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RESUMO  

O presente estudo objetiva analisar o processamento de misturas de biomassas por extrusão para 

o desenvolvimento de produto aplicado na geração de energia calorífica. A utilização de 

biomassas de origem vegetal tem se tornado uma opção vantajosa como fonte energética, 

principalmente pela abundância dos resíduos de produtos agrícolas. Esses resíduos constituem 

uma alternativa promissora da fabricação de briquetes, em termos de oportunidades econômicas, 

ambientais e sociais, e ao atendimento da pressão da legislação ambiental. Nota-se o dilema de 

empresários em obter solução viável para a destinação correta dos resíduos gerados da sua 

produção primária. A alternativa deve gerar valor econômico, ambiental, social e político. A 

adequação da destinação dos resíduos sólidos é prevista pela legislação brasileira, amparada na 

Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e que reuni 

objetivos, diretrizes, mecanismos e instrumentos econômicos, destacando a promoção e os 

incentivos à reutilização e à reciclagem de resíduos. Esse estudo discute os resíduos de origem 

vegetal gerados de diferentes fontes de processos produtivos como, finos de carvão vegetal, 

serragem, bagaço de cana de açúcar, casca de café e casca de arroz. A metodologia de pesquisa 

se caracteriza pelo método de experimento embasada pelo design de produto que subsidiaram o 

desenvolvimento do produto carvão briquetado. Para o processo extrusão, adotou-se a 

formulação e análises de 2 amostras de resíduos para avaliar possíveis emissões de gases 

tóxicos e, em ambos os casos, utilizou-se o trigo como aglutinante e água. A amostra 1 foi 

composta de resíduo de carvão vegetal (fino de carvão) e a amostra 2 composta de resíduo de 

carvão vegetal e serragem de madeira. Os resultados laboratoriais apontaram que na Amostra 1, 

os percentuais de materiais voláteis foram menores (22,2%) que na Amostra 2 (32,4%). Os teores 

de enxofre das duas amostras foram próximos de zero. Os testes para determinar o poder 

calorífico de ambas amostras (6204 kcal/kg e 6598 kcal/kg) foram significativos, ou seja, o valor 

energético foi superior aos briquetes denominados simples, além do baixo percentual de umidade, 

variando entre 9 a 10%. Na amostra 1 o percentual das cinzas geradas pela queima foram maiores 

que na amostra 2. Os testes demonstraram que o produto briquete de carvão vegetal é 

ambientalmente viável para ser utilizado como fonte energética, bem como para consumo 

doméstico. No contexto da Economia Circular, os resultados apontam para melhoria da qualidade 

ambiental, estímulo para atividade econômica sustentável e geração de empregos. 

 
Palavras-chave: Design de Produto, Carvão, Briquetagem, Economia Circular. 
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Abstract 

 
This study aims to analyze the processing of biomass mixtures by extrusion for the 

development of a product applied in the generation of heat energy. The use of plant-based 

biomass has become an advantageous option as an energy source, mainly due to the 

abundance of residues from agricultural products. These residues are a promising 

alternative for the manufacture of briquettes, in terms of economic, environmental and 

social opportunities, and meeting the pressure of environmental legislation. The dilemma 

of entrepreneurs in obtaining a viable solution for the correct destination of the waste 

generated from their primary production can be noted. The alternative must generate 

economic, environmental, social and political value. The adequacy of solid waste disposal 

is provided for by Brazilian legislation, supported by Law No. 12,305/2010, which 

established the National Solid Waste Policy (PNRS), and which brings together objectives, 

guidelines, mechanisms and economic instruments, highlighting the promotion and 

incentives for the reuse and recycling of waste. This study discusses the residues of 

vegetal origin generated from different sources of production processes, such as charcoal 

fines, sawdust, sugarcane bagasse, coffee husk and rice husk. The research methodology 

is characterized by the experimental method based on the product design that supported 

the development of the briquetted charcoal product. For the extrusion process, the 

formulation and analysis of 2 samples of residues was adopted to evaluate possible 

emissions of toxic gases and, in both cases, wheat was used as binder and water. Sample 

1 was composed of charcoal residue (fine charcoal) and sample 2 was composed of 

charcoal residue and wood sawdust. The laboratory results showed that in Sample 1, the 

percentages of volatile materials were lower (22.2%) than in Sample 2 (32.4%). The sulfur 

contents of the two samples were close to zero. The tests to determine the calorific value 

of both samples (6204 kcal/kg and 6598 kcal/kg) were significant, that is, the energy value 

was higher than the so-called simple briquettes, in addition to the low percentage of 

moisture, ranging from 9 to 10% . In sample 1, the percentage of ash generated by burning 

was higher than in sample 2. The tests showed that the charcoal briquette product is 

environmentally viable to be used as an energy source, as well as for domestic 

consumption. In the context of the Circular Economy, the results point to an improvement 

in environmental quality, stimulus for sustainable economic activity and job creation.  

