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RESUMO 

 

A energia é um dos principais fatores de desenvolvimento econômico e social de um 

país, e em função disto o consumo mundial de energia tende a aumentar. A biomassa é uma 

das possíveis e reais fontes de energia limpa e renovável, sendo que com a utilização de 

diferentes tecnologias é possível transformá-la e utilizá-la de diversas maneiras para suprir 

as necessidades humanas. Neste sentido a produção de briquetes pode ser uma estratégia de 

desenvolvimento da matriz energética brasileira, e/ou diminuição na pressão do 

desmatamento de espécies nativas para produção de carvão, como também a diminuição de 

resíduos agrícolas descartados causadores de problemas ambientais. Isso acarretará um 

ganho substancial de sustentabilidade, seja ambiental, econômica e social. Assim, o 

presente estudo objetiva analisar o processo de briquetagem com resíduo de coco in natura 

utilizando aglutinantes de milho e sorgo em sua composição, briquetados a frio e à pressão 

de 100kgf/cm
2
, com quatro tratamentos (aglutinante de quirela de milho, aglutinante de 

quirela de sorgo, secagem natural e secagem artificial em estufa a 103±2
o
C) e 9 repetições e 

resíduos carbonizados e adensados com aglutinante de quirela de milho, com 3 tratamentos: 

mistura carvão + aglutinante nas proporções 60/40, 50/50 e 70/30, com 10 repetições.Os 

fatores analisados foram: densidade energética e resistência mecânica dos briquetes, 

submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. Observou-se que para o material in natura,a secagem teve significância 

estatística para os dois fatores analisados, apresentando médias superiores para a secagem 

natural. Já para o material carbonizado, os briquetes com maior relação de aglutinante em 

sua composição 50/50, apresentaram médias superiores para resistência mecânica e 

densidade energética, o que possibilita a redução dos custos de produção do briquetes e 

valida o objetivo do estudo que é a avaliação do uso de aglutinantes no processo de 

briquetagem. 

 

Palavras-chave: biomassa, aglutinantes, briquetagem, densidade energética, 

resistência mecânica. 
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ABSTRACT 

 

Energy is one of the main factors of economic and social development of a country, 

and as a result world consumption of energy tends to increase. Biomass is one of the 

possible real sources of clean and renewable energy, and with the use of different 

technologies it is possible to transform it and use it in different ways to meet human needs. 

In this sense, the production of briquettes can be a strategy to develop the Brazilian energy 

matrix, and / or decrease in the pressure of deforestation of native species for coal 

production, as well as the reduction of discarded agricultural residues that cause 

environmental problems. This will lead to a substantial gain in sustainability, be it 

environmental, economic and social. Thus, the present study aims to analyze the process of 

briquetting with fresh coconut residue using binders of corn and sorghum in its 

composition, cold briquetted and at 100 kgf / cm² pressure, with four treatments (maize 

quirella binder, Sorghum removal, natural drying and oven drying at 103 ± 2 ° C) and 9 

replicates; And carbonized and compacted residues with corn kernel binder, with 3 

treatments: coal / binder mixture in the proportions 60/40, 50/50 and 70/30 with 10 

replicates. The analyzed factors were: energy density and mechanical resistance of the 

briquettes, submitted to analysis of variance and their means compared by the Tukey test at 

5% of significance. It was observed that for the in natura material, the drying had statistical 

significance for the two analyzed factors, presenting higher averages for the natural drying. 

As for the carbonized material, the briquettes with the highest binder ratio in their 50/50 

composition presented higher averages for mechanical strength and energy density, which 

makes it possible to reduce the production costs of briquettes and validates the objective of 

the study, which is the Evaluation of the use of binders in the briquetting process. 

  

Keywords: biomass, binders, briquetting, energy density, mechanical resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A energia é fator fundamental na vida dos seres humanos e se relaciona com o 

desenvolvimento ambiental, econômico e social de um país. Na atualidade, observa-se uma 

demanda crescente por energia e esta busca é suprida principalmente por fontes energéticas 

não renováveis, tais como: o petróleo, carvão mineral e gás natural (SOUZA, 2014). Mas, 

tendo como principal motivador a consciência de que temos que proteger o planeta e 

diminuir a emissão de gases do efeito estufa sendo esse um dos grandes problemas do 

aquecimento global, nas últimas décadas tem aumentado a procura por fontes energéticas 

de vertente renovável como: energia eólica, solar e biomassa. 

