, mercúrio e outros como também o enxofre, todos eles 
oriundos do manto terrestre, fixando-os junto ao carvão. 
Bactérias retrabalham o metano e outros hidrocarbonetos juntamente com os 
restos vegetais. A elevação do nível das águas do mar ou o rebaixamento da 
terra provocaram o afundamento dessas camadas sob sedimentos marinhos, 
cujo peso comprimiu a turfa, transformando-a, sob elevadas temperaturas, em 
carvão. Apenas o carvão de cor marrom (linhitos) têm origem estritamente a 
partir de plantas. 
Empregam-se, em geral, dois métodos para determinar a composição dos 
carvões: a "análise elementar", estabelece as porcentagens totais dos 
elementos presentes (carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio); e a 
"análise aproximada" fornece uma estimativa empírica das quantidades de 
umidade, cinza e materiais voláteis, e de carbono fixo. Os carvões classificam-
se ou ordenam-se de acordo com o seu conteúdo de carbono fixo, cuja 
proporção aumenta à medida que o minério se forma. Em ordem ascendente, 
os principais tipos são: linhito, que se desgasta rapidamente, pode incendiar-se 
espontaneamente e tem baixo valor calorífico; é usado sobretudo na Alemanha 
e na Austrália; carvão sub-betuminoso, utilizado principalmente em estações 
geradoras; carvão betuminoso, o tipo mais comum e que, transformado 
frequentemente em coque tem amplo emprego industrial; o antracito, um 
carvão lustroso, de combustão lenta, excelente para uso doméstico. 

 
 

Consequências do uso do carvão 
 
Embora utilizado como combustível, em Gales, na Grã-Bretanha, desde o 
segundo milênio a.C., o carvão só começou a ser minerado de forma mais ou 
menos sistemática na Europa por volta do século XIII, época em que já era 
conhecido dos índios norte-americanos. A primeira mina comercial de carvão 
da América foi aberta em Richmond. EUA (1745), e o antracito era extraído na 
Pensilvânia por volta de 1970. A revolução industrial ampliou a demanda do 
minério, que só reduziu no século XX, com a difusão do emprego do petróleo 
como combustível. As reservas mundiais de carvão são estimadas em cerca de 
sete trilhões de toneladas, o suficiente para atender a demanda durante alguns 
séculos, nas taxas de consumo atuais. 
A queima de carvão para obtenção de energia produz efluentes altamente tóxicos como 
por exemplo o mercúrio e outros metais pesados como vanádio, cádmio, arsênio e 
chumbo. Além disso, a libertação de dióxido de carbono causa poluição na 
atmosfera, agravando o aquecimento global e contribuindo para a chuva ácida. Na 
década de 1950, a poluição atmosférica devido ao uso do carvão causou elevado 
número de mortes e deixou milhares de doentes em Londres, durante "o grande 
nevoeiro de 1952". 

 



Entrepostos de carvão no Brasil 
 
Existem doze entrepostos instalados com capacidade de armazenar 8 milhões 
de toneladas de carvão mineral, sendo que o de Tubarão, Santa Catarina, é 
para seis milhões de toneladas, ocupando uma área de 120 hectares. 
 

  

Maiores produtores 
 
Os maiores produtores de carvão mineral são a China, os Estados Unidos, a 
Austrália, a Rússia e a Indonésia. Os maiores exportadores são a Austrália, a 
Indonésia, o Canadá, os Estados Unidos e a Rússia[3] 
A República Popular da China, sozinha, produz quase metade do carvão 
mineral do mundo, tendo produzido em 2008, 2761 milhões de toneladas. 
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Carvão vegetal 
 
Carvão vegetal é uma substância de cor negra obtida pela carbonização da 
madeira ou lenha. É muito utilizado como combustível para aquecedores, 
lareiras, churrasqueiras e fogões a lenha. 
Considerado um fitoterápico, o carvão vegetal para uso medicinal (carvão 
ativado) provém de certas madeiras moles e não resinosas (extraído de partes 
lenhosas, cascas e serragens), obtidos por combustão incompleta, o que lhe 
confere a capacidade adsorvente. 
Desde a antiguidade já se conhece o uso do carvão vegetal. No antigo Egito 
era utilizado na purificação de óleos e para aplicações medicinais. Na segunda 
guerra mundial foi utilizado para remoção de gases tóxicos devido a sua 
capacidade adsorvente sendo um material extremamente poroso. E entre os 



