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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como intuito analisar a adição dos resíduos da produção de carvão 

(finos) na produção de briquetes de serragem de madeira de Schizolobium 

amazonicum, sob diferentes formulações (100% serragem de madeira de 

Schizolobium amazonicum, 75% serragem de madeira de Schizolobium amazonicum 

+ 25% finos de carvão e 50% serragem de madeira de Schizolobium amazonicum + 

50% finos de carvão). As misturas foram compactadas em briquetadeira laboratorial 

com temperatura de 90°C, a 5 MPa, 5 minutos de prensagem e 7 minutos de 

resfriamento (variáveis ajustadas por meio de tentativas). Foram analisadas a 

densidade a granel e energética, análise química imediata, poder calorífico e 

composição química (teores de extrativos e lignina) das matérias-primas e a 

densidade aparente e energética, umidade de equilíbrio e resistência à compressão 

diametral dos briquetes. O aumento de finos de carvão na composição das matérias-

primas resultou no aumento de todas as propriedades analisadas, com exceção do 

teor de materiais voláteis. O maior poder calorífico encontrado foi para a composição 

de 50% serragem de madeira de Schizolobium amazonicum + 50% finos de carvão 

(5437 kcal kg-1). Os briquetes produzidos com 50% serragem de madeira de 

Schizolobium amazonicum + 50% finos de carvão tiveram os maiores valores de 

densidade energética (4,03 Gcal m-3) e menores de densidade aparente (860 kg m-3). 

Os tratamentos utilizados não tiveram influência significativa na redução da resistência 

a compressão diametral dos briquetes. A adição de finos de carvão vegetal no briquete 

de serragem de madeira de Schizolobium amazonicum aumenta suas propriedades 

energéticas. 

 

Palavras-chave: Biomassa e energia. Reaproveitamento dos finos de carvão vegetal. 

Combustíveis sólidos compactados. Espécie florestal nativa. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As buscas por formas alternativas de produção de energia vêm sendo bastante 

intensificadas e discutidas no mundo. Em 2017, por exemplo, a oferta brasileira de 

energia oriunda de fontes não-renováveis foi de 57,1% e 42,9% de fontes renováveis, 

sendo 17,0% proveniente da biomassa da cana-de-açúcar, 12,0% das hidroelétricas, 

8,0% da lenha e carvão vegetal e 5,9% da lixívia negra e outras fontes renováveis. 

Nota-se então, que a biomassa foi responsável por 25% da oferta de energia de fonte 

renovável (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 2018). 

A produção de combustíveis sólidos compactados é uma prática que vem 

sendo bastante utilizada como forma de aproveitamento de resíduos de diversas 

indústrias, como as de base agrícola e florestal, por se enquadrar como fonte de 

energia renovável proveniente da biomassa (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 2012). Esses combustíveis têm como principal 

vantagem apresentar uma maior concentração de energia por unidade de volume 

(YAMAJI et al., 2013). 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (2017), o setor madeireiro 

gerou em 2016, 47,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos. O armazenamento 

inadequado desses resíduos, sem uma destinação apropriada, gera graves problemas 

ambientais, como o assoreamento de rios e lagoas, risco de incêndios, além da 

poluição do ar, devido à queima a céu aberto (BRAND, 2010; PROTÁSSIO et al., 

2011). Portanto, há necessidade de uma melhor definição de rotas de valorização e a 

consequente utilização para esses resíduos. Além disso, eles consistem em uma 

matéria-prima que pode ser utilizada em várias aplicações, como na geração de 

energia térmica por meio da briquetagem. 

O Brasil é o maior produtor e, ao mesmo tempo, maior consumidor mundial de 

carvão vegetal. As estimativas apontam que, durante o ano de 2017, foram produzidos 

aproximadamente 5,24 milhões de toneladas deste insumo, sendo que quase a 

totalidade foi destinada ao setor siderúrgico (EPE, 2018). Apesar de ser um excelente 

combustível e da sua larga aplicação, algumas características e propriedades do 

carvão vegetal são desfavoráveis para determinados usos, como a baixa densidade e 

elevada friabilidade, as quais dependem, principalmente, da matéria-prima e do 

controle do processo de carbonização. 
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Durante o processo de produção do carvão vegetal, bem como no manuseio 

ao qual é submetido (fases de transporte, embalagem e peneiramento), a quantidade 

de resíduos gerados, desde os fornos de carbonização até a sua utilização final, é 

grande. Estima-se que a quantidade de finos pode chegar a 25% do total de carvão 

produzido (ANDRADE; GONÇALVES, 1999; DIAS JÚNIOR et al., 2016). Apesar desta 

grande geração de finos, a sua compactação é dificultada, porque após o processo 

de carbonização da madeira, a concentração de agentes ligantes naturais reduz 

muito, sendo normalmente necessário utilizar ligantes artificiais (EMBRAPA, 2012). 

Embora facilite a compactação dos finos de carvão, a adição desses ligantes aumenta 

o custo de produção e pode reduzir a qualidade do briquete. 

A madeira de Schizolobium amazonicum (paricá) é muito utilizada 

industrialmente para produção lâminas para compensado, molduras, palitos e forros, 

por exemplo, porque apresenta fuste reto, resistência ao ataque de pragas e doenças 

e rápido crescimento (20 a 30 m³/ha/ano), se enquadrando na mesma faixa de 

crescimento anual das espécies de Pinus, que é de 25 a 30 m³/ha/ano (IWAKIRI et 

al., 2010; FREITAS et al., 2016). Além dessas características, é uma madeira de fácil 

secagem, usinagem, tratamento preservativo e descascamento (MELO, 2012). Em 

consequência disso, a geração de resíduos oriundas do processamento mecânico é 

muito elevada, fazendo com que a briquetagem da sua serragem seja uma alternativa 

de aproveitamento para geração de energia (FREITAS et al., 2016). 

