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Resumo: O objetivo deste trabalho foi produzir briquetes a partir de resíduos de paricá, assim 

como testar diferentes pressões e tempos de compactação e a qualidade dos briquetes. O 

material lignocelulósico utilizado foi resíduo da madeira laminada de Paricá (Schizolobium 

amazonicum), coletado no estado do Pará. A produção dos briquetes foi realizada em 

briquetadeira laboratorial e foram testadas três pressões (1000, 1250, 1500 PSI) e três tempos 

de compactação (3, 5 e 7 minutos). Para avaliação da qualidade dos briquetes foram 

analisadas: umidade de equilíbrio higroscópico, taxa de retorno no comprimento, taxa de 

retorno no diâmetro, carga de ruptura, densidade aparente e poder calorífico útil (PCU). Os 

resultados indicaram que a pressão e o tempo de compactação interferiram nas características 

do briquete. As maiores médias de densidade aparente foram encontradas para a maior 

pressão. Verificou-se menor influência do tempo de compactação sobre as propriedades dos 

briquetes. Visando um maior rendimento por hora de trabalho, conclui-se que a produção de 

briquetes de paricá no tempo de 3 minutos e pressão de 1500 PSI proporcionou propriedades 

satisfatórias. 

 

Palavras-chave: Densificação, indústria madeireira, bioenergia. 

 

Abstract: This work aimed to produce briquettes from waste paricá, as well as test different 

pressures and compression times and the quality of the briquettes. The lignocellulosic material 

was waste of laminated wood Paricá (Schizolobium amazonicum) collected in the state of 

Pará. The production of briquettes was conducted in laboratory briquetter and tested three 

pressures (1000, 1250 1500 psi) and three times of compression (3, 5, 7 minutes). To evaluate 

the quality of the briquettes were analyzed: hygroscopic equilibrium humidity, rate of return 

in length, rate of return in diameter, tensile strength, density and net calorific value. The 

results indicated that the pressure and the compression time interfere with the characteristics 

of the briquette. It is the highest average bulk density found for the most high pressure. There 

was minor influence of compression time on the properties of briquettes. Aiming at a higher 

yield per hour of labor, it is concluded that the production of briquettes paricá time of 3 

minutes and 1500 psi pressure gave satisfactory properties. 
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1. Introdução 

 

O paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) é uma espécie decídua, cujas 

árvores maiores podem atingir dimensões próximas de 40 m de altura e 100 cm de DAP 

(diâmetro à altura do peito, medido a 1,30 m do solo), apresenta rápido crescimento, e 

incrementos em altura e diâmetro capazes de possibilitar sua exploração já aos 15 anos de 

idade (CARVALHO, 2007). 

Segundo o Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Produtores de Floresta 

Plantada (ABRAF, 2013), em 2012 o Brasil apresentava uma área de 87.901ha destinados ao 

plantio de Paricá, concentrando-se nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Os principais 

usos da madeira de paricá são para a produção de lâminas para compensado, forros, palitos, 

papel, móveis, acabamentos e molduras (ABRAF, 2013). Por apresentar várias possibilidades 

de uso, principalmente na indústria madeireira, grandes volumes de resíduos são gerados, 

sendo necessário o seu aproveitamento para agregação de valor a estes materiais. A utilização 

desses resíduos como fonte de energia apresenta-se como uma alternativa. 

O uso da biomassa como fonte energética é uma tendência mundial em virtude da 

necessidade de se reduzir o consumo de combustíveis fósseis, motivado pela sua crescente 

escassez e pelo anseio de muitos países tornarem-se independentes dos países exportadores 

(MÜLLER et al., 2005). Porém, os resíduos madeireiros apresentam normalmente alta 

umidade, forma irregular, tamanho variado e baixa densidade. Estas características dificultam 

muito o seu manuseio, armazenamento e transporte, e, portanto, a sua utilização na forma 

original (BARROS et al., 2011).  

Segundo Paula (2011) o aproveitamento dos resíduos é uma das formas de minimizar 

o desperdício e a pressão sobre o ambiente. A densificação da biomassa, como por exemplo, a 

produção de briquetes, é uma forma de viabilizar a utilização desses resíduos gerados, e que 

não tem uma destinação técnica e ambientalmente correta.  