Keywords: Product Design, Coal, Briquetting, Circular Economy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A atividade humana em 2020 chegou ao ponto que o alto consumo e 

desenvolvimento urbano excedem a biomassa viva global na Terra. Em média, cada 

pessoa no mundo (ELHACHAM, 2020) é responsável pela criação de matéria que 

ultrapassa seu peso corporal a cada semana. 

 Atualmente, há uma crescente preocupação com o processo de produção e com 

produtos ecologicamente corretos, que são pré-requisitos para garantir sua 

sustentabilidade.  

A economia global (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013) está presa a um 

modelo linear de produção e consumo. Logo, encontra-se em fase de ruptura devido às 

fortes e tensas tendências resultantes de razões econômicas, tecnológicas e sociais. 

Há uma tendência que se mostra cada vez mais relevante de fomentar o 

desenvolvimento sustentável por intermédio de fontes renováveis de energia, 

demonstrando a significativa participação na matriz energética global. Ainda assim, 

evidencia-se o incentivo de governos no sentido de viabilizar pesquisas de 

desenvolvimento tecnológico, afim de estimular a ciência que por conseguinte 

proporcionará menores despesas para obtenção dessas tecnologias (ZAGO, E.S.; 

FROEHLICH, A.G.; PELEGRINI, P.H.; SIFUENTES, M.A., 2010).  

As constantes discussões mundiais sobre as questões relacionadas ao 

aprimoramento de matrizes energéticas, impactado por repercussões nos âmbitos 

ambiental e social, demandam uma diminuição da compulsividade por combustíveis 

fósseis faz com que estimule uma forte ação universal na busca por soluções sustentáveis 

de geração de energia ecologicamente correta (ZAGO et. al. (2010). 

 Esse estudo discute os resíduos de origem vegetal gerados a partir de fontes de 

processos produtivos, caracterizados como biomassas. Os diferentes resíduos sólidos 

oriundos da produção primária compreendem, por exemplo, finos de carvão vegetal 

(carvoarias), serragem (madeireiras), bagaço de cana de açúcar (usinas de açúcar e 

álcool), casca de café (beneficiadoras e torrefadoras) e casca de arroz (beneficiadoras), 

e, desse modo, são classificados como biomassa, ou seja, matéria orgânica e, portanto, 

com potencial para serem utilizados na produção de energia. Nesse sentido, o estudo 

reúne informações sobre as possibilidades de aproveitamento de biomassas para o 
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desenvolvimento de uma solução viável na forma de produto destinado para aplicações 

como conversão energética, e determinado por aspectos tecnológicos associados com 

inovação. 

Os argumentos para a utilização de resíduos de biomassa vegetal como fonte de 

energia abarcam além da preservação ambiental, os âmbitos social, político e econômico. 

Em face ao grande volume de resíduos gerados no Brasil, o seu reaproveitamento traz 

oportunidades de aplicação no uso doméstico e industrial em diferentes regiões, 

possibilitando mitigar impactos ambientais, estímulo à novos negócios com ganhos 

econômicos, custos menores, e ganhos sociais pela geração de empregos. Diante dos 

severos impactos ambientais causados pelos descartes inadequados de resíduos 

industriais, aumenta a pressão da sociedade, repercutindo no âmbito político com a 

criação de novas leis e regulamentações. 

A biomassa caracteriza-se como recurso renovável oriundo de matéria orgânica, 

animal ou vegetal, e para fins de utilização na produção de energia, abrange três 

principais categorias: florestal, agrícola e rejeitos urbanos. Estima-se que a quantidade 

de biomassa gerada no planeta seja da ordem de dois trilhões de toneladas (ANEEL, 

2005). Ressalta-se que ao contrário do que ocorre com as fontes a partir do petróleo, 

carvão ou energia hidráulica existe a dificuldade de informações que permita quantificar, 

de modo mais preciso, a conversão energética de biomassas. Além disso, estima-se algo 

em torno de 13%, em nível mundial, a energia proveniente de biomassa. No entanto, 

verificam-se vantagens da biomassa, cujo aproveitamento ocorre de forma direta pela 

combustão em fornos, caldeiras, etc. Por outro lado, a baixa eficiência energética permite 

aplicar aperfeiçoamentos tecnológicos. Esses aspectos, embora desafiantes contribuem 

para redução dos impactos socioambientais (ANEEL, 2008). 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário mundial pela elevada 

capacidade de produção agrícola, como exemplo, arroz (entre os dez maiores), café e 

cana de açúcar (maior produtor mundial), mas geram grande quantidade de resíduos e 

com exceção da cana de açúcar, a biomassa de origem agrícola é muito pouco 

aproveitada. No Brasil, os resíduos de madeira são outra grande fonte geradora, 

estimados em 30 milhões de toneladas por ano, sendo 91% representado pela indústria 

madeireira, por conta dos resíduos de florestas manejadas na Amazônia. Contudo, 

somente uma pequena parcela do volume de resíduos gerados da madeira tem algum 
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aproveitamento econômico, social ou ambiental (BIOMASSA & ENERGIA, 2016). 

