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RESUMO: Esse estudo teve por objetivo apresentar uma análise experimental das 

características de combustão da biomassa do cafeeiro, verificando assim o desempenho desse 

material frente ao processo de combustão. A biomassa cafeeira utilizada é proveniente de 

sistema de cultivo convencional, cultivar Mundo Novo; e como testemunha, foi utilizado o 

resíduo de serraria da madeira de eucalipto. Foram produzidos briquetes de casca de café in 

natura com e sem aditivo. Utilizou-se o índice de combustão (ICOM), que representa em um 

só valor o tempo de combustão, a temperatura gerada durante a combustão e a massa 

consumida para avaliar a combustibilidade das biomassas. A perda de massa percentual, as 

taxas de consumo e a temperatura gerada pelas reações da combustão também foram 

avaliadas. O comportamento dos materiais durante a combustão evidenciou que o briquete 

com aditivo apresentou o maior ICOM (0,55) e a madeira do cafeeiro o menor ICOM (0,41). 

O briquete com aditivo foi o material que apresentou maior estabilidade térmica e maior pico 

de temperatura. A casca de café a granel foi o material que apresentou maior consumo de 

massa ao iniciar a fase de ignição. O briquete de casca de café com aditivo pode ser utilizado 

para geração de energia térmica. Já a casca de café a granel não é recomendada para este fim 

sem que seja realizado a densificação. 
 

Palavras-chave: aproveitamento de resíduo; biomassa; briquete; índice de combustibilidade; 

bioenergia. 

 

 

ABSTRACT: This study aims to present an experimental analysis of the combustion 

characteristics of the wood of the coffee, thus verifying the performance of this material 

outside the process combustion. The coffee used is biomass from conventional farming 

system, cultivate the Mundo Novo; and as a witness, it used the sawmill waste wood 

Eucalyptus. Coffee husk briquettes were produced in nature with and without additive. We 

used the combustion index (ICOM) which is one value in the burning time, the temperature 

generated during combustion and the mass consumed to assess the combustibility of 

biomasses. The percentage mass loss, consumption rates, and the temperature generated by 

the combustion reactions were also evaluated. The behavior of materials during combustion 

showed that the briquette with additive had the highest ICOM (0.55), the wood of the coffee 

the lowest ICOM (0.41). The briquette with additive was the material with the highest thermal 

stability and higher peak temperature. The bulk coffee pods was the material with the highest 
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mass consumption when starting the phase of ignition. The coffee husk briquettes with 

additives showed it can be used for thermal power generation. Since the bulk coffee husk is 

not recommended for this purpose without having done the densification. 

 

Keywords: utilization of waste; biomass; briquette; combustibility index; bioenergy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a importância da utilização de fontes renováveis de energia vem ganhando 

maior enfoque, uma vez que a demanda por recursos energéticos tem aumentado e a 

participação das fontes sustentáveis nas matrizes energéticas dos países ainda é incipiente, 

representando apenas 41% da oferta interna de energia, sendo 24,4% oriundo da biomassa 

agrícola e florestal (EPE, 2014).  

Dessa forma, a utilização dos recursos lignocelulósicos provenientes de diversas 

culturas no país passam a ter participação significativa na matriz energética brasileira de uso 

direto, por exemplo, a biomassa florestal; ou indireta, como os resíduos agroflorestais, que se 

pode citar a casca do café, que apresenta potencial para geração de energia, tendo em vista o 

seu baixo custo de aquisição nos locais próximos de produção. Além disso, esse material 

lignocelulósico residual apresenta propriedades adequadas ao uso energético (Protásio et al., 

2013) e tem despertado interesse não apenas para a combustão direta, mas também para a 

carbonização (Protásio et al., 2012). Alguns trabalhos relatados na literatura têm demonstrado 

o potencial energético dos resíduos do processamento dos grãos de café, seja para a 

combustão direta ou sua conversão em combustíveis sólidos, como briquetes.   

Protásio et al. (2011) avaliaram briquetes de casca de café, serragem de eucalipto e 

resíduos da colheita do milho e constataram que os combustíveis sólidos produzidos a partir 

da compactação dos resíduos do processamento dos grãos de café apresentaram maior 

densidade energética unitária (5,69 Gcal m
-3 

ou 23,80 GJ m
-3

). Cabe ressaltar, que esse valor é 

consideravelmente superior ao relatado para a madeira de eucalipto. Protásio et al. (2014) 

relataram densidade energética média (base PCS) de 2,18 Gcal m
-3

 para a madeira de clones 

de eucalipto nas idades de 46 e 58 meses. Esses resultados demonstraram que a casca do grão 

de café densificada pode ser utilizada de diversas formas tanto na geração de calor, vapor e 

bioeletricidade. 