índios brasileiros também há registro de uso, misturado às gorduras animais no 
tratamento de tumores e úlceras malignas. 
Estudos químicos utilizando carvão ativado detectaram uma redução 
significativa na produção de gases intestinais nos pacientes tratados, 
eliminando os desconfortos abdominais. É ainda um notável condutor de 
oxigênio, sendo um extraordinário eliminador de toxinas. 
Devido a sua rapidez de ação, o carvão vegetal é considerado ainda um agente 
útil no tratamento de envenenamentos. O carvão ativado liga-se ao tóxico 
residual no lúmen do trato gastrointestinal e reduz rapidamente a absorção 
deste. 
O carvão vegetal tem a propriedade de adsorver substâncias que, em contato 
com bactérias intestinais, contribuem para a produção de flatulência. Diante 
dos resultados de estudos, o uso do carvão vegetal é indicado em casos de 
dores no estômago, mau hálito, aftas, gases intestinais, diarreias infecciosas, 
disenteria hepáticas e intoxicações. 
 

 
Carvoaria - queima da lenha para produção do carvão, Arandu-SP 
 

 
Hulha 
 
A hulha é um carvão mineral. O carvão mineral foi formado por troncos, raízes, 
galhos e folhas de árvores gigantes que cresceram há 250 milhões de anos em 
pântanos rasos. Essas partes vegetais, após morrerem, depositaram-se no 
fundo lodoso e ficaram encobertas. O tempo e a pressão da terra que se foi 
acumulando sobre o material transformaram-no numa massa negra 
homogênea – as jazidas de carvão-, um enriquecimento no teor de carbono. 
Dependendo do teor de carbono, são classificados linhito, hulha e antracito. É 
denominado de hulha quando o teor de carbono está em torno de 80%. 
A hulha foi a mola propulsora da indústria do século XIX,durante a chamada 
revolução industrial, sendo substituida pelo petróleo no século XX. 
A hulha era o tipo de carvão mineral mais amplamente utilizado na produção de 
hidrocarbonetos aromáticos, que ocorria através de um processo denominado 
destilação seca.Tal processo consiste no aquecimento da hulha resultando em 
três frações de diferentes estados físicos: 

· Sólido:carvão coque  
· Líquido:águas amoniacais e alcatrão de hulha  
· Gasoso:gás (combustível) de iluminação:CH4,H2,CO entre outros.  



O coque é um tipo de combustível derivado do carvão betuminoso. Começou a 
ser utilizado na Inglaterra do século XVII. O coque obtém-se do aquecimento 
da hulha (ou carvão betuminoso), sem combustão, num recipiente fechado. 
Pode ser utilizado na produção de ferro gusa (alto forno), sendo adicionado 
junto com a carga metallica. 
Hoje em dia no Brasil o coque 'verde' de petróleo tem origem nas refinarias da 
Petrobras que possuem unidades de processo conhecidas como 
'Coqueamento Retardado', que visa extrair ainda mais frações leves e nobres 
de resíduos de destilações. O coque é na verdade um subproduto deste 
processo. 
Além da utilização na liga do ferro gusa, devido a escassez do carvão vegetal, 
o Coque de petróleo pode ser usado em várias outras formas possíveis, tais 
como: Pastilha de freio automotivo, Sapatas Ferroviárias, Alimentação de 
fornos refratários e Colorização de vidros. 

 
Tipos de Coque 
 

· Shot Coke - Apresenta alto teor de enxofre e metais - a olho nu, o 
material apresenta forma esférica de várias dimensões.  

· Coque Esponja - Contém resinas e médios teores de enxofre, asfaltenos 
e metais – a olho nu, o material apresenta pequenos poros e paredes 
espessas.  

· Coque Agulha - Classificado como material anisotrópico. Contém baixa 
presença de asfaltenos, resinas e metais.  