A briquetagem é um processo de reconstrução, ou seja, é a reconsolidação de material 

particulado por meio de aplicação de temperatura e pressão a uma massa de partículas, com 

ou sem adição de ligantes (QUIRINO e BRITO, 1991). No caso da madeira, esta adição não é 

necessária, pois devido à alta temperatura aplicada, a lignina passa por um processo 

denominado transição vítrea, atuando como agente ligante, além de criar uma camada que 

protege o briquete de variações de umidade (FURTADO et al., 2010). Ainda segundo os 

autores, a aglomeração de partículas de madeira facilita as operações de manuseio do material 

combustível, além de concentrar a energia disponível em termos de volume.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de briquetes a partir de 

resíduos da madeira de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke), avaliando a 

influência da pressão e tempo de compactação nas propriedades dos briquetes. 

 

2. Material e métodos 

 

O material lignocelulósico utilizado neste trabalho consistia em resíduos da madeira 

laminada de Paricá, coletados na linha de produção de 10 empresas laminadoras, localizadas 

no estado do Pará. A densidade básica da madeira era igual a 324,2 kg/m
3
.  

A partir das lâminas de madeira de paricá, partículas foram confeccionadas em 

moinho do tipo martelo, equipado com peneira de malha de 2,0 mm. Para a produção de 

briquetes, foi feita a classificação das partículas por uma peneira manual com malha medindo 
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1,0 x 1,0 mm, aproveitando-se o material que ficava retido e descartando-se o que 

atravessava. 

 

2.1. Produção de briquetes 

 

As partículas passaram por uma adequação da umidade, em estufa com circulação de 

ar e com temperatura igual a 50°C, até chegarem à umidade desejada para formar os 

briquetes, em torno de 12%. 

A massa de partículas utilizada para produção de cada briquete foi igual a 17 gramas, 

para briquetes com dimensões médias de 3,0 cm de diâmetro e 1,5 cm de comprimento.  

Os briquetes foram produzidos em briquetadeira de laboratório marca Lippel, modelo 

LB-32 em três diferentes pressões (1000, 1250, 1500 PSI) e tempos de compactação (3, 5 e 7 

minutos). As pressões, em MPa, conforme o sistema internacional, correspondem, 

respectivamente a: 6,89; 8,61; e, 10,34 MPa. A temperatura de compactação e o tempo de 

resfriamento foram iguais para todos os tratamentos, 120ºC e 10 minutos, respectivamente. 

Para cada tratamento foram confeccionados três briquetes (repetições).  

 

2.2. Propriedades dos briquetes 

 

Para determinar a taxa de retorno e a umidade de equilíbrio higroscópico foram medidos 

o comprimento, o diâmetro e a massa dos briquetes após o resfriamento. A seguir, eles foram 

acondicionados em uma câmara climática, a uma temperatura de 23°C e umidade relativa de 

65 %, até atingir massa constante. Após a estabilização, foram medidos novamente o 

comprimento, o diâmetro e a massa. A taxa de retorno foi calculada dividindo-se a diferença 

pela dimensão inicial e multiplicando por 100.  

O teor de umidade, ou seja, a umidade de equilíbrio higroscópico foi calculada de 

acordo com a norma ABNT NBR 14929 (2003). 

O poder calorífico útil (PCU) que desconta a energia gasta para evaporar a água 

presente nas amostras, foi estimado pelas fórmulas:  

(i) PCU = [PCI(1 − u)] − (600u)  

(ii) PCI = PCS − [600(9H/100)]  

Sendo: H – Hidrogênio (%); u – Umidade de equilíbrio higroscópico (%/100); PCI – Poder 

Calorífico Inferior (Kcal/kg); 

O teor de hidrogênio considerado para a madeira de paricá foi a média dos valores 

encontrados na literatura para o mesmo material, valor esse igual a 6%. Para o teor de 

umidade, adotou-se o valor da umidade determinada para as partículas. 

