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Questões básicas para analisar a viabilidade de usinas de briquetagem:  
 
I • Inventário dos resíduos - permite avaliar a capacidade de produção de resíduos de uma 
região, disponíveis para compactação. Serve também para estimar a capacidade de produção 
da usina de briquetes. Ajuda a delimitar o raio econômico viável de coleta dos resíduos para 
alimentação da usina.  
 
1 - Como todos resíduos vegetais podem ser compactados, deve-se fazer um levantamento de 
todos os resíduos vegetais disponíveis na região. Isto inclui os resíduos de madeira e também 
os resíduos agrícolas como beneficiamento de grãos e palhas como milho e mesmo os resíduos 
de desmatamento se houver.  
 
Deve-se examinar a malha viária para recolhimento dos resíduos e os meios de transporte 
disponíveis em função do tipo de resíduos.  
 
Deve-se analisar a qualidade dos resíduos, como densidade, teor de umidade, granulometria e 
sua capacidade de compactação. O teor de cinzas (minerais) é um parâmetro importante nos 
combustíveis de biomassa. O teor de óleo pode influir no processo de compactação.  
 
II • Estudo de Viabilidade - realizado na concepção de usinas de briquetes, levando em 
consideração possibilidades do mercado consumidor e seu raio econômico de alcance. Analisa 
o custo de produção em função da escala de produção. Deve demonstrar as vantagens do 
projeto, ou seja, os impactos ambientais positivos, equivalentes aos EIA/RIMAS. Esse estudo 
demonstra a produção energética, além das variáveis técnicas, econômicas e ambientais.  
 
2 – É necessário levantar o consumo de lenha em um raio aproximado de 300 a 400 km. Essa 
demanda de lenha pode ser substituída por briquetes de resíduos. Os briquetes podem ser 
consumidos nas caldeiras industriais de abatedores de gado, aves e suínos, nas industrias de 
laticínios, fornos de padarias, pizzarias ou mesmo no uso doméstico. As caldeiras a óleo, 
podem ser substituídas por caldeiras alimentadas com briquetes de resíduos vegetais, essa 
substituição é extremamente vantajosa em termos ambientais.  
 
3 – Neste item também deve ser analisada a malha viária (estradas e ferrovias ou hidrovias) 
para verificar as possibilidades de transporte da produção de briquetes para os principais 
centros consumidores.  
 
4 – É necessário levantar a disponibilidade dos insumos básicos para produção, como luz 
elétrica e água, usada no resfriamento das prensas briquetadeiras. Além da mão-de-obra que 
não precisa ser especializada, salvo o operador da briquetadeira. 



III • Projeto Básico – fase que se caracteriza pelo cálculo do valor total dos investimentos a 
partir de estudos de engenharia mais detalhados, para subsidiar a contratação das obras pelos 
investidores. Nessa etapa, também são definidas as condições ambientais e de gestão de 
recursos e resíduos necessários a produção, respectivamente, à obtenção das licenças 
ambientais e plano ou projeto para demanda de financiamentos junto a organismos de 
incentivo ao desenvolvimento econômico (Fundações, Bancos regionais de desenvolvimento, 
Organismos de desenvolvimento e meio ambiente, etc.). Inclui um detalhamento do projeto 
com orçamento de toda unidade de produção com fluxo produtivo.  
 
5 - Todos equipamentos de uma usina devem ser dimensionados compatível com o fluxo de 
produção da usina levando-se em conta as características dos resíduos utilizados. Devendo-se 
examinar e determinar o tipo de secagem dos resíduos, o tipo de picadores e a dimensão do 
conjunto de prensas.  
 
A análise de viabilidade técnica e econômica define:  
 
- Capacidade instalada de produção;  
- Plano de aplicação das inversões a realizar;  
           Ativo fixo  
          Capital de giro  
- Regime de produção  
- Escoamento da produção  
- Regime de trabalho  
- Necessidade de insumos a produção  
- Necessidade de mão-de-obra anual  
- Encargos sociais anuais  
- Depreciação, manutenção e seguro anual  
- Estrutura de custos totais anuais incluindo custos variáveis e fixos obtendo-se 
um custo total que dividido pela produção anual fornece o custo unitário de 
produção.  
 