O aumento da quantidade de materiais descartados pela sociedade se tornou um 

grande desafio para governos, sociedade e empresas. Os resíduos urbanos são outra 

fonte importante para o aproveitamento de energia. Dados do Panorama dos Resíduos 

Sólidos do Brasil, a ABRELPE, (2020) apontaram que em 2018 foram gerados no Brasil 

79 milhões de toneladas de resíduos urbanos, sendo 92% desse montante foi coletado, 

e dos quais 40,5% (29,5 toneladas) tiveram destinação em locais inadequados por cerca 

de 3.000 municípios. Destaca ainda que menos de 1% dos resíduos orgânicos e outros 

materiais foram coletados por cooperativas e associações de catadores. 

Os altos custos das externalidades ambientais têm motivado as políticas públicas 

com a criação de leis e regulamentações ambientais cada vez mais amplas e severas. A 

partir de 2010, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

instituindo o conceito de responsabilidade compartilhada, considerando a sociedade 

como um todo – cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada – e 

tornando-os responsáveis pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Assim, cidadãos e as empresas se tornaram responsáveis não só pela disposição correta 

dos resíduos que geram, mas também pela obrigação de repensar seu papel, seja como 

consumidor ou como atividade econômica e negócio, bem como os municípios em face 

ao interesse público. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento 

ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia 

produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais, sempre 

que possível. Os governos federal, estaduais e municipais são responsáveis pela 

elaboração e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos 

demais instrumentos previstos na Lei 12.305/2010 da PNRS, tais como, os acordos 

setoriais para a logística reversa, implementação da coleta seletiva, reciclagem e 

reutilização. A busca por soluções acerca dos resíduos reflete a demanda da sociedade 

que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e 

ambientais (GALVÃO; 2014). Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos 

adquirem valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou 

novos insumos. A implantação de um Plano de Gestão, explica Garcia, (2012) trará 

reflexos positivos no âmbito ambiental, social, político e econômico, pois não só tende a 

diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos 
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mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os 

impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 

Sob o ponto de vista econômico é importante salientar de acordo com Pupulin, 

(2017) a significativa demanda do setor termoelétrico, o qual tem recebida muita atenção 

quanto ao aproveitamento da biomassa, principalmente do bagaço da cana de açúcar, 

para suprir não somente as usinas de açúcar e álcool, bem como um terço do consumo 

de energia brasileira. Nesse sentido, verifica-se que o carvão vegetal obtido de madeiras 

de reflorestamento é outro importante produto considerado como gerador de resíduos 

sólidos. Atualmente, a indústria siderúrgica é o destino de cerca de 90% do carvão 

vegetal. A experiência brasileira em utilizar o produto de origem renovável na cadeia 

produtiva é única no mundo e há espaço para crescer. De acordo com o Relatório 

Siderurgia no Brasil 2010-2025, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, 

estima-se que dos altos-fornos a carvão vegetal saem 25% a 30% do ferro-gusa nacional. 

Logo, cerca de 70% da produção baseada em carvão mineral segundo Chies; Pichelli, 

(2015) pode ser parcialmente substituída pela fonte de energia proveniente do carvão 

vegetal, no qual o Brasil é o maior produtor mundial. 

Conforme exposto, as principais fontes biomassa no Brasil são de origem florestal, 

lenha e carvão vegetal, e resíduos de madeira, de origem agrícola, cana de açúcar, arroz, 

café, capim elefante, milho e soja, e as biomassas originadas de rejeitos urbanos e 

industriais, sólidos e líquidos. Nesse contexto, o presente estudo aborda a biomassa de 

carvão vegetal com destaque nos resíduos do processo de fabricação das carvoarias, 

tido como rejeito de carvão ou pó de carvão e, portanto um subproduto, e por conta das 

suas propriedades é comumente utilizado como condicionador de solo na agricultura. 

Observa-se que esse subproduto é pouco aproveitado e, apesar disso, tem potencial de 

aproveitamento energético quando recebe a mistura de outras biomassas, 

proporcionando ganhos de eficiência e oportunidades econômicas, ambientais e sociais. 

Partindo desse pressuposto, o estudo contribui como solução viável no desenvolvimento 

de produto para uso doméstico e industrial, utilizando o resíduo de carvão combinado 

com biomassas sobretudo, fundamentado pela metodologia do design de produto e 

relacionado nas perspectivas do eco-design e do design social.  

Por meio da aplicação do design de produto associado com eco-design e design 

social possibilita criar produtos a partir de rejeitos, tendo em vista o estudo de materiais 
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e processos de fabricação, sem que prejudiquem a atmosfera (PAPANEK, 1971). E 

possibilita influenciar a realidade de cidadãos, independente da classe econômica, 

gênero, raça, saúde ou inaptidão.  

