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Rl:SUMO 
Visando à produção de briquetes para geração de energia, resíduo de mate gerado no proc.csso de extração de uma indústria 
de aromas foi caracteri1.ado por análises química aproximada e elementar, poder c.alorífico superior, densidade aparente e 
suas propriedades \risco-clâsticac; foram avaJiadas sob diferentes temperaturas (30, 60, 90 e l 20 °C) e pressões de con1pactaçào 
(60·, 90 e 120 N1pa). O residuo apresentou alto teor de un1idade (66.27%), nece�c;sitando de secag�n1 prêvia para os ensaios de 
compactação e uso posterior como briquetcs. l)e,ido ao poder calorifico elevado ( 17, 1 �1J/kg) e bai.-xos teores de enxof rc e 
nitrog�nio apresenta grande potencialidade para uso con10 biomassa combustível. A temperatura e a pressão exer:cerain efeitos 
positiivos nas propriedades ,risco-clâslic� do mate durante a compactação. O n1õdulo de Gornpactaçào e o volun1e de vazios 
din1inuíram e foram obtidos briquetes densos e de qualidade. 
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IN'fRODUÇÃO 

A atual crise energética tornou-se 
uma séria ameaça para a sustentabi
lidade do planeta. Alem disso, con1 o 
aun1ento da população mundial. ê ne
ccssâria a diversific.açào de fontes de 
energia. f,sses são alguns dos principais 
fatores que estão motivando diversos 
países a migrarem para fontes alternati
vas de energias e mais lin1pas, con10 por 
exemplo, cólica, solar, biocombustiveis 
e bion1assa (l\itl�Kllll.l�F et ai., 2011; 
TOCK et al., 2010). 

A biomas.sa ê uma das fontes 
para produção de energia com maior 
potencial de crescimento nos próximos 
anos, e é considerada uma das princi
pais alternativas para a diversificação 
da matriz energética e a consequente 
redução da dependência dos con1busti
veis fósseis (MA IA, 2013 ). 

A n1elhor forma de aprovei
tar a biomassa como fonte de cnergja é 
transformâ-la cm briquetc a parti r de 
sua compaGtação, promovendo uma sê
rie de vantagens, dentre elas, o aumento 
da densidade e poder calorifico. além 
da facilitação de armazenan1ento e ma
nuseio (SOUZ1\, 2014). 

Os briquetcs são blocos den
sos, obtidos a partir da compactação 
de materiais, com alta densidade ener
gética f,stes podem ser produzidos a 
partir dos resíduos agroindustriais por 

G Revista Biomassa BR 

un1 processo simples e de baixo custo, 
sendo transformados en1 uma excelen
te fonte de energia, ideal para a substi
tuição de combustíveis fósseis em uso 
atualmente, com significativas vanta
gens econômicas e ambientais. l)entre 
as vantagens da utilização de briquetes 
destacam-se a redução do desmatamen
to, cm f unçào da substituição da n1adei
ra (geralmente en1pregada) por biomas
sa, a produção de energia mais barata, a 
redução do in1pacto ambiental c.ausado 
pela grande quantidade de resíduos e a 
facilidade de transporte e logística da 
bion1assa, pela con1pactaçào do mate
rial (GENl'll., 2008). 

No processo produtivo de uma in
dústria de aromas e extratos, sào utiliza
das diversas matérias primas de origem 
vegetal e lignocelulósicas e en1 grandes 
quantidades, como o mate, <iom 104 
ton/ano. 1\pós o procc.sso de extração 
de aromas por n1eio de solventes espe
cíficos, uma parte dos residuos gerados 
é geralmente armazenada e submetida 
ao proce.sso de con1postagem, sendo 
usada como adubo orgânico pela pró
pria empresa no cultivo de diversas 
culturas. Porém, outra parle ê encami
nhada a aterros industriais. Visando 
an1pliar o aproveitamento e agregar \fa
tor ao resíduo mate, bem como reduzir 
o impacto ambiental e o desperdício
de matérias primas, este trabalho teve
como objeli\!o a,raliar a potencialidade
do mesmo como biomassa combustível
para produção de briquetes e geração de

energia a partir da caracteri1.ação física 
e qufn1ica e de ensaios de compactação 
mecânica. 

MA'l"ERIAL E Mf.,'ODOS 

As amostras do resíduo mate foram 
obtidas em uma indústria de aromas 
após o processo de extração empre
gando âgua como solvente. Antes desse 
processo, o resíduo havia sido submeti
do a pré-tratamentos de tostagem e mo
agem (partículas menores que 3 mm) . 
Em função do alto teor de umidade, 
as an1ostras foram previamente secas 
a 105 °C e caracteri1,adas por análises 
quin1ica aproximada (teores de un1i
dade, materiais volâteis, carbono fixo e 
cinzas) e quimica elementar (teores de 
carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxo
fre), poder calorifico superior e densi
dade energética. Os ensaios de con1pac
taçào do resíduo foram realizados em 
um disposili\!O (cilindro-pistão) de aço 
inoxidável, com aquecimento, adaptado 
para uma mâquina universal de ensaios 
mecânicos, n1odelo EM lC 01,1000, 
com cclula de pressào 'l'RD28 acopla
da a um sistema de aquisição de da
dos ,ria computador usando o software 
'fESC 3.0. Os ensaios foram efetuados 
sob diferentes temperaturas (30, 60. 90 
e 120 ºC) e pressõe�'> (60, 90 e 120 Mpa) 
de compactação . As propriedades vis
co-elásticas {módulo de compactação, 
índice de poro.c;idade, densidades critica 
e final, energia e taxa de compactação) 
foram determinadas confom1e descrito 