O uso de resíduos oriundos do processamento de produtos de base florestal, 

como os da madeira e da produção de carvão vegetal, para a fabricação de 

combustíveis compactados é uma forma alternativa de energia. Além disso, é uma 

forma de minimizar desperdícios e colaborar com o ambiente, já que utiliza resíduos 

potencialmente contaminantes e ao mesmo tempo, os tornam em insumo energético 

com características interessantes para diversos usos (PAULA et al., 2011). Mediante 

a isso, tem-se a hipótese de que a adição de finos de carvão vegetal à serragem da 

madeira de S. amazonicum pode incrementar as características dos briquetes para a 

produção de energia. 

 

 

1.1. O problema e sua importância 
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Segundo a EMBRAPA (2012), a demanda brasileira de energia renovável e 

sustentável é crescente, assim como a taxa da demanda de briquete, que é de 4,4% 

ao ano. Ainda de acordo com o mesmo autor, em 2012 foram produzidos cerca de 1,2 

milhões de toneladas de briquetes por ano, sendo 930 mil toneladas provenientes de 

resíduos de madeira. 

A compactação dos resíduos da madeira de Schizolobium amazonicum (paricá) 

vem sendo uma prática utilizada por diversas empresas, devido à grande quantidade 

de resíduos gerados pelas indústrias, principalmente as de processamento mecânico 

(FREITAS et al., 2016). O carvão vegetal possui ótimas propriedades energéticas, 

como maior poder calorífico e maior teor de carbono fixo, quando comparado com a 

madeira antes de ser carbonizada (CAMPANHARO et al., 2008). Durante todo seu 

processo de produção, cerca de ¼ do total produzido resultam em resíduos (finos), os 

quais representam um grande problema para as empresas, por não conseguirem dar 

um destino apropriado para eles (ANDRADE; GONÇALVES, 1999). 

Visto que a quantidade de resíduos gerados pelas indústrias de carvão vegetal 

é grande e que ele possui boas características energéticas, com a adição dos finos 

de carvão em briquetes feitos com serragem de madeira de S. amazonicum, espera-

se produzir briquetes com boas características físicas, mecânicas, químicas e, 

principalmente, energéticas. 

 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo geral  

Analisar como a adição de finos de carvão vegetal na composição dos briquetes 

produzidos com serragem da madeira de Schizolobium amazonicum (paricá) interfere 

sobre suas propriedades. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Analisar a composição química imediata (teores de materiais voláteis, 

cinzas e carbono fixo), poder calorífico e densidade energética dos finos de 

carvão vegetal e da madeira de Schizolobium amazonicum na forma de 

serragem como matéria-prima para a produção de briquetes. 
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 Avaliar a densidade energética dos briquetes produzidos com diferentes 

proporções de S. amazonicum e finos de carvão vegetal. 

 Investigar a influência do aumento do teor de finos de carvão nos briquetes 

de S. amazonicum na resistência mecânica dos briquetes. 

 Concluir sobre quais proporções das matérias-primas resultaram em 

briquetes com propriedades mais adequadas para o uso energético. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Características de materiais agroflorestais como matéria-prima para 

geração de energia 

 

Diversos são os materiais utilizados para geração de energia, como a serragem 

de madeira, casca de arroz, palha de café, bagaço de cana-de-açúcar, palha de milho, 

casca de coco, palhada e vagem de feijão e resíduos lignocelulósicos em geral (SILVA 

et al., 2015; OSHIRO, 2016). 

Segundo a EMBRAPA (2012), os resíduos gerados na produção do arroz são 

as hastes, folhas e as cascas do grão. Normalmente, as hastes e as folhas 

permanecem no campo e as cascas são queimadas para geração de energia, usadas 

em olarias ou para cama de aves. Com uma média de poder calorífico de 3.200 kcal 

kg-1, a casca de arroz também é utilizada como matéria-prima de briquetes, que por 

meio do processo, há ganhos de densidade, resultando em aumentos de até 2,5 vezes 

no poder calorífico (EMBRAPA, 2012). 

Durán et al. (2017) mencionam que a produção de café brasileira resulta em 

aproximadamente 2 toneladas de resíduos por ano (palha de café), os quais na 

maioria das vezes são desperdiçados, sendo inclusive queimados de forma 

inadequada. Quando não são desperdiçados, são usados como adubo, para aquecer 

as fornalhas dos secadores de café ou então para produção de briquetes (ORSINI, 

2012). A palha do café é um bom resíduo para fins energéticos, visto que possui poder 

calorífico de 3.800 kcal kg-1 (DURÁN et al., 2017). 

A palhada e a vagem, resíduos gerados na produção de feijão, representam 

53% do total produzido. Em 2010, o Brasil produziu 3.158.905 toneladas de feijão, 

gerando 1.674.220 toneladas de resíduos, os quais não possuem destinação 

adequada, ficando apenas parte deles no campo para o acondicionamento do solo, 

devido a sua alta concentração de nitrogênio (EMBRAPA, 2012). Ainda segundo o 

mesmo autor, a palhada possui poder calorífico de 4.080 kcal kg-1 e a vagem de 3.800 

kcal kg-1, os quais são bons indicativos de que a produção de briquetes utilizando 

esses resíduos é uma boa alternativa de aproveitamento. 