A biomassa é basicamente o material proveniente da fotossíntese de origem 

agroflorestal (SILVA et al., 2008). O Brasil é um dos destaques na produção mundial 

agrícola. Paralelamente à esta produção associa-se um grande volume de resíduos gerados, 

e estes em sua maioria são descartados ao invés de serem reutilizados. É fato que a 

utilização desses resíduos possibilita a descentralização de energias não renováveis. 

Um dos meios de produção energética com resíduos de biomassa é o processo de 

briquetagem e peletização, que promove uma compactação do material, aumentando a 

concentração de energia e o seu aproveitamento de forma mais eficiente. A briquetagem 

também possibilita diminuir problemas oriundos da vasta quantidade de resíduos 

principalmente aqueles de baixa densidade. Ao transformar grandes volumes descartados 

de biomassa em oportunidade energética, os rejeitos agroflorestais deixam de impactar 

negativamente o meio ambiente e a área na qual ocupa.  

Portanto, a briquetagem de biomassa mostra-se inovadora e deve ser utilizada como 

estratégia na redução e resolução de problemas socioambientais. E isso só será possível 

com o desenvolvimento de tecnologias e estudos voltados para área de adensamento de 

briquetes e peletes compreendendo todas as suas etapas de produção.   
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2. OBJETIVO 

Avaliar o uso do aglutinante de quirela de milho e sorgo na produção e qualificação 

de briquetes de resíduos de coco in natura e carbonizados. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos Estados Unidos, em 1848 foi concedida uma patente para William Easby, para 

um método de conversão de carvão miúdo em torrões sólidos, através da pressão. A 

justificativa de Easby feita há 168 anos para a patente era de que um artigo de pequeno 

valor, quase desprezível, pode ser convertido em um artigo valioso como combustível para 

navios a vapor, forjas, culinária e outras finalidades economizando o que agora era perdido. 

A partir de então, tornou-se o primeiro método de aglomeração, que futuramente seria 

denominado briquetagem (CETEM, 2004).  

Já no Brasil, o interesse pelo processo de briquetagem historicamente sempre esteve 

voltado para o aproveitamento de finos de carvão vegetal, provenientes das indústrias 

siderúrgicas, direcionando a maioria das pesquisas para a elaboração de briquetes a serem 

utilizados nesta atividade (QUIRINO & BRITO, 1991). No entanto, devido ao fato do 

Brasil se destacar no cenário agrícola mundial, com grande produção em alguns setores 

gerando também grandes quantidades de resíduo oriundo da biomassa vegetal, gera uma 

lacuna e esses resíduos muitas vezes são subutilizados ou descartados (BARROS, 2013).  

Quirino (1991) ressalta a utilização de biomassa vegetal na fabricação de briquete, 

mostrando algumas possibilidades de matérias-primas que podem ser utilizadas, tais como: 

serragem, maravalha, casca de arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, 

casca de algodão, café entre outros, obtendo-se briquetes com qualidade superior. 

Os briquetes, também denominados de “lenha ecológica”, podem ser produzidos a 

partir de um único material, ou com misturas de outras biomassas. Isto subtrairia os custos 

de produção na briquetagem e evitaria a dependência de um único tipo de biomassa, 

especialmente nos períodos de escassez de resíduo (QUIRINO, 2004; GENTIL, 2008; 

LIPPEL, 2016). 



12 

 

Ainda com relação a biomassa, existe uma diversidade de resíduos agrícolas com 

potencial energético enorme, o que possibilita a descentralização na utilização de energias 

não renováveis e implementação de energia limpa e renovável (LORA, 2003). 

Sendo assim, as pesquisas no setor energético buscam novas metodologias de se 

manipular a biomassa para a finalidade de produção de energia. Dentre estas formas, a 

briquetagem e a peletização viabilizam o aproveitamento da energia contida na biomassa de 

forma mais eficiente (COUTO et al., 2004). 

O processo de briquetagem consiste na compactação da biomassa in natura a altas 

pressões, o que provoca a elevação da temperatura no processo da ordem de 100ºC. O 

aumento da temperatura provocará a "plastificação" da lignina, substância que atua como 

elemento aglomerante das partículas (BARROS, 2013). 

Esse processo também pode ser utilizado para biomassa carbonizada, contudo, 

segundo Fontes et al. (1984), na produção de briquetes de carvão vegetal, usa-se um 

aglutinante (cola) para promover a união das partículas. 

Segundo Filippeto (2008), existem muitas formas que permitem a ligação entre as 

partículas de biomassa compactada, na maioria das vezes todas elas influenciam na 

resistência e a coesão final do briquete.  