 
 

Processo de produção 
 
O coque é obtido pelo processo de “coqueificação”, que consiste, em princípio, 
no aquecimento a altas temperaturas, em câmaras hermeticamente (exceto 
para saída de gases) fechadas, do carvão mineral. No aquecimento às 
temperaturas de coqueificação e na ausência de ar, as moléculas orgânicas 
complexas que constituem o carvão mineral se dividem, produzindo gases e 
compostos orgânicos sólidos e líquidos de baixo peso molecular e um resíduo 
carbonáceo relativamente não volátil. Este resíduo resultante é o “coque”, que 
se apresenta como uma substância porosa, celular, heterogênea, sob os 
pontos de vista químico e físico. A qualidade do coque depende muito do 
carvão mineral do qual se origina, principalmente do seu teor de impurezas. 
Trata-se de um processo químico, na medida em que envolve quebra de 
moléculas, cujas principais etapas são: 

· Perda de umidade: ocorre a temperaturas entre 100 °C e 120 °C e 
caracteriza-se pela liberação da umidade presente no carvão;  

· Desvolatização primária: é o primeiro estágio da coqueificação 
propriamente dita e ocorre entre temperaturas da ordem de 350 °C a 
550 °C, com a liberação de hidrocarbonetos pesados e alcatrão;  

· Fluidez: ocorre entre 450 °C e 600 °C, quando o material se torna fluido 
e pastoso, devido ao rompimento das pontes de oxigênio presentes em 
sua estrutura química;  



· Inchamento: etapa que ocorre paralelamente à fluidez devido à pressão 
dos gases difundindo-se na estrutura de microporos do carvão. Assim 
sendo, a intensidade do inchamento será função da velocidade de 
liberação destes, através da massa fluida. É uma fase de grande 
importância, na medida em que deve ser devidamente controlada para 
evitar-se danos aos equipamentos da coqueria;  

· Resolidificação: ocorre em temperaturas próximas de 700 °C, formando 
o semi-coque. Determina em grande parte a qualidade do coque, uma 
vez que uma resolidificação sem formação de fissuras originará um 
produto de elevada resistência mecânica;  

· Desvolatização secundária: última fase do processo, ocorre na faixa 
situada entre 850 °C e 1300 °C com eliminação sobretudo de hidrogênio.  

Antes de se iniciar o processo de coqueificação é necessário a preparação dos 
diversos tipos de carvões minerais. 
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Água amoniacal 
 
Águas amoniacais consistem em uma solução aquosa que contém compostos 
nitrogenados. São utilizadas na fabricação de fertilizantes pelas indústrias. 
                                           
   

Alcatrão de hulha 
 
Alcatrão de hulha é um líquido escuro e viscoso. 
 

Definição 
Constituído essencialmente de hidrocarbonetos aromáticos, tais como 
benzeno, fenóis, naftaleno, cresóis, antraceno e piche. Trata-se da mais 
importante fonte natural de compostos aromáticos de grande importância para 
a indústria(mais de duzentos compostos podem ser obtidos). De uma tonelada 
de hulha pode ser obtido em torno de 30 a 50 kg de alcatrão. 
 



Processo de Fabricação 
O produto é obtido pelo processo de coqueificação ou pirólise do carvão em 
coquerias, geralmente instaladas em indústrias siderúrgicas. Neste processo, o 
carvão é enfornado e a matéria volátil nele contido é separada durante o 
aquecimento da massa de 850 a 1100ºC. O material separado, na forma de 
gases, é resfriado e os seus condensáveis se transformam em licor amoniacal 
e alcatrão. A partir deste momento, o produto é purificado através de 
sucessivas decantações, visando remover a água e os sólidos residuais. O 
alcatrão, em geral, possui um teor até 5% em umidade e 1% em sólidos 
suspensos. 
 

Usos 
Por se tratar de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, o alcatrão é 
separado em suas frações, o que lhe permite fornecer matéria-prima para 
inúmeros produtos químicos. tais como desinfetantes, impermeabilizantes, 
farmacêuticos, plásticos, entre outros. O principal derivado do alcatrão e carro-
chefe do desenvolvimento da indústria carboquímica é o piche, cuja principal 
aplicação é a fabricação de eletrodo para alumínio. 
 