Com uma área plantada de 90.047 hectares (IBÁ, 2017), o Schizolobium 

amazonicum (paricá) tem ganhado popularidade entre as espécies nativas utilizadas 
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para reflorestamento, tanto quanto na área industrial, como matéria-prima, por 

apresentar características vantajosas, dentre elas, elevada taxa de crescimento, 

facilidade de descascamento, usinagem, secagem e prensagem e boa aceitação 

comercial (VIDAURRE, 2010; MELO, 2012; ALMEIDA et al., 2013). Outra vantagem é 

que essa espécie pode ser plantada consorciada com outros tipos de culturas 

agrícolas, como o milho e a soja, ou com pastagens (MELO, 2012; SILVA; SALES, 

2018). 

Apesar de ser uma espécie cuja densidade é considerada baixa (0,40 g.cm-3 

em média), ao ter suas partículas de madeira compactadas, essa densidade é 

significativamente elevada, fazendo com que a quantidade de energia gerada por 

unidade de massa, com a queima desse material, possa ser até cinco vezes maior 

quando comparado com a madeira in natura (MELO, 2012; FREITAS et al., 2016). 

O teor de lignina considerado elevado (29,5% em média) (VIDAURRE, 2010) é 

outro fator que torna a madeira de S. amazonicum favorável para a sua utilização em 

energia, pois é o composto químico mais resistente termicamente e o que possui maior 

quantidade de carbono em sua constituição. Assim, quanto maior o teor de lignina da 

madeira, maior será seu poder calorífico. Na compactação, a lignina quando 

submetida a elevadas temperaturas, se torna plástica, atuando como aglomerante 

natural para as partículas (BORGHI, 2012; MEDEIROS NETO; OLIVEIRA; PAES, 

2014). 

O carvão produzido da madeira de S. amazonicum possui densidade aparente 

de 0,17 g.cm-3, segundo dados encontrados por Vidaurre (2010), a qual chegou à 

conclusão que a utilização da espécie para essa finalidade não é economicamente 

viável, devido a sua baixa densidade. Porém, a compactação de seus resíduos para 

a geração de energia pode ser uma boa alternativa. 

O Brasil produziu um total de 5,24 milhões toneladas de carvão vegetal e 

consumiu quase toda sua produção em 2017. Do total consumido, 10,59% foi por 

residências, 2,54% pelo comércio, 86,60% foram consumidos pela indústria e 

somente 0,27% pelo setor agropecuário (EPE, 2018).  Considerando as etapas de 

produção do carvão vegetal até sua venda, durante todo o processo, 25% do total 

resultam em finos (ANDRADE; GONÇALVES, 1999; DIAS JÚNIOR et al., 2016). 

Esses finos, por serem em média de baixa granulometria, não são muito aproveitados 

nos altos fornos siderúrgicos e ainda são pouco utilizados em processos de 

compactação, em função da dificuldade da aglomeração do material carbonizado. 
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Essa dificuldade é explicada pela redução dos teores dos elementos ligantes naturais, 

como o da lignina (EMBRAPA, 2012). 

Ainda segundo a EMBRAPA (2012), do total de briquetes produzidos no Brasil, 

apenas 7% deles utilizam finos de carvão vegetal como matéria-prima. Isto resulta no 

fato de que as empresas que produzem briquetes a partir dos finos de carvão vegetal 

tendem a ter uma capacidade mais baixa de produção (cerca de 7.430 toneladas/mês) 

que outras empresas que comercializam seus briquetes para outras indústrias, feitos 

com outro tipo de matéria-prima. 

Tendo em vista o potencial de produção de carvão vegetal do Brasil, e a enorme 

quantidade de resíduos gerados nessa produção, a sua utilização como matéria-prima 

para briquetagem é uma opção ótima do ponto de vista econômico e ambiental. 

 

 

2.2. Variáveis do processo de compactação da biomassa para produção de 

briquetes 

 

Diversos fatores influenciam o processo de produção dos briquetes, como a 

granulometria, umidade, a massa específica das partículas, a pressão, temperatura e 

o uso ou não de agentes ligantes (aglutinantes) (PAULA et al., 2011; PROTÁSSIO et 

al., 2011). 

O aumento da temperatura do processo de briquetagem faz com que a lignina 

se torne plástica e atue como ligante natural das partículas durante a compactação, 

processo denominado de “plasticização”. Porém, além da lignina, as proteínas, 

amidos, carboidratos solúveis e gorduras também são aglutinantes naturais da 

biomassa, e a presença deles explica o porquê da não necessidade de se utilizar 

aglutinantes artificiais na briquetagem (PAULA et al., 2011; OLIVEIRA, 2016). Esses 

aglutinantes naturais, quando submetidos a elevadas pressões, são extraídos das 

células vegetais, colaborando para a interligação e coesão entre os resíduos a serem 

compactados (EMBRAPA, 2012). 

Segundo Oliveira (2016), vários estudos sugerem que a umidade das partículas 

a serem compactadas devem estar entre 5 e 10%. Se a umidade estiver elevada, pode 

provocar explosões devido à formação de vapor dentro do briquete, formação de 

fissuras e aumento da friabilidade dos mesmos. Além disso, pode causar gastos com 

energia para a evaporação da água e a consequente redução da umidade da matéria-
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prima. Porém, uma umidade muito baixa dificulta os mecanismos de adesão entre as 

partículas, fazendo com que o briquete também fique muito friável. 