A necessidade ou não da adição de misturas na briquetagem, geralmente é 

determinada pelo tipo (característica) de matéria-prima principal utilizada no processo de 

fabricação, da mesma forma que, o tipo do agente aglomerante (GENTIL, 2008; LIPPEL, 

2016). 

Um fator importante que se deve levar em consideração é a composição química do 

aglutinante, que deve ser isenta de compostos que na combustão podem favorecer a 

produção de gases tóxicos. No caso do briquete ser utilizado para fins industriais, mais 

especificamente para indústria siderúrgica, ele também deve funcionar como termorredutor 

(BENÍCIO,2011). 
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As principais características dos aglutinantes utilizados na produção dos briquetes 

devem ser: alta taxa aglutinante; inexistência de material inerte em sua composição; barato 

e abundante; simplicidade de uso; alta resistência mecânica; resistência à umidade; e boas 

condições de operacionalidade (BENÍCIO, 2011). 

O estudo do melhor material ligante é de fundamental importância no processo de 

briquetagem. O aglutinante escolhido não deve prejudicar as características energéticas do 

carvão, diminuindo o rendimento calorífico, aumentando o teor de voláteis e cinzas, e seu 

custo não poderá inviabilizar economicamente o briquete (FONTES et al., 1989). 

Segundo Barros (2013), os aglomerantes são elementos indispensáveis para o 

processo de briquetagem, tanto tecnicamente quanto economicamente, onde o mais 

aplicado é o de amido de milho. No Brasil, devido à grande quantidade disponível, o amido 

de mandioca (fécula) e de milho são os mais utilizados. Os aglomerantes podem ser 

classificados em três tipos, divididos de acordo com sua função na mistura, sendo: 

Tipo matriz: (Exemplos: alcatrão e piche) – Aglomerantes “betuminosos” – Formam 

uma matriz contínua e influenciam diretamente nas propriedades dos briquetes. 

Tipo filme (Exemplos: silicato de sódio, amido e melaço) – Aglomerante orgânico – 

Apresenta função similar com as colas adesivas, dependem principalmente da evaporação 

da água para que ocorra uma maior resistência mecânica. 

Tipo químico (Exemplos: silicato de sódio + CO2, epóxis) – Aglomerante que a 

aderência depende das reações químicas dos compostos dos aglomerantes. Podem ser 

usados tanto como matriz como filme. 

Para que a aglomeração do briquete tenha sucesso, é necessária uma quantidade de 

água, compreendida de 8% a 12% (QUIRINO, 2002). É recomendável que o tamanho da 

partícula esteja entre 5 e 10 mm (CARVALHO e  BRINK, 2004).  

Para caracterização e qualificação dos resíduos agroflorestais algumas variáveis 

indispensáveis devem ser determinadas, tais como o teor de carbono fixo, de material 
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volátil e de cinzas a partir da análise imediata; o poder calorífico útil, poder calorífico 

superior, densidade energética, densidade aparente e resistência à compressão (BARROS, 

2013). 

Segundo Moers (2011) ressalta que a caracterização da biomassa é fator fundamental 

e indispensável para otimização da tecnologia de conservação e utilização, evitando assim a 

exploração de uma biomassa onerosa e que apresente baixa eficiência energética.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Coleta e preparo do resíduo de coco. 

 O resíduo de coco foi coletado na região do Distrito Federal e, enquanto verde, foi 

cortado com facão para melhorar a moagem do mesmo e armazenado na Fazenda Água 

Limpa-FAL da Universidade de Brasília, para secagem. Após a secagem do material o 

mesmo foi moído em moinho de facas da marca Marconi modelo MA680 na Fazenda Água 

Limpa (Figura 1) e armazenado no mesmo local. 

 

Figura 1 - Moinho de facas para moagem do coco 
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4.2 Preparo das quirelas de milho e sorgo para a produção dos aglutinantes 

A quirela de milho e sorgo foram moídas em moinho de facas e em seguida 

classificadas em peneiras de 42 mesh, utilizando um classificador da marca Bertel, 

conforme (Figura 2). 

 

Figura 2 - Classificador utilizado para obtenção das partículas dos resíduos 

agrícolas 

Para produção dos aglutinantes de milho e sorgo, bem como para produção dos 

briquetes com resíduo in natura, foi adotada a relação de 1/4, sendo 50g de quirela em 200 

ml de água destilada. Essa solução foi submetida a uma temperatura de gelatinização de 

70ºC e misturada constantemente até alcançar consistência desejada  sendo utilizada no 

mesmo dia de sua produção. Já a produção do aglutinante para o resíduo carbonizado a 

quirela de milho moída e classificada foi misturada na proporção de 2/5, sendo 50g de 

quirela em 125 ml de água destilada. Também submetida a uma temperatura de 

gelatinização de 70ºC até alcançar a consistência desejada (Figura 3). 
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Figura 3 - Material utilizado (3A) e quirela pronta (3B). 