Uma alternativa de processamento dessas biomassas que permite transformá-las 

em produto é o processo de briquetagem por extrusão, atendendo as diretrizes de 

economia circular que se consolida pelos anseios da sociedade contemporânea sobre 

responsabilidade, ética, qualidade, redução do impacto ambiental e garantindo o 

compromisso com um mundo melhor. 

 

1.1 Contextualização do Problema de Pesquisa e/ou Oportunidade 

 
 As biomassas são compreendidas como resíduos lignocelulósicos, constituindo-se 

por materiais fibrosos e tendo como base a celulose e, dessa forma, são passíveis de 

serem recicladas ou reutilizadas como matéria prima em um processo de 

desenvolvimento de novo produto. Desenvolvendo fórmulas compostas por essas 

biomassas que podem ser uma ou mais, por exemplo, de origem agrícola como a casca 

de arroz, palha de milho, casca de café ou de origem florestal como a serragem de 

madeira adicionadas a um aglutinante também de origem vegetal do tipo amido de milho 

ou mandioca e água, obtém-se consistência sólida de diversos formatos por intermédio 

do processo de briquetagem por extrusão. 

Salienta-se que o processo de briquetagem para testes de biomassas estão sendo 

realizados por máquina extrusora confeccionada e calibrada pelo pesquisador. A máquina 

de briquetagem demonstrou eficiência em termos de funcionamento mecânico e no uso 

de recursos, energia e materiais, e eficácia na mistura do fino de carvão com outras 

biomassas. 

 Assim, surgem algumas indagações quanto a viabilidade e caracterização da 

mistura de biomassas mais eficientes para fins energéticos e do processamento por 

extrusão. Posteriormente, a viabilidade econômica para uso doméstico e industrial irá 

contribuir para solucionar problemas ambientais com a utilização dessas biomassas e 

sociais em razão da geração de novos negócios e empregos (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013). Esse estudo busca compreender a maneira como a metodologia 

do design de produto é consistente quando aplicada na reutilização de biomassas 
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processadas por extrusão e também como se enquadraria ao conceito de eco-design e 

do design social. Para efeitos dessa dissertação, aponta-se que as biomassas são 

caracterizadas para fins energéticos e tecnologia de processamento por extrusão aliados 

aos procedimentos metodológicos de design de produto. Desse modo, busca-se 

responder ao seguinte problema de pesquisa: De que modo a utilização de biomassas 

contribuem para a customização da viabilidade econômica e socioambiental? 

 

1.2 Objetivos geral e específicos 

 

 O objetivo geral do estudo propõe analisar o processamento de misturas de 

biomassas por extrusão como inovação de um produto para o uso na geração de energia 

calorífica. 

 Os objetivos específicos são: 

1- Analisar a compactação realizada pela máquina desenvolvida para o 

processamento de biomassas por extrusão; 

2- Aplicar a metodologia do design de produto associado ao eco-design e design 

social fundamentadas na economia circular; 

3- Verificar o poder calorífico quando biomassas não carbonizadas são 

misturadas in natura. 

 

1.3 Justificativas  

 

 O desenvolvimento de produto conduzido pelos princípios do Design, Tecnologia 

e Inovação seguem etapas metodológicas do design de produto para atender a solução 

de problemas. Os levantamentos de campo realizados pelo pesquisador na região do 

Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, constataram que os resíduos sólidos gerados 

em serrarias demandam por uma solução viável como geradora de recursos econômicos 

e financeiros. Dentre as serrarias visitadas, verificou-se que a estrutura do negócio é 

natureza familiar, ou seja, constituída por empresários patriarcas de empreendimentos 

familiares do segmento madeireiro, os quais buscam acomodar seus sucessores no 

próprio negócio. As micro, pequenas e médias serrarias podem ter seus negócios 

impulsionados pela incorporação de um novo produto no mercado. 
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 Sempre é complexo desenvolver um produto e mesmo o carvão de biomassas 

briquetadas não foge à regra. Diversos tipos de interesses devem ser satisfeitos 

(BAXTER, 2008). E para isso o design de produto, eco-design e o design social embasam 

essa pesquisa que considerou o processo de briquetagem por extrusão de vários tipos 

de biomassas de origem vegetal como sendo uma alternativa técnica, funcional e 

economicamente viável. Diversos aspectos foram analisados em relação ao processo de 

briquetagem por extrusão e ao resultado alcançado de maneira a perceber a 

convergência dos estudos: 

 o processo de briquetagem por extrusão não demanda especificidades técnicas de 

mão de obra para a produção e manutenção do equipamento. 

 o investimento na aquisição dessa máquina está ao alcance de investimentos 

oriundos da pequena e média empresa bem como as peças de reposição. 

 o uso de resíduos sólidos do tipo biomassa vegetal como, por exemplo, rejeitos 

das carvoarias, cascas de arroz, café, e serragem de madeira, observando que 

estes não geram custo; 

 demais insumos como aglutinante e embalagem são encontrados facilmente no 

mercado. 

 após a fabricação o produto é seco ao ar evitando gastos com equipamentos de 

secagem e energia elétrica.  