 A granulometria das partículas está relacionada, principalmente, com a 

densidade do briquete, uma vez que partículas maiores resultam em briquetes menos 

densos, porém necessitam de menor pressão e menor temperatura para aglutinar as 

partículas sem precisar acrescentar algum ligante artificial (OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Borghi (2012), a granulometria também tem influência sobre a quantidade 

de aglutinante utilizado, quando é o caso. Quanto menor for o tamanho da partícula, 

mais adesivo será necessário devido à maior superfície de contato. 

A utilização de aglutinantes artificiais é necessária quando os briquetes não 

possuem resistência desejável à compressão e ao impacto. Nestes casos, o tipo e a 

quantidade de aglutinante dependem da superfície e da granulometria das partículas 

(finas ou grossas), assim como da sua umidade. Adicionalmente, o aglutinante não 

pode reduzir as características energéticas do briquete, como o seu poder calorífico, 

ou aumentar o teor de voláteis e cinzas (EMBRAPA, 2012). Portanto, é desejável que 

não haja necessidade de seu uso, visto que ele acarreta o aumento do custo de 

produção. 

 

 

2.3. Características de briquetes para uso energético 

 

Vários são os meios de utilização dos briquetes, contemplando a aplicação 

doméstica, como na cocção de alimentos, até a geração de energia térmica para 

movimentação de bobinas e geração de termoeletricidade (PAULA et al., 2011; DIAS 

JÚNIOR et al., 2014). Um briquete para ser considerado de boa qualidade para a 

maioria dos usos, deve suportar a carga de transporte e armazenamento, resistir a 

quedas nas transferências por correias e roscas transportadoras, à embalagem, ao 

empilhamento e à trepidação em caminhões e outros meios de transporte (EMBRAPA, 

2010). Além disso, deve ser resistente à queima e ao manuseio, bem como apresentar 

elevado poder calorífico e baixa toxidez para o uso doméstico (PEREIRA et al., 2009). 

Quanto a densidade, são consideradas, na maioria das vezes, dois tipos: a 

densidade individual de cada briquete (massa específica aparente) e a densidade de 

um conjunto deles (densidade a granel). A primeira tem importância no controle das 

propriedades do briquete, e é diretamente influenciada pela densidade dos resíduos 



17 

 

 

que foram compactados, pela pressão, tempo e temperatura da briquetagem. A 

segunda, é significativa quando se trata de transporte, armazenamento e venda, e é 

afetada pela forma como os briquetes são dispostos, embalados e empilhados 

(EMBRAPA, 2012). 

Assim, uma má acomodação dos briquetes dentro de embalagens e em pilhas 

reflete em uma densidade a granel baixa e em maior custo de transporte, baixa 

capacidade de armazenamento e baixa densidade energética, a qual é, segundo 

Pinheiro, Rendeiro e Pinho (2005), a quantidade de energia por unidade de volume, 

calculada pelo produto do poder calorífico útil com a densidade a granel. A densidade 

aparente dos briquetes geralmente varia entre 500 e 1.200 kg m-3 e a densidade a 

granel situa-se em torno de 500 kg m-3, a qual é consideravelmente maior que a 

densidade a granel dos resíduos não compactados (EMBRAPA, 2012). 

A umidade dos briquetes é um fator a ser controlado, pois quanto maior o seu 

valor, menor será a liberação de energia por unidade de massa, visto que parte da 

energia será gasta para a evaporação da água, representando um poder calorifico 

negativo (BORGHI, 2012). 

O teor de lignina é uma das características mais importantes da matéria-prima 

pois ela atua como o principal agente ligante entre as partículas. Quanto maior seu 

teor, melhor será a compactação, podendo fazer até com que não tenha necessidade 

da utilização de aglutinante artificial (OSHIRO, 2016). No processo de briquetagem, a 

elevada temperatura faz com que ela se transforme em uma cadeia polimérica mais 

desordenada e móvel, porém quando se esfria, ela volta a ser rígida, com uma 

aparência vitrificada, processo chamado de transição vítrea (FURTADO et al., 2010). 

 De acordo com Oshiro (2016), para um combustível sólido ser considerado de 

boa qualidade, seu teor de cinzas deve ser inferior a 3%, pois as elas têm influência 

negativa no poder calorífico, que pode ser explicado pela interferência na 

transferência de calor. Adicionado a isso, elevados teores de cinzas resultam na 

limpeza mais frequente dos cinzeiros das fornalhas, além de provocar corrosões e 

incrustações nos equipamentos do sistema de combustão (FREITAS et al., 2016). 

Segundo Dias Júnior et al. (2014), combustíveis sólidos que não podem formar 

chamas durante sua queima devem apresentar elevado teor de carbono fixo. Isso se 

explica pela sua relação inversa com o teor de materiais voláteis, visto que, segundo 

Werther et al. (2000), combustíveis com teor de materiais voláteis acima de 80% 
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possuem maior facilidade de ignição e queima, formando labaredas e se degradando 

mais rápido por não possuir tanto carbono em sua composição. 

Segundo Furtado et al. (2010), o poder calorífico indica a capacidade de 

liberação de energia por unidade de massa. Portanto, deseja-se briquetes com 

elevado poder calorífico, porque assim, será necessário menos material para suprir 

uma determinada demanda de energia. 