 

4.3 Produção dos briquetes na condição in natura 

A confecção dos briquetes com resíduos in natura ocorreu no Laboratório de 

Produtos Florestais-LPF do Serviço Florestal Brasileiro-SFB. Utilizando a briquetadeira da 

marca Lippel modelo LB32. 

Foi feito um ensaio piloto para determinar a relação de resíduo e aglutinante, bem 

como a pressão a ser utilizada. Assim, através da análise visual após produção dos ensaios, 

obtivemos melhores briquetes na relação 80/20 resíduo e aglutinante, respectivamente, a 

uma pressão de 100kgf/cm². Esse material foi misturado durante 5 minutos até o 

aglutinante incorporar uniformemente nos resíduos e assim levado para ser briquetado a 

frio (Figura 4). Deste modo foram produzidos no total 36 briquetes, sendo 18 com 

aglutinante de milho e 18 com aglutinante de sorgo. Sendo que a metade do material 

produzido com milho e sorgo fora submetido a uma secagem natural de 7 dias, e a outra 

metade a uma secagem artificial a 100ºC durante 24 horas. 

A B 
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Figura 4 - Briquetadeira utilizada na confecção dos briquetes in natura 

 

4.4 Produção dos briquetes carbonizados 

O resíduo de coco foi carbonizado em forno elétrico tipo mufla, com temperatura de 

450
o
C durante 4 horas e taxa de 2ºC/minuto. Em seguida o carvão obtido foi moído em 

moinho de facas. Para a confecção dos briquetes com o resíduo carbonizado, o material foi 

submetido a um processo de compactação utilizando uma prensa hidráulica, modelo 

MARCONI MPH-15 (Figura 5), com capacidade máxima de 15 t e um molde de aço inox 

com 2,5 cm de diâmetro e 9,5 cm de altura. A utilização da prensa hidráulica ao invés da 

briquetadeira foi devido a impossibilidade da briquetagem do material carbonizado.  

As diferentes misturas 70/30, 60/40 e 50/50, respectivamente, carvão e aglutinante 

foram submetidas a uma pressão de 100kgf/cm
2
, por um período de cinco minutos de 

compactação a frio, produzindo um total de 30 briquetes, sendo 10 para cada tratamento. 

Foi utilizado apenas o milho como aglutinante para produção dos briquetes devido a 

indisponibilidade do sorgo no período de desenvolvimento do estudo. 
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Figura 5 - Forno tipo mufla (5A), moinho de facas (5B) e prensa hidráulica (5C) 

 

4.5 Análise estatística  

A análise estatística foi feita através do delineamento fatorial com dois fatores, 

aglutinante (milho e sorgo) e duas secagens (natural e artificial), em um total de 4 

tratamentos e 9 repetições, para briquetes com material in natura. As variáveis densidade 

energética e resistência mecânica compressão perpendicular foram analisadas 

estatisticamente através da Análise de Variância (ANOVA) e o teste de Tukey, a 1% de 

significância. As análises foram obtidas com auxílio do software Genes (CRUZ, 2013). 

Para o material carbonizado foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), com três tratamentos: misturas 40/60, 50/50 e 70/30 com dez repetições para cada 

mistura. As variáveis densidade energética e carga de compressão perpendicular foram 

analisadas estatisticamente através da Análise de Variância (ANOVA) e o teste de Tukey, a 

1% de significância. As análises foram obtidas com auxílio do software Genes. 

4.6 Densidade aparente do briquete 

Este procedimento foi semelhante ao realizado por Souza (2014). Após a confecção, 

os briquetes foram pesados imediatamente em balança analítica com sensibilidade de 10
-2

, 

em seguida retiradas duas medidas de altura e duas de diâmetro através de um paquímetro 

digital com duas casas após a vírgula e posteriormente colocado para secar ao ar livre. Para 

a determinação do volume de cada briquete produzido, foi adotado o volume de um 

B A C 
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cilindro. Após o período de secagem natural metade dos briquetes com aglutinantes de 

milho e sorgo foram pesados novamente e medidas de altura e diâmetro foram obtidas. 

Estas mesmas medidas foram determinadas após secagem em estufa a 103±2ºC até massa 

constante com a metade restante dos briquetes. O cálculo foi realizado com auxílio da 

Equação 1. 