O Brasil se destaca no cenário internacional como grande produtor de café. Em 2014, a 

segunda estimativa para produção da safra cafeeira indica que serão colhidos 44,57 milhões 

de sacas de 60 quilos do produto beneficiado, em uma área estimada de 2.267.600 hectares. 

Desse total, 341.504,4 hectares estão em formação e 1.926.073,4 hectares estão em produção 

(CONAB, 2014). 

 Em 2014, com o processamento de 44,57 milhões de sacas de 60 quilos de café 

beneficiado, foi gerado aproximadamente 1.300.000 toneladas de resíduos de café. Segundo 

Dias et al. (2012) a relação é para cada 1 tonelada de café beneficiado geram-se 1,25 

toneladas de resíduos (casca e pergaminho) que podem contribuir para a geração local de 

energia e, consequentemente, descentralização da matriz energética brasileira.  

Diante da possibilidade de utilização energética da biomassa cafeeira, tornam-se 

necessários estudos relacionados ao processo de combustão desses materiais lignocelulósicos 

in natura, bem como dos combustíveis sólidos produzidos, como os briquetes. Sabe-se que os 

briquetes apresentam maior densidade energética que a biomassa in natura (Protásio et al., 
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2011). Contudo, ainda são necessários estudos sobre a combustibilidade e eficiência 

energética desses combustíveis. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a combustibilidade da madeira 

do cafeeiro, da casca de café in natura e do briquete dela produzido, bem como comparar 

esses combustíveis com a madeira de eucalipto. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Combustíveis de biomassas utilizadas 

 

Foi analisada a casca a granel do cafeeiro e a madeira do cafeeiro advinda do sistema de 

cultivo convencional, cultivar Mundo Novo, fornecida pelo Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas, Câmpus Machado, e como testemunha o resíduo de madeira 

serrada de eucalipto.  

 

Produção dos briquetes 

 

A produção de briquete foi realizada por uma briquetadeira com força máxima de 10 

toneladas e resistência elétrica que pode chegar a 300˚C e controle de pressão.  

A pressão utilizada na produção dos briquetes foi de 150 bar, equivalente a 153 kgf/cm
2, 

e temperatura de 120°C. Foram produzidos briquetes com a casca in natura do cafeeiro, com 

e sem adição de aditivos. 

Os briquetes de casca in natura com aditivos foram produzidos com a aplicação de um 

aditivo sólido usualmente empregado para dar ignição em carvão vegetal, composto por 

álcool parafinado, fabricado por Elizabeth Doschetschkin de Castro-ME.  Os resíduos da 

casca de café foram triturados, homogeneizados e adicionados 10% desse aditivo à casca in 

natura. 

 

Teste de combustibilidade 

 

O estudo do comportamento das biomassas durante o processo de combustão foi 

realizado por meio do teste de combustibilidade (Figura 1), que consiste de um combustor e 

um controlador de temperatura, colocados sobre uma balança de precisão de 5 mg e um 

anteparo de alumínio, cuja função é proteger o combustor da influência do ar durante a 

combustão da biomassa (QUIRINO e BRITO, 1991; PAULA et al., 2011).  
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Figura 1. Teste de combustibilidade. (A) combustor, (B) combustor com briquetes e início da 

combustão, (C) anteparo protetor sendo colocado, (D) conjunto combustor, base, balança e 

medidor de temperatura, (E) posição do sensor do medidor de temperatura e (F) combustão. 

Fonte: Paula et al. (2011). 

 

Esse aparelho possibilita a verificação da temperatura e da massa que está sendo 

consumida a cada instante durante a combustão. Isso permite elaborar curvas de temperatura x 

tempo, massa x tempo e massa x temperatura. A partir de valores obtidos em pontos 

característicos dessas curvas, é possível elaborar um índice denominado de índice de 

combustão ou ICOM. 

A ignição ocorreu com a combustão de 16 g de álcool, colocados em uma placa de Petri, 

localizada sobre a base de alumínio e abaixo da grelha. Essa quantidade de álcool foi 

consumida entre 3 a 4 minutos.  A cada minuto foi registrado a temperatura e massa do 

material (briquete casca in natura com aditivo, madeira de eucalipto, madeira do cafeeiro, 

briquete casca de café in natura e casca a granel). 