Ao utilizar maiores pressões de compactação, os briquetes produzidos 

apresentam maior resistência à compressão diametral, a qual é dada pela força 

máxima de ruptura do briquete. Uma maior força de ruptura indica que o briquete 

resiste mais aos danos que podem ser causados durante o transporte e 

armazenamento, e até durante sua queima, diminuindo sua desintegração, devido ao 

maior contato entre as partículas (FREITAS et al., 2016). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Obtenção e caracterização da matéria-prima 

 

Para a produção dos briquetes foram utilizados finos de carvão vegetal, 

considerados resíduos do processo de carbonização da madeira, e serragem da 

madeira de Schizolobium amazonicum (paricá). Os finos de carvão foram coletados 

após a carbonização de lenha de Eucalyptus spp. em um forno de alvenaria de 

superfície, pertencente ao Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, da 

Universidade Federal do Espírito Santo (DCFM/UFES). As partículas de S. 

amazonicum foram obtidos através da moagem de discos coletados de 28 árvores de 

um povoamento com sete anos idade, situado no estado do Pará. 

Os finos de carvão vegetal foram preparados por meio da moagem em um 

moinho de facas tipo Willey e em seguida foram peneirados para homogeneização em 

peneiras manuais de 20, 40 e 60 mesh. As partículas que ficaram retidas na peneira 

de 40 mesh foram utilizadas para a confecção dos briquetes. Para a obtenção da 

serragem da madeira de S. amazonicum, os discos foram cortados em serra de fita 

vertical para redução de suas dimensões, depois moídos em moinho de martelos 

equipado com peneira de 2 mm e posteriormente, a serragem foi classificada em uma 

peneira vibratória com 1 mm² de abertura. Após a moagem e peneiramento, os 

resíduos foram individualmente homogeneizados. 

As matérias-primas e suas composições foram caracterizadas pelos seguintes 

ensaios: 

a) Umidade; 

b) Composição imediata (teores de materiais voláteis, cinzas e carbono 

fixo); 

c) Densidade energética; 

d) Densidade a granel; 

e) Poder calorífico (superior, inferior e útil). 

A composição química (teores de lignina e extrativos) foi determinada somente 

para a serragem da madeira de S. amazonicum. 

A determinação da umidade das matérias-primas (finos de carvão e serragem 

da madeira de S. amazonicum foi feita segundo a norma American Society for Testing 
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and Materials – ASTM D1762 (1984), a qual também foi utilizada para a determinação 

da composição imediata: teores de materiais voláteis (TMV), de cinza (TCZ) e de 

carbono fixo (TCF). 

A densidade energética (Gcal m-3) originou-se do cálculo do produto entre o 

poder calorífico útil (PCU) e a densidade a granel, a qual foi obtida pela razão da 

massa do material introduzido em uma proveta de 50 mL pelo seu volume (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Exemplo da determinação da densidade a granel dos finos de carvão 

vegetal 

Fonte: a autora (2018). 

 

O poder calorífico superior (PCS) dos finos de carvão vegetal e da serragem 

da madeira de S. amazonicum foram determinados em um calorímetro IKA C500 com 

base na norma DIN 51900-1 (2000). O poder calorífico inferior (PCI) foi determinado 

com base no teor de hidrogênio das matérias-primas e pela Equação 1.  

 

PCI = PCS – [600(9H/100)]                                         (1) 

 

Em que: PCI = poder calorífico inferior (MJ kg-1); PCS = poder calorífico superior 

(MJ kg-1); H = teor de hidrogênio médio da biomassa (%) em base seca. 
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A determinação do poder calorífico útil (PCU) considerou a umidade dos 

materiais (Equação 2), determinado por Brito (1993). 

 

PCU =[PCI (1 – Ubu )] – 600Ubu                                    (2) 

 

Em que: PCU = poder calorífico útil (MJ kg-1); PCI = poder calorífico inferior (MJ 

kg-1); Ubu = umidade da amostra em base úmida. 

 

A análise da composição química do S. amazonicum foi feita com base nas 

normas Technical Association of the Pulp and Paper Industry – TAPPI 222 05-74 

(1974) e TAPPI T-12 05-75 (1975), para determinação do teor de lignina e teor de 

extrativos, respectivamente. 

 

 

3.2. Produção e avaliação dos briquetes 

 

Para a produção dos briquetes, foram inicialmente propostos os tratamentos 

apresentados na Tabela 1, a fim de determinar o tratamento limite no qual os briquetes 

apresentem características aparentemente satisfatórias em função das características 

físicos-mecânicas. 

 

Tabela 1 – Tratamentos inicialmente propostos para a confecção dos briquetes 

Tratamento Composição do briquete Abreviação 

T1 100% de finos de carvão 100%F 

T2 
75% de finos de carvão e 25% de serragem da 

madeira de Schizolobium amazonicum 
75%F + 25%S 

T3 
50% de finos de carvão e 50% de serragem da 

madeira de Schizolobium amazonicum 
50%F + 50%S 

T4 
25% de finos de carvão e 75% de serragem da 

madeira de Schizolobium amazonicum 
25%F + 75%S 

T5 
100% de serragem da madeira de Schizolobium 

amazonicum 
100%S 

Fonte: a autora (2018). 
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Em processos pilotos da compactação, foram testadas as composições acima 

com duas diferentes temperaturas (60 e 90 °C), dois diferentes tempos de prensagem 

de (cinco minutos e sete minutos) e uma pressão de compactação de 5 MPa. Por 

causa da não compactação das partículas dos tratamentos T1 e T2 e na observação 

na literatura, definiu-se por adotar-se a temperatura de 90 °C, tempo de compactação 

de cinco minutos, tempo de resfriamento de sete minutos e 5 MPa de pressão, 

estudando a briquetagem somente para os tratamentos T3, T4 e T5. 