Da =                                                                                

Equação 1 - Densidade aparente 

Em que: 

Da= densidade aparente (g/cm³); 

m = massa do briquete (g); 

v = volume do briquete (cm³). 

4.7 Determinação do poder calorífico dos briquetes 

O poder calorífico superior foi determinado segundo a norma (ABNT) NBR 8633/ 

1984. Para o cálculo do poder calorífico útil (na umidade atual) foi utilizada a seguinte 

expressão:  

PCU = [PCI x (1 – U)] – 600U 

Equação 2 - Poder Calorífico Útil 

Em que:  

PCU = Poder Calorífico Útil (cal/g); 

U = umidade em base úmida (%); 

PCI = poder calorífico inferior a 0% de umidade (PCI = PCS - 324). 

Para obtenção dos valores do poder calorífico superior (PCS) e cálculo do poder 

calorífico, fora utilizado a bomba calorimétrica isoperibol automático, modelo PARR 6400 

(Figura 6), do Laboratório de Produtos Florestais-LPF/SFB. 
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.  

Figura 6 - Bomba Calorimétrica 

 

4.8 Densidade energética 

A densidade energética dos briquetes foi calculada a partir do produto entre a 

densidade aparente e o poder calorífico inferior de cada briquete. 

De = PCi x Da 

Equação 3 - Densidade energética 

Em que:  

De = Densidade energética (kcal /m³) 

PCi = Poder calorífico inferior a 0% de umidade(kcal/kg) 

Da = Densidade aparente a 0% de umidade (kg/m³) 

4.9 Determinação da resistência mecânica 

A resistência mecânica dos briquetes foi determinada pela Máquina Universal de 

Ensaios da marca Elmic modelo DL30000, com a capacidade de 30 toneladas e célula de 

carga de 500kg, com a força de compressão sendo aplicada no sentido perpendicular ao 

eixo axial até sua ruptura, com velocidade de ensaio de 0,3mm/minuto (Figura 7), segundo 

a norma COPANT 30:1-011/71 adaptada, uma vez que não existem normas específicas 

para testes em briquetes in natura e de carvão vegetal. 



21 

 

 

Figura 7 - Ensaio de resistência mecânica dos briquetes 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Briquetes de resíduos de coco in natura 

Na Tabela 1 está a análise de variância para a resistência mecânica dos briquetes 

confeccionados com resíduos na condição in natura. 

Tabela 1–ANOVA para a resistência mecânica 

Fontes de 

Variação 

G.L S.Q Q.M F Signif. 

Aglutinante 1 454,40 454,40 2,48 0,12 

Secagem 1 4996,13 4996,13 27,31 0,00* 

Aglu. X Secagem 1 0,51 0,51 0,003  

Resíduo 32 0,59 182,94   

 

*significativo a 1% 

Observa-se pela Tabela 1 que o aglutinante não interfere na resistência mecânica do 

briquete e que não há interação entre aglutinante e secagem. No entanto é significativa a 

influência da secagem na resistência mecânica dos briquetes. O mesmo ocorre para a 

densidade energética como pode ser observado pela Tabela 2. 
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Tabela 2–ANOVA para a densidade energética 

Fontes de 

Variação 

G.L S.Q Q.M F Signif. 

Aglutinante 1 4,4049 4,4049 4,335 0,4581 

Secagem 1 9,7881 9,7881 9,633 0,00398* 

Aglu. X Secagem 1 1,917 1,917 1,887 0,17912 

Resíduo 32 32,5152 1,0161   

 

*significativo a 1% 

Confirmando os resultados encontrados pelo teste de F da ANOVA, nas Tabelas 3 e 4 

estão os resultados do teste de Tukey a 1%. 

Tabela 3 - Teste de Tukey, resistência mecânica (kgf) 

Secagem Amostras Médias 

Natural 18 150,37 a 

Artificial 18 126,81 b 

 

Tabela 4 - Teste de Tukey, densidade energética (kcal/m³) 

Secagem Amostras Médias 

Natural 18 36,99 a 

Artificial 18 35,95 b 

 

Observa-se pelas Tabelas 3 e 4, que a condição de secagem natural possibilitou 

maiores valores para resistência mecânica e densidade energética. A diminuição da 

resistência mecânica e da densidade energética com a secagem dos briquetes pode ser 

explicada pela maior perda de massa (10,12%) em decorrência da saída de água em relação 

ao volume cuja diminuição foi menor (8,76%), como pode ser observado pela Tabela 5.  
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Tabela 5 -Percentual de perda de massa e de volume dos briquetes em função da 

secagem artificial em estufa a 103±2ºC. 