 Também se observou como a viabilidade da produção de um carvão de biomassas 

briquetadas se adequa ao porte desde pequenos e médios investidores de forma 

individual ou em associações e cooperativas. No mesmo sentido se aplica aos produtores 

agrícolas (arroz, café, algodão, amendoim e demais) que podem destinar os resíduos 

gerados da atividade principal para uma produção própria ou para cooperativas 

produtoras de carvão briquetado por extrusão tendo como respaldo para ambos os 

incentivos da Lei Federal 12.305/2010. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Design de Produto 

 
 O desenvolvimento de produto precisa atender aos interesses dos consumidores 

que se conscientizam cada vez mais das necessidades de consumir mercadorias que 

são desenvolvidas por empresas que certificam seus processos e produtos de acordo 

com normas ambientais, sendo designados como ecologicamente corretos. 

 Segundo Leite Filho, (2018) é evidente a importância do design para a inovação 

e crescimento econômico que historicamente se comprova com o desenvolvimento de 

novos produtos. O autor explica ainda que percebe-se a atualização do conceito de 

design e as alterações que causam na parte social, econômica e ambiental pelas quais 

os designers devem estar atentos a tais mudanças no cotidiano. 

 Para Baxter, (2008, p. 2):  

O Desenvolvimento de novos produtos é uma atividade complexa, envolvendo 
diversos interesses e habilidades, tais como: Os consumidores desejam 
novidades, melhores produtos, a preços razoáveis; Os vendedores desejam 
diferenciações e vantagens competitivas; Os engenheiros de produção desejam 
facilidade na fabricação e facilidade de montagem; Os designers gostariam de 
experimentar novos materiais, processos e soluções formais; Os empresários 
querem poucos investimentos e retorno rápido do capital. 

  

 Por tratar-se de uma atividade em que há uma série de variáveis complexas a 

solucionar, satisfazendo os interesses dos consumidores e da empresa, a orientação é 

utilizar metodologias bem estruturadas para reduzir os riscos e consecutivamente 

aumentar a assertividade do desenvolvimento de um produto.  

 De acordo com Munari (2002), projetar é fácil quando se sabe o que fazer. E para 

gerenciar um desenvolvimento de produto é necessário adotar uma metodologia do 

design de projeto que garanta soluções plausíveis e inclusive aponte os erros durante 

seu desenvolvimento. 

 Dessa forma Baxter (2008, p. 12), aborda o Funil de Decisões como ferramenta 

para aplicação no desenvolvimento de um novo produto auxiliando na tomada de 

decisões e possibilita compreender que nesse processo os riscos de fracasso do novo 

produto são progressivamente reduzidos à medida que se tomam decisões 

hierarquizadas Figura 01. 
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Figura 01: Funil de decisões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mike Baxter, 2008. 

  

 Baxter (2008) acrescenta ainda que esse método não traz a luz das soluções o 

processo criativo e a forma de pensar e trabalhar de um projetista. Simplesmente 

organiza o processo decisório, que se dinamiza disparando ações analíticas que 

determinam o avanço ou retorno das etapas, possibilitando reavaliações. Dessa maneira 

evita surpresas desagradáveis quando o produto estiver na etapa de lançamento. 

 À medida que o desenvolvimento avança ao longo desse funil de decisões outros 

aspectos relevantes do desenvolvimento do produto não precisam esperar para iniciar. 

O controle de qualidade utiliza dessas etapas a partir das especificações do projeto 

originadas por acordo prévio que reflete os interesses de marketing, vendas, projeto e 

desenvolvimento e a engenharia de produção. Na sequência vão sendo melhoradas 

diferenciando-se dos concorrentes e adequando-se às exigências dos consumidores 

como representado na Figura 02. 
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Figura 02: Etapas do desenvolvimento de produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mike Baxter, 2008. 

 

 A inovação nas últimas décadas tornou-se uma necessidade e uma realidade em 

todos os setores, pois a concorrência é globalizada e ao mesmo tempo dinâmica. Inovar 

ou perecer – esse é o dilema atual das empresas, segundo Lobach, (2000, p. 30):  

 
A expansão da produção industrial, no caso dos produtos de uso, depende da 
satisfação das necessidades dos usuários – assim, o fabricante tem a venda 
garantida. Ao se alcançar um determinado grau de desenvolvimento e com ele 
uma saturação do mercado, é preciso descobrir ou despertar novas 
necessidades para se garantir a continuidade do crescimento econômico. Neste 
processo está integrado o designer industrial e em muitos casos ele tem a seu 
cargo a tarefa de tornar possível o aumento da produção através do uso de novos 
materiais ou encontrando novas funções ou possibilidades de uso dos produtos. 
 