A briquetagem dos materiais (finos de carvão e serragem da madeira de S. 

amazonicum) foi realizada no interior de um molde metálico cilíndrico (10 cm de 

comprimento e diâmetro de 3,2 cm), confeccionado em aço inoxidável, de uma 

Briquetadeira Laboratorial Lippel LB 32 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Briquetadeira laboratorial utilizada para a compactação das matérias-

primas 

Fonte: a autora (2018). 
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Para a confecção de cada briquete, o volume total do molde foi preenchido com 

as misturas homogeneizadas relativas a cada tratamento (Tabela 1). Após a 

prensagem, os briquetes foram secos ao ar, até atingirem a umidade de equilíbrio com 

o ambiente, constatado por medições até a massa constante. Após atingirem o 

equilíbrio, foi realizada a secagem em estufa a 103 ± 2 °C. 

A densidade aparente dos briquetes foi determinada por meio da razão da 

massa e volume, calculado com base nas médias das duas medidas do diâmetro e do 

comprimento, obtidas com um paquímetro digital (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Medição das dimensões do briquete para determinação da densidade 

aparente 

Fonte: a autora (2018). 

 

A densidade energética originou-se do cálculo do produto entre o poder 

calorífico útil (PCU), encontrado para as matérias-primas, e a densidade aparente dos 

briquetes. 

O teste de resistência à compressão diametral dos briquetes foram realizados 

utilizando-se uma Máquina Universal de Ensaios da marca EMIC, modelo DL 10000 

N/S 8622 (Figura 3), com a capacidade de 100 kN, sendo adotado os valores da força 

máxima de ruptura (kgf). Os procedimentos adotados seguiram as recomendações de 
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Furtado et al. (2010). Foi utilizada uma célula de carga de 10 toneladas-força, com o 

carregamento sendo aplicado na parte lateral diametral do briquete, até a sua ruptura, 

como mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Ensaio de resistência à compressão diametral dos briquetes 

Fonte: a autora (2018). 

 

 

3.3. Análise dos dados  

 

Os valores obtidos após os ensaios foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk 

para verificar a normalidade dos dados. A análise de variância (ANAVA) foi feita 

seguindo um delineamento inteiramente aleatorizado (DIA) com três tratamentos 

(composições de resíduos). Para caracterização das composições das matérias-

primas, foram feitas em triplicatas, e para análise das propriedades dos briquetes, 

foram feitas com cinco repetições. 

Quando identificado diferenças significativas na ANAVA, realizou-se o teste de 

comparação múltipla das médias, Dunnett, a fim de comparar os resultados dos 

tratamentos com composições de carvão vegetal e serragem de madeira de S. 
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amazonicum (paricá) com o tratamento considerado controle (somente serragem de 

madeira de S. amazonicum). Os testes foram executados a 95% de probabilidade. 

A escolha do tratamento T5 como controle foi feita por almejar-se conhecer qual 

a influência da adição de finos de carvão vegetal nas propriedades dos briquetes, 

produzidos com serragem de madeira de S. amazonicum. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Características das matérias-primas 

 

Os resultados da umidade para cada matéria-prima estudada são apresentados 

na Tabela 2, bem como da composição imediata e densidade energética. 

 

Tabela 2 – Propriedades físicas, químicas e energética das matérias-primas 

estudadas 

Matéria-prima U (%) TMV (%) TCZ (%) TCF (%) 
DE        

(Gcal m-3) 

100%F 9,28 ± 0,01 7,11 ± 0,63 6,63 ± 0,71 86,26 ± 

1,35 

1,98 ± 0,02 

50%F + 50%S 8,31 ± 0,13 44,76 ± 

2,84* 

2,65 ± 0,30* 52,59 ± 

2,55* 

4,03 ± 0,28* 

25%F + 75%S 7,82 ± 0,07 58,63 ± 

1,26* 

1,92 ± 0,23* 39,45 ± 

1,03* 

3,53 ± 0,07* 

100%S 6,95 ± 0,04 78,46 ± 0,16 0,61 ± 0,01 20,93 ± 

0,17 

0,31 ± 0,00 

Em que: U = Umidade; TMV = teor de materiais voláteis; TCZ = teor de cinzas; TCF = teor de carbono 

fixo. ± = corresponde aos erros padrões das médias. 

* Diferem significativamente do tratamento controle (Schizolobium amazonicum) pelo teste de Dunnett 

(p ≤ 0,05). 

Fonte: a autora (2018). 

 

O baixo valor encontrado para o teor de materiais voláteis dos finos de carvão 

vegetal (7,1%) pode ter sido efeito da falta de controle do processo de carbonização, 

principalmente da temperatura, provocando uma intensa volatilização de grande parte 

de seus elementos devido ao maior tempo de exposição da madeira ainda dentro do 

forno. Segundo Figueiredo et al. (2018), com o aumento da temperatura de 

carbonização, mais componentes voláteis são expulsos da madeira, o que resulta no 

aumento do teor de carbono fixo e redução no de materiais voláteis. Dias Júnior et al. 

(2015) encontraram um teor de 16,9% de materiais voláteis e 1,2% de cinzas para o 

carvão de Eucalyptus spp.  

O elevado teor de cinzas apresentado pelos finos de carvão (6,63%) se explica 

pela sua contaminação com a terra mineral, visto que eles foram coletados de 
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processos de carbonização em um forno de alvenaria de superfície, onde ficam em 

contato direto com o solo, o qual possui elementos minerais que também são 

encontrados nas cinzas de madeira, como o Ca e o K, por exemplo (CAMPANHARO 

et al., 2008). 