Amostras Percentual Massa (g) Percentual Volume (cm³) 

1 10,07 11,11 

2 10,22 9,65 

3 9,97 10,65 

4 10,31 8,24 

5 10,36 9,58 

6 10,24 15,41 

7 10,19 5,45 

8 9,83 4,93 

9 9,93 4,00 

Média 10,12 8,76 

 

O resíduo de coco apresentou poder calorífico superior de 4.544 kcal/kg, poder 

calorífico útil de 3.653 kcal/kg e densidade energética de 3.641.847 kcal/m³. 

Dionizio (2017) encontrou poder calorífico superior, poder calorífico útil e densidade 

energética, respectivamente, 4.369 kcal/kg, 3.471 kcal/kg e 1.351 Mcal/m³ para palha de 

café; 4.134 kcal/kg, 3.462 kcal/kg e 259 Mcal/m³ para palha de feijão e 4.317 kcal/kg, 

3.600 kcal/kg e 528 Mcal/m³ para sabugo de milho.  Comprovando a similaridade nos 

valores obtidos para as diferentes biomassas estudadas. 

Portanto, os briquetes produzidos podem ser classificados como materiais destinados 

para uso doméstico em lareiras, churrasqueiras e fornos de pizzarias e padarias. 

5.2 Briquetes de resíduos de coco, carbonizados. 

Na Tabela 6 estão os valores médios de poder calorífico, densidade aparente e 

resistência a compressão perpendicular para os tratamentos 1, 2 e 3. 
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Tabela 6 - Médias dos valores do poder calorífico superior (PCS), densidade 

aparente (DA) e resistência à compressão perpendicular simples (CS) dos tratamentos 

realizados no trabalho. 

TRATAMENTO PCS (kcal/kg) DA (g/cm³) CS (kgf) 

1(50/50) 6152,49 0,60 15,43 

2(60/40) 6216,05 0,56 6,23 

3(70/30) 6355,99 0,52 2,17 

 

Segundo Pimenta et al. (2015), com a produção de briquetes com finos de carvão de 

coco e utilização de aglutinantes de amido/argila numa proporção 12/12 em 100 g de 

briquetes secos, obteve valores de poder calorífico superior, densidade aparente e 

resistência a compressão perpendicular simples, respectivamente, 3691 kcal/kg , 0,66 g/cm³ 

e 1,16 kgf . 

De acordo com Donato et al. (2015), ao estudar vários tipos de aglutinantes, os 

valores encontrados para poder calorífico superior, densidade aparente e resistência a 

compressão perpendicular simples foram, respectivamente, 6944,5 kcal/kg, 0,72 g/cm³ e 

17,8 kgf para de melaço de soja, 6537,0 kcal/kg, 0,70 g/cm³ e 7,8 kgf para silicato e 6783,5 

kcal/kg, 0,60 g/cm³ e 16,2 kgf para farinha de trigo. Observa-se que os valores obtidos pelo 

estudo de Donato et al. (2015) apresentaram médias elevadas quando comparadas aos 

demais estudos citados. No entanto, essas características estão relacionadas aos aglutinantes 

utilizados, que por sua vez necessitam de maiores processamentos e apresentam maior 

valor agregado. Diferentemente dos materiais utilizados para desenvolvimento deste 

trabalho, pois ambos são descartados e tidos como rejeitos agrícolas, característica essa que 

diminui significativamente o custo de produção do briquete, fator que viabilizará ou não na 

produção do mesmo. 

Comparados a estes estudos o aglutinante deste trabalho apresentou qualidade 

intermediária com indicação para uso doméstico. Já que a maioria das perdas devido à 

baixa resistência mecânica são observadas durante a fabricação, estocagem e transporte. 

Ainda com base na resistência mecânica do briquete, sabendo que essa característica é um 
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fator de relevante importância para o uso siderúrgico, a utilização do resíduo carbonizado 

juntamente com o aglutinante deve ser estudada e avaliada. 

A análise de variância para a resistência mecânica e densidade energética encontram-

se nas Tabelas 7 e 8. 

Tabela 7 - ANOVA para a resistência mecânica de briquetes de carvão vegetal de 

resíduos de coco. 

Fontes de Variação G.L S.Q Q.M F Signif. 

Aglutinante 2 653,6600 326,8300 59,183 0,0000* 

Resíduo 21 115,9696 5,5223     

*significativo a 1% 

 

Tabela 8 - ANOVA para densidade energética de briquetes de carvão vegetal de 

resíduos de coco. 