 Diante dessa perspectiva, o uso de diversas biomassas combinadas entre si 

possibilitam soluções técnicas, funcionais e econômicas. Essa observação alinha-se ao 
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propósito desse estudo; na proposição de um novo produto que tem em seu conceito a 

convergência do design de produto, eco-design e design social. Contudo, destaca-se 

que a criatividade é a essência do design de produto e deve estar frequente em qualquer 

das metodologias sugeridas para a criação de um novo produto e a inovação de produtos 

ou serviços. Também, a paridade dos preços competitivos entre as empresas estimula o 

pensamento criativo a encontrar soluções perceptíveis para os consumidores e dessa 

forma proporcionar ao menos a sobrevivência dessas no mercado (LOBACH, 2000; 

BAXTER, 2008). 

 Esse pensamento criativo para solução de um problema, segundo (BAXTER, 

2008), ocorre quando há um esforço na busca da solução mediante uma preparação 

prévia. Portanto, estar atento as demandas dos consumidores, às tecnologias de 

materiais e equipamentos, a informatização de métodos gerenciais, às políticas de 

transferência de tecnologias vão permitir que os esforços sejam condizentes a uma 

criatividade com maior fluidez. 

 Em síntese, a assertividade que o método de design de produto Funil de decisões 

possibilita com a orientação dinâmica e gradativa das fases que o compõem não 

eliminam os riscos inerentes do desenvolvimento do produto mas aumentam as chances 

de sucesso. 

 

2.2 Eco-Design  

 
De acordo com Silva (2017), quando fazemos referências a produtos 

ecologicamente corretos ou ecológicos damos foco apenas ao produto e nos 

esquecemos de observar a amplitude do seu contexto. 

 O design sustentável, segundo McLennan (2004), é também chamado de design 

ambiental, design ambientalmente sustentável, design ambientalmente consciente, 

design ecológico ou eco-design, entre outras denominações, é a maneira de projetar um 

produto ou serviço em consonância com conceitos ecológicos, sociais, e econômicos. 

 De acordo com Papanek (1971), os designers são profissionais eficazes, pois 

proporcionam soluções viáveis ao criar produtos a partir de resíduos, ao estudar quais 

tipos de materiais e processos de fabricação que podem prejudicar a atmosfera. Isto 

significa, que profundas mudanças podem ser causadas nos hábitos, costumes e 
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culturas no uso de recursos ecológicos sem que os interesses econômicos e sociais 

sejam esquecidos. 

 No sentido de compreender o significado de eco-design explica Naime (2012) que 

eco-design pode ser interpretado a partir de duas formas: design inspirado em motivação 

ecológica ou como design para a reinserção dos materiais a novos ciclos de vida de 

produtos, após o esgotamento do ciclo de vida de um produto individual. 

 É nesse segundo conceito que está orientado os estudos dessa pesquisa sobre a 

análise da extrusão dessas biomassas. Partindo da necessidade de aproveitar o resíduo 

sólido de carvoaria e a serragem de madeireira conforme a Imagem 01 (a) e (b), que 

representam dois problemas ambientais no descarte inadequado para gerar um produto 

de acordo com a Imagem 01 (c), que poderá gerar renda e emprego. 

 

    Imagem 01: Resíduos e Produto 

 
Fonte: adaptado MFRural (2020) 
 

 

 Para Barbieri (2007), o eco-design é uma ferramenta de gestão ambiental que 

analisa como o produto será desenvolvido na fase de concepção, observando os 

processos de produção, distribuição e utilização. A aplicação do eco-design é mais 

comum para o produto do que para serviços e demonstra para os clientes além de 

atributos funcionalidade, a qualidade, a eficiência, a estética e o custo da inserção da 

dimensão ambiental. 

 Em outro estudo temos que “[...] eco-design considera os aspectos ambientais em 

todos os estágios do desenvolvimento do produto, empenhando-se na criação de 

produtos com a menor geração de impactos ambientais possível, através do seu ciclo de 

vida” (CNTL, 2003, p.42). 

Portanto, o design passou a incorporar o componente meio ambiente na sua 

a b c 



27 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

  
 

 

concepção e contribuiu para o desenvolvimento de produtos ambientalmente 

responsáveis, otimizando recursos naturais, reduzindo resíduos e reciclando 

componentes (ARAUJO, 2002). 

 

2.3 Design Social 

  

 Design social tem sido proposto em diversos estudos desde os anos 60, conforme 

citou a pesquisadora Pazmino (2007), referindo-se ao designer, e o professor Victor 

Papanek, que chamava a atenção para o design que percebe e soluciona problemas 

reais da sociedade, direcionando o desenvolvimento de um design não para o mercado 

e sim para o indivíduo e para a comunidade. Entretanto, os interesses econômicos 

proporcionados pela globalização que demanda industrialização em grande escala, não 

corrigiu seus próprios planejamentos. E ao agir dessa maneira, trouxe à população 

mundial conceitos e hábitos que precisam sofrer o mesmo intenso impacto para corrigir 

o desequilíbrio social causado na sociedade mundial. 