Adotou-se para efeito de comparação entre todos os tratamentos o tempo final do 

experimento quando a temperatura do sistema estava em torno de 100°C. O índice de 

combustão (ICOM) foi calculado pela Equação 1 (Quirino e Brito, 1991). O ICOM é um 

número adimensional. As unidades se anulam no cálculo das porcentagens e estas se 

cancelam com a divisão por 100 

 

ICOM = (A x B)/ (C x 100)                           Equação (1)   

 

Em que: ICOM= índice de combustibilidade; A = porcentagem do tempo de teste no 

qual a temperatura permanece acima de 150°C, tomada em relação ao tempo total; B = a 

porcentagem da temperatura máxima atingida no teste em relação à temperatura de 150°C; e 

C =a porcentagem da massa total consumida gerando temperaturas acima de 150°C.  
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Para tanto, os testes de combustão foram realizadas três repetições e aproximadamente 

50 g de biomassa em cada repetição. 

Foram utilizados os tratamentos que obtiveram o maior índice de combustão (ICOM) 

entre as três repetições efetuadas para gerar os gráficos. 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

As medias do índice de combustibilidade encontrados para o briquete de casca de café 

com e sem aditivo, casca de café a granel, madeiras do cafeeiro e de eucalipto podem ser 

observados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Valores médios de índice de combustibilidade (ICOM). 

Material ICOM 

Briquete de casca com aditivo 0,55 

Briquete de casca sem aditivo 0,46 

Casca de café a granel 0,46 

Madeira do cafeeiro 0,41 

Madeira de eucalipto 0,47 

 

Segundo Quirino e Brito (1991), quanto maior for o ICOM espera-se que o material 

forneça a mais alta temperatura, com maior tempo de permanência na zona de combustão 

ativa e que consuma a menor quantidade de massa possível.  

Observa-se que o briquete de casca de café com aditivo foi o material que apresentou 

maior índice de combustibilidade, ou seja, um melhor comportamento durante a combustão, já 

a madeira do cafeeiro foi a que apresentou o menor índice. 

O briquete de casca de café sem aditivo e a casca de café a granel apresentaram médias 

iguais, porém, a perda de massa da casca de café a granel foi mais intensa nas fases iniciais da 

combustão, o que provavelmente colaborou para que o seu ICOM seja pouco elevado.  

Paula et al. (2011) avaliando briquete de resíduos lignocelulósicos, encontrou para 

briquete de madeira do cafeeiro ICOM de 0,58. Porém, para briquetes de pergaminho de café, 

os autores encontraram ICOM de 0,45, ou seja, inferior aos briquetes estudados neste 

trabalho. 

O índice de combustibilidade da madeira de eucalipto (0,47) foi inferior ao de briquete 

de casca com aditivo (0,55) e reforça a potencialidade energética do combustível obtido por 

meio da compactação desse resíduo lignocelulósico com aditivo. Observa-se ainda que o 

briquete de casca de café sem aditivo (0,46) e de casca de café a granel (0,46) apresentaram 

ICOM médio similar ao observado para a madeira de eucalipto. 

A perda de massa em função do tempo pode ser observada na Figura 2. Os materiais 

sólidos e densificados gastam maior tempo para iniciar a perda de massa em relação ao 

material a granel ou particulado, que geram bastante energia, porém consomem muita massa e 

apresentam ICOM inferior. Percebe-se que devido o briquete de casca de café com aditivo 

apresentar maior índice de combustibilidade, este foi o que apresentou maior estabilidade 

térmica durante a combustão. 
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Figura 2 - Variação da perda de massa em função do tempo durante o teste de 

combustão com o melhor ICOM de cada material 

 

O briquete de casca de café sem aditivo foi o combustível que apresentou menor perda 

de massa após a ignição e a maior estabilidade térmica. A casca de café a granel foi o material 

em que se observou maior perda de massa após a ignição. Esses resultados podem ser 

atribuídos à estrutura física desses combustíveis. 

O briquete de casca de café sem aditivo foi o material que atingiu temperatura máxima 

(327ºC) com menor perda de massa (40,79%), em relação aos demais materiais. Já o briquete 

de casca de café com aditivo foi o que atingiu temperatura máxima (439ºC) com maior perda 

de massa (63,84%). A madeira de eucalipto perdeu 49,44% de massa para atingir sua 

temperatura máxima (390%). É necessário ressaltar que, a temperatura é dependente de outros 

fatores, além da quantidade de massa que é consumida no processo de combustão. A variação 

da temperatura de acordo com o tempo pode ser observada na Figura 3.  