Fontes de Variação G.L S.Q Q.M F Signif. 

Aglutinante 2 6417,986 3208,993 33,55 0,0000* 

Resíduo 21 2008,329 95,6347     

*significativo a 1% 

Ao analisar as Tabelas 7 e 8, observa-se que o aglutinante influenciou 

significativamente a 1% de probabilidade a qualidade do briquete, para densidade 

energética implicando também em aumento da resistência mecânica, que pode ser 

explicado pela elevada correlação positiva (89%) entre elas. Por sua vez a densidade 

energética tem alta correlação com a densidade aparente. 

Havendo diferença significativa entre os tratamentos foi feito o teste de Tukey, 

conforme as Tabelas 9 e 10. 
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Tabela 9 - Teste de Tukey, resistência mecânica (kgf) 

 

Tabela 10 - Teste de Tukey, densidade energética 

Tratamentos Amostras Médias 

1(50/50) 10 3.497.094,0a 

2(60/40) 10 3.299.548,0b 

3(70/30) 10 3.136.634,8c 

 

Analisando os resultados apresentados nas Tabelas 9 e 10 observa-se que a adição de 

aglutinante na proporção de 50% resultou em melhores qualidades dos briquetes tanto para 

densidade energética quanto para resistência mecânica. Há um ganho de 650% em 

resistência mecânica quando se compara a proporção 70/30 com 50/50, enquanto o ganho 

energético entre estas proporções foi de apenas 11,50%. Tanto a resistência mecânica 

quanto a densidade energética tem influência direta da densidade aparente, no entanto a 

densidade energética também é influenciada pelo poder calorífico, que diminuiu com o 

aumento de aglutinante, uma vez que o poder calorífico deste é menor do que o do carvão. 

Pelas características dos briquetes apontarem sua utilização para o uso doméstico, não 

há tanta necessidade que apresentem elevados valores de resistência mecânica e sim 

densidade energética. Isso pode ocorrer por exemplo, na relação (55/45) 

resíduo/aglutinante, intermediária aos melhores valores encontrados no estudo, com a 

adição de resíduo e diminuição do aglutinante, pois o carvão apresenta maior poder 

calorífico e menor teor de umidade em sua composição, diferentemente do aglutinante. 

 

 

Tratamentos Amostras Médias  

1(50/50) 7 15,43a 

2(60/40) 10 6,23b 

3(70/30) 7 2,17c 
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente trabalho apontaram a viabilidade da utilização de 

aglutinantes de milho e sorgo para produção de briquetes com resíduos de coco in natura e 

carbonizado. Concluindo que para o resíduo in natura o aglutinante não apresentou 

significância estatística, ao contrário do processo de secagem, com a secagem natural 

apresentando médias superiores paras os testes de resistência mecânica e densidade 

energética. Para o material carbonizado a utilização do aglutinante mostrou-se 

estatisticamente significativa, sendo fator fundamental para resistência mecânica do 

material, apontando melhores resultados para a relação 50/50 sendo resíduo e aglutinante, 

respectivamente. 

Portanto, o presente estudo permite a junção de diferentes biomassas além de 

diminuir o custo na produção dos briquetes, agregar valor à resíduos que, via de regra são 

descartados, diminuindo impactos socioambientais e possível geração renda. Também 

deixa aberta a aplicação dos novos estudos neste trabalho e de outros mais, no processo de 

briquetagem com utilização de resíduos descartados que podem vir a ser um bem substituto 

do carvão vegetal, diminuindo assim a pressão no desmatamento de áreas nativas para 

extração de lenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 8633, Rio de 

Janeiro, 1984. 

BARROS, L. O.Densidade energética de briquetes produzidos a partir de resíduos 

agrícolas. 2013. 

BENÍCIO, E. L., Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Utilização de resíduo 

celulósico na composição de briquetes de finos de carvão vegetal. 2011. 

CARVALHO, E.A.; BRINK, V.Briquetagem. Centro de Tecnologia Mineral, Ministério 

da Ciência e Tecnologia- CETEM, Comunicação Técnica elaborada para a 4a Ed. 

Tratamento de Minérios, p. 613 a 636, Rio de Janeiro,2004. 

CETEM, Centro de Tecnologia Mineral. Briquetagem. Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Cap. 15. RJ. 2004. Disponível em:<http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2004-190-

00.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2017. 

COPANT - COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. Madeiras: 

método de determinación de la compresión axial, o paralela al grano. 30: 1- 008. COPANT, 

1971a. 