 Diante dessa trágica situação da qual mesmo que indiretamente temos feito parte, 

será necessário compreender a importância do design social, assim como a relação dele 

com os demais designs, afim de prospectar sua relevância. 

Pazmino (2007), diz que o design social precisa coexistir nas ações dos designers 

e nos interesses das indústrias possibilitando resultados qualitativos de vida, renda e 

inclusão social Figura 03. 

 

Figura 03: Coexistência do Design Social 

 

 

 

   

 

       
 Fonte: o autor 

 

 A maneira como muitos ainda pensam a respeito do design de produto 

imaginando produtos desenvolvidos para um específico mercado precisa ser 

Design 
Social 

Designers 
Interesses 

das 
Indústrias 
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compreendida.  De acordo com Margolin (2002), o desenvolvimento do conceito de 

design de produto recebeu mais atenção ao longo do tempo e por consequência foi 

melhor elaborado mostrando sua aplicabilidade às necessidades mercadológicas, 

entretanto, o mesmo não ocorreu com o design social que não foi explorado pelos 

designers de produto que deveriam ter sido orientados preparando-os para projetar para 

populações carentes e não apenas para o mercado. 

 O importante também no desenvolvimento do tema design social é provocar a 

imaginação construtiva para um projeto de produto desenvolvido nos âmbitos do eco-

design e design social. Com essa tríade de designs que o pesquisador conduz sua 

observação notando as necessidades do mercado com relação ao produto, o insight 

compartilhado com o usuário permitindo remodelar o conceito de produto baseado em 

economia linear para circular, e a possibilidade desse negócio se desenvolver em 

cooperativas gerando empregos para aqueles menos favorecidos. Há um potente 

rearranjo com essa estrutura de designs onde o design social é fundamental desde 

sempre mas em especial no momento atual Pazmino (2007).  

 O equipamento que processa a biomassa por extrusão foi considerado parte da 

solução porque a questão custo de equipamento, facilidade de processamento e 

manutenção precisou ser adequada ao enfrentamento das questões sociais. Observa-

se que aqui o pesquisador deixa claro a inversão de sequência das razões que levam os 

designers a inovação sem apequenar mas trazer a luz as questões sociais e ambientais 

seguidas do produto. 

 A dimensão social dessa pesquisa com a produção de resíduos sólidos do tipo 

biomassa briquetados por extrusão é abrangente e se desenvolve com a conscientização 

do aproveitamento e processamento de biomassas para produção de energia permitindo 

uma valoração da coleta de biomassas que objetiva: 

- possibilitar aos cidadãos menos favorecidos uma renda com a venda da coleta 

seletiva de biomassa vegetal para cooperativas e associações de produtores de 

biomassa briquetada. 

- proporcionar a pequenas e médias empresas geradoras de resíduos sólidos 

oriundos de sua produção principal como, por exemplo, produtores de café, arroz, bebida 

destilada da cana de açúcar, amendoim, e carvão vegetal dar origem a subproduto ao 

ponto de gerar renda fortalecendo o próprio empreendimento familiar. 
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- desenvolver a consciência de indivíduos desfavorecidos de conhecimento 

ambiental da necessidade de preservação de recursos naturais diante do consumo 

exacerbado de matérias primas como por exemplo, o carvão mineral explorado como 

combustível fóssil que contribui significativamente para o desequilíbrio ambiental do 

planeta Terra.  

 De acordo com Mourão (2014, p. 333) 

 

O design agrega-se ao desenvolvimento de produtos e serviços, em áreas 
diversificadas que vão de agricultura à industrialização, com a função de atender 
às necessidades sociais. Penin (2006) elucida que o "Sistema Produto-Serviço" 
é resultado de uma atividade estratégica do design, entendida como a 
capacidade de promover novas formas de organização. Essas inovações em 
organizações estão estruturadas sob um novo sistema de valores e na aptidão 
para criar novas oportunidades. Podem desenvolver um sistema integrado de 
produtos e serviços economicamente viáveis e adequado à sociedade. 

 

  
2.4 A Política Nacional de Resíduos Sólidos segundo a lei 12.305/2010  

 

A Lei n. 12.305/2010, determina: 

Art. 1o - Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre 
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas 
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 
perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis. 

 

 A questão do resíduo faz um viés com os problemas sociais, segundo Cavalcanti 

(2014) as finalidades da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, ultrapassam as 

definições de diretrizes relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos no país, uma vez que neste setor se agrega também intensa conotação 

social. 