. 
Alcatrão de Hulha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lignito 
 
O lignito ou linhito (em Portugal, a lenhite) é um tipo de carvão com elevado 
teor de carbono na sua constituição (65 a 75%). A sua cor é acastanhada e 
encontra-se geralmente, mais à superfície, por ter sofrido menor pressão. A 
sua extracção é relativamente fácil e pouco dispendiosa. 
Quando queima origina muita cinza. Em termos geológicos é um carvão 
recente. Trata-se do único tipo de carvão estritamente biológico e fóssil, 
formado por matéria orgânica vegetal. 
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Turfa 
A turfa é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, encontrado 
em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sobre montanhas 
(turfa de altitude). É formada principalmente por Sphagnum (esfagno, grupo de 
musgos) e Hypnum, mas também de juncos, árvores, etc. Sob condições 
geológicas adequadas, transformam-se em carvão, através de emanações de 
metano vindo das profundezas e da preservação em ambiente anóxico. Por ser 
inflamável, é utilizada como combustível para aquecimento doméstico. Sua 
composição é definida como Substâncias Húmicas (Ácido Húmico, Ácido 
fúlvico e Humina) e Substãncias Não-húmicas. Substâncias Húmicas possuem 
estrutura química não bem definida, sabe-se que possuem sítios de adsorção 
compostos por grupos ácidos carboxílicos,cetona, hidroxilas fenólicas e 
alcoólicas. Já a Substância não-húmica é compostos por estruturas bem 
definidas, como lignina, proteínas, etc. Por conter em sua estrutura estes 
grupos funcionais, é utilizada como adsorvente de vários metais pesados 
presentes em ambientes aquáticos e em solos, onde complexam esses metais, 
contribuindo para o equilíbrio do meio ambiente. 
 

Extração das Substâncias Húmicas (SH) 
A Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas - IHSS - recomenda a 
extração das Substâncias Húmicas de solo com solução de NaOH 0,1 mol/L na 
proporção de 1:10 ( 1,0 g de turfa para 10 mL de NaOH) sob agitação 



mecânica por 4 horas em atmosfera inerte. Pela solubilidade das frações 
húmicas, na parte solúvel encontram-se os ácidos húmidos e fúlvicos, onde o 
ácido fúlvico é solúvel tanto em solução ácida quanto em solução básica, já o 
ácido húmico é insolúvel em solução ácida e solúvel em solução básica, 
podendo este precipitar em pH 2,0. A humina é o precipitado da separação 
onde esta fração vem sendo bastante estudada para adsorção de diversos 
tipos de íons metálicos e compostos orgânicos poluentes. Na formação do 
carvão mineral, a turfa é a fase (e tipo de carvão mineral) menos rica em 
carbono (cerca de 60 %). 
[editar] Seu uso na biorremediação 
A turfa, como outros materiais, vem sendo estudada para a biorremediação por 
ser um material de baixo custo e boa disponibilidade. Só em Sergipe, menor 
estado do Brasil, há uma grande reserva de turfeira, como também em outros 
países, como Canadá e Israel. Em processos de remediação, utilizam o carvão 
ativado, visto que em comparação com a turfa é um material ainda caro 
relativamente para que seja usado nas indústrias que lançam seus efluentes 
em mananciais. 
 

Outras finalidades do tratamento com turfa 
Em todo o mundo , a turfa é utilizada para absorver e encapsular 
hidrocarbonetos, sendo um dos mais avançados produtos do mundo para 
prevenir e combater derramamentos de derivados de petróleo e similares com 
hidrocarbonetos. 
Utiliza-se também misturada com casca de arroz queimada e outros 
ingredientes como substrato no cultivo de plantas. 
Assim como no carvão, algumas turfas contêm traços do elemento químico 
mercúrio e por vezes cádmio e chumbo. De acordo com o astrônomo e 
astrofísico Thomas Gold é possível que a formação de turfas represente a 
interação de carbono de natureza biológica a partir de plantas e bactérias com 
a migração uniforme de hidrocarbonetos (metano) vindo das profundezas da 
terra. Esses hidrocarbonetos podem trazer o mercúrio na forma de dimetil ou 
metil-mercúrio que interage com a turfa em superfície, além de outros metais. 
Alguns autores atribuem a presença de mercúrio nas turfas como relacionada a 
atividades antropogênicos, porém os carvões pretos que são muito antigos e 
predatam o surgimento do homem também o contém. Algumas turfeiras 
formam-se em zonas altas sobre montanhas acompanhando fraturas nas 
rochas. 
Podem ser utilizadas como combustível sólido em Geradores de Vapor 
(caldeiras). 

                                           
Turfa 
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