A carga de ruptura foi determinada empregando-se uma máquina de ensaio universal 

modelo LOSENHAUSEN, na qual os briquetes foram comprimidos contínua e 

progressivamente a uma velocidade de 3,5 mm min
-1

 até a ruptura. A carga máxima de 

ruptura dos briquetes foi definida pelo software Pavitest madeira 2.7.0.7. Foi utilizada a 

metodologia adaptada da norma ABNT NBR ISO 11093-9 (ABNT, 2009), para tubetes de 

papel, uma vez que não existe norma específica para briquetes. 

A densidade aparente foi determinada pela pesagem dos briquetes e posterior imersão 

em mercúrio, obtendo-se o volume deslocado conforme o método da balança hidrostática 

descrito por Vital (1984). 
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2.3. Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado sendo montado 

um experimento no esquema fatorial 3 x 3, sendo: três pressões (1000, 1250, 1500 PSI) e três 

tempos de compactação (3, 5 e 7 minutos), em 3 repetições, totalizando 27 unidades 

amostrais.  

Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors para testar a normalidade e de 

Cochran para testar a homogeneidade das variâncias e, em seguida, submetidos à análise de 

variância (ANOVA). Observando-se diferenças significativas, os tratamentos foram 

comparados entre si, por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade e 95% de 

significância. 

 

3. Resultados e Discussões 

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios encontrados para as propriedades dos 

briquetes. Para as propriedades apresentadas na Tabela 2, não se verificou diferenças 

significativas entre os tratamentos, a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 1. Propriedades dos briquetes produzidos com partículas de resíduos de laminação de 

Schizolobium amazonicum 

Propriedade Unidade Valor Médio 

Umidade de Equilíbrio Higroscópico % 10,7 

Taxa de retorno no comprimento % 3,4 

Taxa de retorno no diâmetro % 0,4 

Poder Calorífico Útil kcal/kg 3787,9 

 

A umidade de equilíbrio higroscópico tem influência no poder calorífico dos briquetes, 

pois quanto mais úmido, mais energia gerada pela combustão será utilizada para o 

aquecimento e evaporação da água presente no material. 

Vilas Boas (2011), avaliando a produção de briquetes a partir de partículas de 5 

espécies florestais, observou valores médios de umidade de equilíbrio higroscópico dos 

briquetes entre 9,3 e 11,3%, estando o valor de umidade encontrado neste trabalho dentro 

desta faixa. Ainda segundo a mesma autora, o conhecimento da umidade de equilíbrio 

higroscópico dos briquetes é de grande importância, pois o baixo percentual de umidade 

favorece o transporte, ou seja, diminui os custos visto que a quantidade de energia por volume 

transportado é muito maior. Além disto, quando submetidos à alta umidade a resistência 

mecânica dos briquetes diminui e pode chegar até a se desmanchar. 

A taxa de retorno é a variação nas dimensões do briquete após a compactação, 

segundo Quirino (2011) quando compactado o material chega a uma redução de volume em 

torno de 5 a 7 vezes, esta é uma das vantagens do briquete, pois facilita o armazenamento e o 

transporte, portanto, são desejáveis menores valores para taxa de retorno,  

Vilas Boas (2011) encontrou valores entre 5,00 e 9,08% para taxa de retorno no 

comprimento e 0,29 a 0,97 % para taxa de retorno no diâmetro. O valor obtido neste trabalho 

para taxa de retorno no diâmetro está dentro da faixa encontrada pela autora supracitada, no 

entanto para taxa de retorno no comprimento o valor do presente trabalho foi inferior.  
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O poder calorífico útil dos briquetes apresentou uma diferença de apenas 29,1 kcal/kg 

do PCU da matéria prima. Isto ocorre pois o PCU leva em consideração a quantidade de água 

presente no material, e os valores de umidade das partículas e dos briquetes foram 

semelhantes. 

Para a carga de ruptura, apenas o fator pressão foi significativo, os resultados médios 

são apresentados na Tabela 2. Para o fator tempo de compactação não houve diferenças 

significativas, a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2. Valores médios de carga de ruptura (kgf) dos briquetes de Schizolobium 

amazonicumem função da pressão de compactação 

Pressão (PSI) Carga de ruptura (kgf) 

1000 123,3 b 
1250 129,9 ab 

1500 142,7 a 

Médias seguidas de, pelo menos, uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
significância. 