Nota-se que com a adição dos finos de carvão vegetal à composição da 

matéria-prima, a quantidade de carbono fixo aumenta, fazendo com que a densidade 

energética também aumente (Figura 5). Isso é explicado pois a madeira carbonizada 

possui maior teor de carbono fixo que ela in natura, devido à perda de seus elementos 

voláteis (CAMPANHARO et al., 2008).  

Em comparação com a serragem da madeira de S. amazonicum (paricá), a 

adição de 25% de finos de carvão na composição da matéria-prima resultou em um 

aumento significativo da densidade energética (0,31 para 4,03 Gcal m-3), equivalendo 

a 1200%. Tal efeito corrobora com o resultado do teor de carbono fixo (39,45%), que 

é quase o dobro do teor da composição 100% S (100% serragem da madeira de S. 

amazonicum) (20,93%). 

 

 

Figura 5 – Teor de carbono fixo e densidade energética das composições das 

matérias-primas utilizadas para a confecção dos briquetes 
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Fonte: a autora (2018). 

 

Os teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo encontrados para a 

serragem da madeira de S. amazonicum foram próximos com os valores constatados 

por Freitas et al. (2016), os quais foram 85,8%, 0,5% e 13,7%, respectivamente. 

A Tabela 3 mostra os valores das médias da densidade a granel e dos poderes 

caloríficos do S. amazonicum, dos finos de carvão vegetal e de suas misturas. 

 

Tabela 3 – Densidade a granel e poder calorífico das matérias-primas em diferentes 

composições 

Matéria-prima DG (kg m-3) PCS (kcal kg-1) PCI (kcal kg-1) PCU (kcal kg-1) 

100%F 313,57 7.247 ± 66 6.943 ± 67 6.303 ± 61 

50%F + 50%S 160,03 5.437 ± 206* 5.133 ± 206* 4.693 ± 188* 

25%F + 75%S 146,98 4.374 ± 82 ns 4070 ± 83 ns 3.731 ± 75 ns 

100%S 93,17 3.875 ± 13 3.571 ± 14 3.300 ± 12 

Em que: PCS = poder calorífico superior; PCI =pode calorífico inferior; PCU = pode calorífico útil, DG = 

Densidade a granel. ± = correspondem aos erros padrões das médias. 

* Diferem significativamente do tratamento controle (Schizolobium amazonicum) pelo teste de Dunnett 

(p ≤ 0,05). 

ns não difere do tratamento controle pelo teste de Dunnett (p ≤ 0,05). 

Fonte: a autora (2018). 

 

A densidade a granel apresentada por Freitas et al. (2016) para a serragem da 

madeira de S. amazonicum foi de 158,2 kg m-3, valor superior ao apresentado neste 

trabalho, de 93,174 kg m-3 (Tabela 3). Essa diferença pode ser explicada devido às 

diferentes granulometrias usadas. Freitas et al. (2016) usaram as partículas que 

ficaram retidas entre as peneiras de 40 e 60 mesh e para esse trabalho foi usado as 

que ficaram retidas em peneira de 1mm² de abertura, equivalente a 18 mesh. 

A medida em que se elevou o teor de finos, a densidade a granel das 

composições das matérias-primas também aumentou. Tal fato é explicado pois a 

densidade a granel dos finos de carvão encontrada foi superior (aproximadamente 

três vezes) em relação a da serragem de madeira de S. amazonicum. Portanto, quanto 

maior a quantidade de finos de carvão presente na composição da matéria-prima, 

maior será a densidade a granel. Froehlich e Moura (2014) relatam que a densidade 
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a granel do carvão vegetal se encontra em torno de 300 kg m-3, valor próximo 

encontrado nesse trabalho para os finos de carvão (313,57 kg m-3), apesar dos 

tamanhos/granulometrias diferentes. 

Na avaliação do poder calorífico (PCS, PCI e PCU) observou-se que seus 

valores aumentaram a medida em que se acrescentou finos de carvão presente nas 

matérias-primas. Porém, a proporção 25% F + 75% S (25% de finos de carvão e 75% 

de serragem da madeira de Schizolobium amazonicum) não apresentou aumento 

significativo quando comparado com os valores da proporção 100% S. Isso pode ser 

explicado pela relação direta que o poder calorífico tem com o teor de lignina 

(OSHIRO, 2016). A medida em que se aumenta a quantidade de finos de carvão, o 

teor de lignina da composição diminui devido a redução da quantidade de serragem, 

o que pode ter sido a causa desse aumento não significativo do poder calorífico. 

O poder calorífico superior encontrado para a serragem da madeira de S. 

amazonicum foi 3875 kcal kg-1, valor inferior ao mencionado por Vidaurre (2010), que 

foi de 4652 kcal kg-1. Tal fato é justificado devido a influência que a composição 

química, principalmente, da lignina e extrativos, tem no poder calorífico (JARA, 1989). 

Vidaurre (2010) mencionou um teor de 29,5% de lignina e 4,4% de extrativos, 

enquanto nesse trabalho encontrou-se teor de 21,1% de lignina e 1,6% de extrativos 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Teores de lignina e extrativos do Schizolobium amazonicum (paricá) 

Fonte: a autora (2018). 
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4.2. Características dos briquetes produzidos 

 

Os resultados da umidade de equilíbrio, densidade aparente, densidade 

energética e força máxima de ruptura dos briquetes estão apresentados na Tabela 4. 