A tecnologia de compactação no Brasil  
 
       A compactação de resíduos vegetais é um processo que está em rápida 
evolução no Brasil. Apesar dessa tecnologia ser conhecida a mais de um século, 
ainda é muito pouco utilizada, quando se fala em volume de produção. As plantas 
industriais são totalmente construídas no Brasil e podem ser projetadas em 
dimensões variadas. As unidades de prensagem por sistema de extrusão mecânica 
variam de 600 kg/h a 2.700 kg/h de capacidade de prensagem. Atualmente estão 
em funcionamento entre noventa e cem usinas de briquetagem no Brasil. A 
maioria de pequena escala de produção, ou seja, entre 1.000 e 1.800 kg/h. 
Através desse processo todos os resíduos vegetais são condensáveis, bastando 
estarem secos e com granulometria adequada ao processo. Atualmente existem 
apenas três marcas de prensas de briquetagem produzida no país.  
     O custo do briquete é extremamente dependente da escala de produção. É um 
processo industrial muito sensível aos estudos de viabilidade econômica. É 
necessário levar em consideração nos estudos de viabilidade o custo ambiental 
pela supressão dos resíduos do meio ambiente e pela geração de energia limpa, o 
custo social e econômico pela agregação de valor ao produto industrial e pela 
criação de empregos diretos e indiretos.  
     Resumindo, a análise da viabilidade técnica, se restringe a disponibilidade e 
características dos resíduos vegetais, sendo relacionada a necessidade de 
moagem e secagem e a facilidade de compactação. A viabilidade econômica, é 
analisada para cada usina, localidade e região. Depende de custos locais dos 



resíduos, da mão-de-obra, dos insumos básicos, dos impostos municipais e 
estaduais, da disponibilidade de energia elétrica e da dimensão e distribuição do 
mercado consumidor.  
 
 
 
O PROCESSO DE BRIQUETAGEM DE RESÍDUOS  
 
     A briquetagem é um processo de compactação de resíduos. Os resíduos 
geralmente apresentam baixa densidade dificultando e encarecendo o transporte 
e a estocagem. Para se conseguir utilizar ou reciclar os resíduos é preciso 
transportá-los e armazená-los. A densificação dos resíduos através da 
briquetagem viabiliza a valorização de uma série de resíduos. E promove sua 
homogeinização em termos de umidade, granulometria e densidade.  
    Na verdade a briquetagem, ou compactação, ou prensagem, não é utilizada só 
para resíduos vegetais, é também empregada para compactar ou aglomerar 
minérios, restos de metais e produtos químicos variados.  
    Existem diferentes prensas para compactar resíduos vegetais ou de madeira. 
Os resíduos após transformação em cavacos e secos entre 12 a 18 %, podem ser 
briquetados em extrusoras de pistão mecânico, ou de pistão hidráulico, ou 
extrusoras de rosca sem fim ou ainda peletizados. O quadro a seguir dá uma idéia 
da compactação alcançada para alguns resíduos.   
 

Tabela 1 – Características de alguns resíduos ligno celulósicos. 
Tipo de Resíduo  Densidade 

natural do 
resíduo  

(kg/m
3
)  

Densidade de um 
briquete  

(g/cm
3
)  

Densidade à 
granel do 

briquete (kg/m
3
)  

Poder calorífico  
(kcal/kg)  

Palha de milho  33  0,91  550  3570  
Pó de serra  274  1,22  570  4880  
Aparas de 
madeira  

112  1,16  565-615  4800  

Usina de 
compensado  

132  0,83  560  4424  

Casca de arroz  150  1,28  610  3730  
Bagaço-de-cana  180  1,10  500-600  3700  

 
      Observamos que resíduos mais comuns das serrarias são compactados da 
ordem de 5 vezes. Isso permite afirmar que teremos pelo menos 5 vezes mais 
energia em 1 m3 de briquetes do que em um m3 de resíduos. 
      Os resíduos briquetados são secos, possuindo um teor de umidade por volta 
de 8 a 10 %. Estes briquetes são equivalentes a uma lenha seca, de elevada 
densidade e com uma forma extremamente homogênea, permitindo mecanização 
na alimentação de equipamentos como fornalhas de caldeiras ou mesmo de 
termelétricas a lenha, já que o briquete de resíduos da biomassa visa substituir a 
lenha.  



     Todos os tipos de resíduos orgânicos podem ser briquetados, necessitando 
apenas de serem colocados numa distribuição granulométrica e num teor de 
umidade adequadas ao processo de compactação. Por exemplo, resíduos da 
industria do couro também podem ser briquetados. Os resíduos urbanos de podas 
de árvores e jardins públicos podem ser transformados em cavacos e após secos, 
serem briquetados. As opções de uso do processo são inúmeras.  
     Uma usina de briquetagem é muito simples, necessitando-se de uma linha de 
produção que conta além de uma prensa, com um secador no início do processo, 
o que permite utilizar resíduos úmidos. Se quisermos partir de resíduos de 
tamanho maior como pontas de madeira serrada, casca das toras, podemos 
utilizar também no início da linha de briquetagem um picador industrial. O 
mercado dispõe de diversos modelos.  
     Em uma linha de briquetagem utilizada para resíduos úmidos, uma parte dos 
resíduos pode ser consumida na fornalha do secador para secar os resíduos, antes 
da prensagem.  
      O balanço energético de um processo de briquetagem avaliado pelo LPF 
/IBAMA apresentou uma relação entre consumo e produção de energia de 63 
vezes a produção superior ao consumo. Portanto um balanço energético bastante 
positivo. 
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