 

 A carga de ruptura é um parâmetro que tem relação direta com o manuseio, 

empilhamento, transporte e estocagem dos briquetes (COSTA, 2014). O maior valor médio de 

carga de ruptura foi encontrado na pressão de 1500 PSI, esse resultado pode ser explicado em 

função da maior compactação, que causa redução dos espaços vazios e, consequentemente, 

aumenta resistência dos briquetes.  

A força requerida durante o teste de resistência a compressão plana expressa a tensão 

máxima suportada pelo briquete até o seu rompimento e está relacionada com as forças de 

aderência entre as partículas do material que o constitui (KALYAN e MOREY, 2009). Assim, 

quanto maior a pressão aplicada durante a produção de briquetes, maior o contato entre as 

partículas e consequentemente maior será a resistência à compressão.  

Paula (2010) encontrou, para briquetes de resíduos de madeira (maravalha e serragem) 

produzidos sob uma pressão de compactação de aproximadamente 2176 PSI, um valor médio 

de carga de ruptura igual a 190,23 kgf, resultado superior ao adquirido nesse trabalho, que 

pode ser explicado pela maior pressão utilizada. Barros et al. (2011) encontrou para briquetes 

de Paricá valores médios de carga de ruptura de 108,77kgf e 97,38kgf produzidos sob as 

pressões de compactação de 1250 PSI e 1500 PSI respectivamente. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios de densidade aparente dos briquetes 

em função da pressão e do tempo de compactação. 

 

Tabela 3. Valores médios de densidade aparente dos briquetes de Schizolobium 

amazonicumem,em kg/m³, em função da pressão e tempo de compactação 

Pressão (PSI) 
Tempo de compactação (minutos) 

3 5 7 

1000 1051,2 aB 1097,4 aAB 1080,0 aB 

1250 1091,0 abAB 1052,1 bB 1129,6 aA 

1500 1117,8 aA 1120,8 aA 1145,8 aA 

Médias seguidas de, pelo menos, uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
significância. 
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Verificou-se uma tendência de aumento na densidade aparente com a elevação da 

pressão de compactação em todos os tempos de compactação. Para as pressões de 1000 PSI e 

1500 PSI, as médias de densidade para todos os tempos foram estatisticamente semelhantes. 

Já para a pressão de 1250 PSI houve diferença, sendo a maior média no tempo de 7 minutos 

de compactação. 

Os maiores valores médios densidade aparente foram para os briquetes produzidos na 

pressão de 1500 PSI, portanto, quanto maior a pressão de compactação, maior a proximidade 

entre as partículas e, consequentemente, menos espaços vazios, resultando em briquetes mais 

densos. Barros et al. (2011) produzindo briquetes de paricá observou que não houve um 

aumento na densidade aparente dos briquetes com aumento da pressão de compactação, de 

1250 PSI para 1500 PSI, e encontrou um valor de densidade aparente média de 1100 kg.m
-3

, 

valor este menor que a média observada neste trabalho. 

A densidade aparente média dos briquetes, em função do tempo de prensagem, foi de 

1086,67 kg.cm
-3

 para 3 minutos de prensagem, 1090,1 kg.cm
-3

 para 5 minutos e 1118,47 

kg.cm
-3

 para 7 minutos de prensagem. Isto mostra que quanto maior o tempo em que o 

material foi submetido à pressão, maior foi a densidade dos briquetes. Segundo Barros et al. 

(2011) este fato pode ser explicado pelo maior tempo em que as partículas ficam expostas à 

temperatura e em contato entre si, possibilitando a transferência de calor da superfície para o 

interior do briquete e plasticização da lignina, consequentemente, maior densidade. 

A densidade básica da madeira era igual a 324,2 kg.m
-3 

e após a compactação obteve-

se uma densidade média de 1098,41 kg.m
-
³. Este ganho mostra a viabilidade da compactação 

dos resíduos em comparação ao uso da matéria prima, quando destinados ao uso energético. 

 

4. Conclusões 

 

De acordo com o estudo pode-se concluir que, sob o ponto de vista técnico, a 

produção de briquetes a partir de resíduos de paricá é viável. Das propriedades analisadas, 

pode-se evidenciar alguns parâmetros que podem otimizar o processo de briquetagem: 

- maiores valores de carga de ruptura foram observados na maior pressão de 

compactação. 

