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Objetivos 
A proposta deste trabalho trata da utilização da 
cinza que resulta da queima do bagaço da 
cana-de-açúcar nas usinas de açúcar e álcool 
através da produção de Briquetes de Carvão. O 
maior problema desse material é o conteúdo de 
impurezas, para retirá-la foram utilizadas as 
técnicas de peneiramento e também um 
hidrociclone. Foi feito analise 
Termogravimétrica (TG), que nos permite, além 
de conhecer a entalpia da reação da cinza 
saber também a quantidade de material 
inorgânico contido na mesma.  

Métodos/Procedimentos 
As amostras de cinza foram coletadas na saída 
de um lavador de gás da usina.  O calor de 
combustão foi medido usando uma bomba do 
calorímetro e também um equipamento de 
análise térmica. Este equipamento de DSC/ TG 
/ DTA foi utilizado para caracterizar todas as 
amostras (carvão e briquetes), em atmosfera 
de ar (100 ml / min). Como a parte mais fina da 
amostra é a fração inorgânica, a cinza volante 
recolhida foi peneirada a MESH 115 (0,125 
mm) de modo a utilizar apenas a fração mais 
grossa (superior a 0,125 mm), e filtrada 
utilizando hidrociclone para separar o carvão 
vegetal a partir da fração inorgânica [1], junto a 
uma bomba centrífuga e dois barris de 150 
litros. Eles estão ligados através de tubos de 
plástico de 2” e válvulas permitem o controle do 
ingresso da mistura água e cinza de carvão e o 
tempo, através do hidrociclone em um circuito 
fechado. As amostras foram coletadas após 1, 
2, 4, 5 e 20 minutos, passando pelo loop.  Para 
a produção de briquetes, é necessário utilizar 
um material ligante para formar os briquetes, foi 
utilizado amido de mandioca. Os briquetes são 
preparados utilizando o amido (8% do peso) e 
água fervente. Após é utilizado uma prensa 
hidráulica uniaxial, para aplicar uma pressão de 
5 toneladas.  

Resultados 

A amostra de cinza in natura submetida à 
análise termogravimétrica a 800 ° C resultou-se 
que o resíduo inorgânico da cinza é 64,06% em 
peso. A cinza peneirada (fração grosseira) foi 
passada através do hidrociclone (por 1, 2, 4, 5 
e 20 min.). O carvão úmido foi misturado com 
amido (8% em peso) e formados os 
briquetes. A Tabela abaixo mostra as 
densidades de briquetes e do resíduo (cinza), 
após medições TG (até 800 ° C).  
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O calor de combustão do carvão é medido 
utilizando uma bomba calorimétrica, sendo 
esse de 29.248 kJ/ kg, cujo valor é 
aproximadamente o mesmo que o carvão 
vegetal de madeira. 

Conclusões 
A cinza vinda direto da usina tinha em torno de 
64% de material inorgânico, depois de passar 
pelo processo de separação e feita à 
briquetagem diminui até 18% de resíduo, 
observando-se então que a briquetagem ajuda 
na separação da areia. Conclui-se que apenas 
1 minuto passado no hidrociclone já é 
suficiente para uma diminuição significativa da 
areia na cinza de carvão, com isso reduzindo a 
energia elétrica gasta. 
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