COUTO, L. C. et al. Vias de valorização energética da biomassa. Biomassa & Energia, v. 

1, n. 1, p. 71-92, 2004. 

CRUZ, C. D.. Genes: a software package for analysis in experimental statistics and 

quantitative genetics. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013. 

DIAS, J. M. C. S. et al. Produção de briquetes e péletes a partir de resíduos agrícolas, 

agroindustriais e florestais. Brasília: Embrapa Agroenergia, 2012. 

DIONIZIO, A. F. (2017). Aproveitamento energético de resíduos agroindustriais no 

Distrito Federal. Dissertação de Mestrado em Ciências Florestais, Publicação 

http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2004-190-00.pdf
http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2004-190-00.pdf


29 

 

PPGEFL.DM – 289/2017, Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, 

Brasília, DF, 97p. 

DONATO, Danilo Barros et al. Propriedades de briquetes obtidos de finos de carvão 

vegetal. Revista Ciência da Madeira (Brazilian Journal of Wood Science), v. 6, n. 2, 

2015. 

FILIPPETTO, D. et al. Briquetagem de resíduos vegetais: viabilidade técnico-

econômica e potencial de mercado. 2008. 

FONTES, P.J.P. de; QUIRINO, W.F.; PASTORE JUNIOR, F.; FILGUEIRAS, S.M.S. 

Aglutinante para briquetagem de carvão vegetal. Brasília: DPQ/IBDF, 1984. 

FONTES, P.J.; QUIRINO, W. F.; OKINO, E. Y. Aspectos técnicos da briquetagem de 

carvão vegetal no Brasil. Brasília, DF: Laboratório de Produtos Florestais, Departamento 

de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1989. p.1-14. 

GENTIL, L. V. B. Tecnologia e Economia do Briquete de Madeira. Tese (Doutorado em 

Ciências Florestais), Departamento de Engenharia Florestal. Universidade de Brasília. 

Brasília. DF, 2008; 195 p. 

LIPPEL. Briquetagem e Peletização de Biomassa. 2016. Disponível em: 

<http://www.lippel.com.br/br/categorias/compactacao/briquetagem-e-peletizacao-de-

biomassa>. Acesso em 28 nov. 2016. 

LORA, E. E. S.; NOGUEIRA, L. A. H. Dendroenergia Fundamentos e 

Aplicações. Interciência, Rio de Janeiro, 2003. 

Moers, E. M., Vieira, A. C., Fernandes, D. M., Souza, S. N. M., & Baricatti, R. A. 

Caracterização da biomassa residual proveniente de resíduos agrícolas para geração de 

energia. In:Congresso Latino Americano de Suinocultura e Sustentabilidade 

Ambiental. Foz do Iguaçu, PR. 2011. 

PIMENTA, A. S. et al. Utilização de resíduos de coco (Cocos nucifera) carbonizado para a 

produção de briquetes. Ciência Florestal, v. 25, n. 1, p. 137-144, 2015. 

http://www.lippel.com.br/br/categorias/compactacao/briquetagem-e-peletizacao-de-biomassa
http://www.lippel.com.br/br/categorias/compactacao/briquetagem-e-peletizacao-de-biomassa


30 

 

SILVA, A. M. N.; ALBUQUERQUE, J. L.; SILVA, E. S.; SANTOS-FILHO, D.; 

BARBOSA, W. B. A biomassa florestal (lenha) como insumo energético para os 

artesãos da cidade de Tracunhaém/PE. Custos e agronegócio online, v. 4, n. 3, 2008. 

SOUZA, F. de. Avaliação da qualidade de briquetes produzidos com seis biomassas 

agroflorestais por métodos não destrutivos. 2014. xxi, 142 f., il. Tese (Doutorado em 

Ciências Florestais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

QUIRINO, W.F. Briquetagem de Resíduos Ligno-celulósicos. Laboratório de Produtos 

Florestais – LPF/IBAMA. Brasília, 2004. 

QUIRINO, W.F. Utilização energética de resíduos vegetais –MMA, DIREF,LPF. 

Brasília, 2002. 

QUIRINO, W. F. Briquetagem de resíduos ligno-celulósicos. Brasília: Laboratório de 

Produtos Florestais, Secretaria do Meio Ambiente,[sd], 1991; p.8. 

QUIRINO, W. F., and J. O. Brito. Características e índice de combustão de briquetes de 

carvão vegetal. IBAMA, Laboratório de Produtos Florestais, 1991. 

VIEIRA, N. A. D.Obtenção de briquetes a partir da casca do arroz e avaliação do seu 

potencial energético. 2014. 