- maior pressão de compactação proporcionou maiores valores médios de densidade 

aparente. 

- dentro da maior pressão de compactação não houve influência significativa do fator 

tempo, sendo assim é recomendado a utilização do menor tempo de compactação, visando 

uma maior produtividade e um menor consumo de energia na produção dos briquetes. 

Portanto o parâmetro ótimo para a produção de briquetes de resíduos da madeira de 

Paricá para sua viabilização como insumo energético seria no tempo de compactação de 3 

minutos sob pressão de 1500 PSI. 

 

Referências bibliográficas 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14929, Madeira - Determinação 

do teor de umidade de cavacos - Método por secagem em estufa. 2003 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR ISO 11093-9 – papel e cartão – 

Ensaio de tubetes – determinação da resistência ao esmagamento. Rio de Janeiro. 3 p. 2009. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantada – ABRAF. Anuário Estatístico da 

Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantada. 2013, ano base 2012. Brasília, 

2013. 

 

BARROS, V. C. C.; GOMIDE, C. R.; SOUZA, M. M.; OLIVEIRA, A. L.; CARVALHO, A. 

M. M. L.; COSTA, T. O. Análise da briquetagem de resíduos da madeira de Paricá 

(Schyzolobium amazonicum Huber ex Ducke – Leguminosae-caesalpinioideae) para 

viabilização como insumo energético. In: 6 Congresso Internacional de Bioenergia, 2011, 

Curitiba. Anais... Curitiba, 2011. 

 

CARVALHO, P. E. R. Paricá – Schizolobium amazonicum Colombo: Embrapa Florestas, 

2007. 8 p. (Embrapa Florestas. Circular Técnica, 142). 

  

COSTA, E. V. S. Produção de briquetes torrificados de bagaço de cana-de-açúcar e eucalipto 

para fins energéticos. 2014. 44f. Monografia (Bacharelado Engenharia Florestal) – 

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. 

 

FONTES, P. J. P. de. Autossuficiência energética em serraria de Pinus e aproveitamento dos 

resíduos. Curitiba, 1994. 104f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Setor de 

Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná. 

 

KALIYAN, K.; MOREY, R.V. Factors affecting strength and durability of densified biomass 

products. BIOMASS & BIOENERGY, Oxford, GB v.33, n.3, p.337-359, 2009. 

 

MÜLLER, M. D.; COUTO, L.; LEITE, H. G.,  BRITTO, J. O. Avaliação de um clone de 

eucalipto estabelecendo densidades de plantio para produção de biomassa e energia. 

BIOMASSA & ENERGIA, 2, 177-186, 2005. 

 

OLANDOSKI, D. P. Rendimento, resíduos e considerações sobre melhorias no processo em 

indústria de chapas compensadas. 2001. 106f.  Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 

 

PAULA, L. E. de R.; TRUGILHO, P. F.; REZENDE, R. N.; DE ASSIS, C. O.; BALIZA, A. 

E. R. Produção e avaliação de briquetes de resíduos lignocelulósicos. PESQUISA 

FLORESTAL BRASILEIRA, v. 33, n. 66, p. 103-112, 2011. 

 

QUIRINO, W. F. Briquetagem de resíduos lignocelulósicos. Brasília: LPF, 1991. (Circular 

Técnica, 20). 

 

QUIRINO, W. F.; BRITO, J. O. Características e índice de combustão de briquetes de carvão 

vegetal. Brasília, DF: IBAMA, Laboratório de Produtos Florestais, 1991. 16 p. (IBAMA-LPF. 

Série técnica, n. 13). 

 

VITAL, B. R.; CARNEIRO, A. C. O. ; PEREIRA, B. L. C. Qualidade da madeira para fins 

energéticos. In: Santos, F.; Colodette, J.; Queiroz, J. H.. (Org.). BIOENERGIA & 

BIORREFINARIA: CANA-DE-AÇÚCAR & ESPÉCIES FLORESTAIS. 1ed.Visconde do 

Rio Branco: Suprema, 2013, v. 1, p. 321-354. 