Percebe-se que com a maior porcentagem de finos de carvão nos briquetes, a 

umidade de equilíbrio aumentou, devido ao fato do carvão vegetal ser altamente 

higroscópico (FROEHLICH; MOURA, 2014). 

 

Tabela 4 – Variáveis analisadas nos briquetes produzidos com finos de carvão vegetal 

e serragem da madeira de Schizolobium amazonicum 

Tratamento Ueq (%) DAp (kg m-3) DE (Gcal m-3) Frup (kgf) 

T3 10,87 ± 0,26    860 ± 10* 4,03 ± 0,16* 96,30 ± 2,80 ns 

T4 10,59 ± 0,06 950 ± 20* 3,53 ± 0,07 ns 104,83 ± 2,48 ns 

T5 9,94 ± 0,06 1.090 ± 10 3,61 ± 0,01 134,47 ± 12,10 

Em que: T3 = 50% de serragem da madeira de S. amazonicum e 50% de finos de carvão vegetal; T4 

= 75% de serragem da madeira de S. amazonicum e 25% de finos de carvão vegetal; T5 = 100% de 

serragem da madeira de S. amazonicum; Ueq = Umidade de equilíbrio; DAp = Densidade aparente; DE 

= Densidade energética; Frup = Força máxima de ruptura do briquete. Valores com os respectivos erros 

padrões das médias. 

* Diferem significativamente do tratamento controle (100% Schizolobium amazonicum, T5) pelo teste de 

Dunnett (p ≤ 0,05). 

ns não difere do tratamento controle pelo teste de Dunnett (p ≤ 0,05). 

Fonte: a autora (2018). 

 

Nota-se ainda, que a elevação da proporção de finos de carvão vegetal no 

briquete, provocou a redução da densidade aparente (Figura 7). Tal fato acontece 

devido a maior densidade dos finos de carvão comparado com a da serragem da 

madeira de Schizolobium amazonicum (paricá). Segundo Iwakiri et al. (2008), quanto 

maior for a densidade da matéria-prima, menor será a densidade aparente do 

briquete. 
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Figura 7 – Relação da densidade aparente dos briquetes com o teor de finos de carvão 

vegetal 

Fonte: a autora (2018). 

 

A densidade aparente de 1090 kg m-3 encontrada para os briquetes 

confeccionados com o tratamento T5 (100% serragem da madeira de S. amazonicum) 

foi o mesmo encontrado por Freitas et al. (2016). Ao avaliar os briquetes produzidos 

com serragem de eucalipto e pinus, Silva et al. (2015) encontraram valores de 920 

kg.m-3 e 1000 kg.m-3, respectivamente, o que sugere que os briquetes produzidos 

somente com S. amazonicum possuem densidade aparente maior ou igual a eles. 

Os briquetes produzidos com o T3 (25%F + 75%S) não apresentaram ganhos 

significativos em densidade energética quando comparados com T5 (100%S), porém 

o mesmo não é válido para o briquete produzido com o T4 (50%F + 50%S). Isso pode 

ser explicado porque a densidade energética do briquete é calculada entre o produto 

do poder calorífico útil pela densidade aparente, a qual apresentou relação inversa 

com o aumento do teor de finos. 

Ao avaliar a força máxima de ruptura dos briquetes, a adição de finos de carvão 

não resultou na redução da resistência à compressão diametral dos briquetes. 

Segundo Iwakiri et al. (2008), matérias-primas de densidades maiores tendem resultar 

em produtos compactados com menor densidade aparente e menor resistência à 

compressão, o que não foi constatado nesse trabalho. 

y = 4,6829x + 848,89
R² = 0,9139
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O valor médio das forças máximas de ruptura dos briquetes produzidos 

somente com S. amazonicum foi de 134,47 kgf, valor próximo ao citado por Freitas et 

al. (2016), que foi de 123,5 kgf, e intermediário aos valores que Silva et al. (2015) 

constataram para briquetes produzidos com serragem de pinus e eucalipto: 78,91 kgf 

e 149,90 kgf, respectivamente. 
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CONCLUSÕES 

 

 As partículas dos tratamentos T1 (100% de finos de carvão) e T2 (75% finos de 

carvão + 25% serragem da madeira de S. amazonicum) não possibilitaram coesão e 

compactação suficiente com as variáveis tempo de compactação (cinco e sete 

minutos), temperatura (60 e 90 °C) e pressão (5 MPa), sem adição de ligantes, 

impossibilitando a produção dos briquetes para esses tratamentos. 

 O aumento do teor de finos de carvão na composição das matérias-primas 

diminuiu o teor de materiais voláteis, aumentou o teor de cinzas e de carbono fixo, 

aumentou o poder calorífico (PCS, PCI e PCU) e a densidade energética. 

 Com adição de apenas 25% de finos de carvão na composição do briquete de 

serragem de Schizolobium amazonicum não foi suficiente para que a sua densidade 

energética aumente significativamente. 

 A adição de até 50% de finos de carvão vegetal na composição dos briquetes 

não tem influência significativa na redução da sua resistência a compressão diametral.  

 O tratamento que apresentou propriedades mais adequadas para o uso 

energético foi o tratamento com maior teor de finos, T3 (50% finos de carvão + 50% 

serragem da madeira de S. amazonicum). 

 De modo geral, a adição de finos de carvão nos briquetes de madeira de 

Schizolobium amazonicum aumentou suas propriedades energéticas. 
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