Para o briquete de casca de café com aditivo, o início da ignição ocorreu em 290ºC, 

após três minutos do início do teste. Observa-se que este material representou a maior 

temperatura máxima em relação aos demais materiais, atingindo 439ºC após oito minutos do 

início do teste. 

O briquete de casca de café sem aditivo foi o que apresentou menor temperatura 

máxima (327ºC), em relação aos demais, porém a incandescência permaneceu até 22 minutos. 

A casca de café a granel foi o material que apresentou menor tempo de combustibilidade, aos 

18 minutos a temperatura estava abaixo dos 100ºC e a incandescência já não era mais 

observada. Isso evidencia a melhoria da combustibilidade da biomassa com o processo de 

compactação, que aliado ao aumento da densidade energética do combustível, propicia o uso 

industrial e doméstico dos resíduos lignocelulósicos da cafeicultura. 
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Figura 3 - Variação da temperatura em função do tempo durante o teste de combustão 

com o melhor ICOM de cada material 

 

A madeira do cafeeiro apresentou menor ICOM, mas foi o combustível que permaneceu 

por maior tempo em combustão, 31 minutos, superior à madeira de eucalipto. Isto indica que 

materiais sólidos e densificados apresentam maior tempo em combustão do que materiais a 

granel ou particulados. 

Leite et al. (2012) em estudo sobre a combustão da madeira de cafeeiro, cultivar Mundo 

Novo e de madeira de eucalipto, relataram valores superiores de temperatura máxima para 

madeira de cafeeiro (505ºC), briquete de cafeeiro (420ºC) e madeira de eucalipto (510ºC) aos 

encontrados neste trabalho, porém o tempo de combustão foi menor que os observados neste 

trabalho. 

A temperatura de ignição para cada material pode ser observada na Tabela 2. Na fase de 

ignição foi onde houve maior consumo de massa. 

 

Tabela 2 - Temperatura de ignição durante o teste de combustão do material com melhor 

ICOM  

Material Temperatura de Ignição (ºC) 

Briquete de casca com aditivo 293 

Briquete de casca sem aditivo 319 

Casca de café a granel 345 

Madeira do cafeeiro 211 

Madeira de eucalipto 271 

 

Foi observado que os materiais que apresentaram maior temperatura na fase de ignição 

são materiais com maior dificuldade para entrar em combustão, ou seja, necessitam de mais 

energia para iniciar as reações químicas da combustão.  

Os materiais densificados apresentam maior temperatura de ignição devido à redução da 

porosidade do material, porém, a perda de massa durante a combustão é menor 

comparativamente à madeira sólida. 
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Os materiais densificados apresentaram a menor perda de massa na fase de ignição e 

isso resulta em maior disponibilidade de massa para oxidação e liberação de energia por um 

período maior de tempo comparativamente à casca de café a granel. 

Observa-se na Figura 4 a relação entre a derivada da curva de perda de massa e a 

temperatura, em função do tempo, para o combustível com maior ICOM (briquete de casca de 

café com aditivo). 

 

 
Figura 4 - Relação entre a derivada termogravimétrica e a temperatura, em função do 

tempo, para o briquete de casca de café com aditivo. 

 

Observa-se que a partir do momento em que 1% da massa é consumida por minuto é 

obtida à temperatura de ignição, que para este combustível ocorreu com 3 minutos, onde 

anterior a isto ocorre uma reação endotérmica, pois a energia liberada pela combustão do 

álcool aquece o material realizando a secagem e posterior a isso a ignição desse material. 

O briquete de casca de café com aditivo apresentou temperatura máxima de 439ºC e 

anterior a isto se observa um consumo significativo de massa para atingir este pico de 

temperatura. Neste momento ocorre o aumento da oxidação da biomassa, liberando grande 

quantidade de energia. 

 

 
CONCLUSÕES 

 

A densificação resulta em combustíveis sólidos com valores satisfatórios de 

combustibilidade. 

Os briquetes apresentam melhor comportamento durante a combustão, portanto, a 

densificação de resíduos do beneficiamento de café apresenta potencial para a geração de 

energia térmica e calorífica.  
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O briquete de casca de café com aditivo apresentou o melhor índice de combustão e 

mostrou ser mais estável termicamente e isso prolongou o processo de combustão. Além 

disso, esse combustível foi o que apresentou maior temperatura máxima e portanto o tipo de 

briquete desejável, por fornecer altas temperaturas durante um tempo maior de exposição e 

consumir uma menor quantidade de massa. 

A casca de café a granel apresentou dificuldade para iniciar a fase de ignição e a sua 

combustibilidade inferior aos demais combustíveis avaliados. 
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