 A realidade contemporânea do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico gerador de trabalho e renda está expressamente prevista como princípio 

na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (art. 6º, da Lei n. 12.305/2010). O resíduo 

sólido torna-se um produto de mercado, podendo ser vendido, comprado e transformado 

(GALVÃO; BRENZAN; OLIVEIRA, 2016) 

 Quanto aos incentivos e a quem destiná-los, a Lei n. 12.305/2010 estabelece no 

Capítulo V:  
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Art. 44o - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de 
suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
a:  
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem 
de resíduos sólidos produzidos no território nacional; 
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda; 
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  
 
Art. 45o - Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 
2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 
públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal. 
 
Art. 46o - O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado   em 
consonância com a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, 
as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no 
limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. 
(BRASIL, 2010) 

 
 Dessa forma, sabendo que a Lei proporciona incentivos, esses devem ser 

considerados e experimentados no sentido de verificar sua eficiência assim como o 

produto objeto dessa pesquisa é estudado permitindo adequações à medida que os 

conhecemos, testamos e os destinamos para um fim. 

 

2.5 Economia Circular 

  

 Skaf (2020), no livro Design e Economia Circular, apresenta o cenário de transição 

entre os modelos econômicos linear e circular evidenciando ações desafiantes para as 

indústrias mundiais. Ações que demandam sobretudo um olhar crítico das indústrias 

baseado na escolha e no uso de matéria-prima que apresenta sinais claros de 

esgotamento alcançado pelo modelo econômico linear. E, dessa forma, focaliza o meio 

ambiente nas questões organizacionais preservacionistas orientando a solução circular 

que repara, inova seus próprios processos de produção, suas fontes de energia e 

materiais permitindo tempo regenerativo para a natureza. 

 De acordo com Leal et al (2020, p. 09) no livro Design e Economia Circular, 

destaca: “O design e a economia criativa atuam na sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, valorizando produtos e serviços de forma tangível e intangível”. O design 



31 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

  
 

 

dissemina conceitos de cidadania e promove o desenvolvimento por meio de geração de 

renda, trabalho, qualidade de vida e investimentos além de aumentar a competitividade 

e estimular a inovação. 

 O modelo econômico linear Figura 04, que se baseia na extração de matéria-

prima, produção, consumo e descarte compromete o planeta, pois está atingindo níveis 

de escassez de matérias-primas e alterando drasticamente o clima com as emissões de 

carbono devido obviamente a produção em escala globalizada e a desvalorização dos 

produtos após uso (GALVÃO, 2014; CAROLINO, 2018; LEAL et al., 2020). 

 
Figura 04: Pirâmide de valor Economia Linear 

  
  
  

 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
   
     
                             Fonte: Design e Economia Circular, (2020) 

 

A Figura 04 demonstra a destruição do valor de produtos após o uso onde se 

encontram os problemas que a princípio foram soluções para a expansão industrial e 

econômica uma vez que a sociedade industrial abdicou de sabedoria ambiental e 

produziu a obsolescência. 

 De acordo com a instituição holandesa Circle Economy, 2018, e adaptado do 

SENAI-SP, a Pirâmide de Valor permite visualizar a geração de valor no que se refere a 

economia circular (Figura 05).  
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           Figura 05: Pirâmide valor Economia Circular 
  
  

  
    
  
 
 
   
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Fonte: Design e Economia Circular, (2020) 

 

 

 Analisando a Figura 05, observa-se que a economia circular também age na 

valorização dos produtos dos matérias no pós-uso prorrogando a vida útil utilizando 

conceitos como reuso, conserto, remanufatura e reciclagem. Em síntese temos que a 

economia circular evita ao máximo a utilização de recursos naturais valorizando os 

produtos e suas matérias primas possibilitando tempo regenerativo para a natureza. 

 De acordo com Leal (2020, p.23), a Economia Circular se estrutura segundo três 

fundamentos: Preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques finitos e 

equilibrando os fluxos de recursos; Otimizar o rendimento de recursos, fazendo circular 

produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no 

ciclo técnico quanto no biológico; Fomentar a eficácia do sistema, revelando as 

externalidades negativas geradas e excluindo-as dos projetos. 

 Portanto, deve-se notar que a partir desses fundamentos a Economia Circular se 

espelha na natureza que por sua vez não gera resíduos. Diante dessa clara visão o 

campo visual das atividades industriais voltasse para os conceitos projetuais de forma a 

analisar os tipos de materiais, formas e novos modelos, que devem seguir possibilidades 

de serem reaproveitados, consertados e compartilhados, e ao que possa findar seja fonte 

de energia ou materiais reciclados.  
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De acordo com a Figura 06, Foundation, (2013) conceitua Economia Circular: 

Em uma economia circular, a atividade econômica contribui para a saúde geral 
do sistema. O conceito reconhece a importância de que a economia funcione em 
qualquer escala – para grandes e pequenos negócios, para organizações e 
indivíduos, global e localmente. A transição para uma economia circular não se 
limita a ajustes visando reduzir os impactos negativos da economia linear. Ela 
representa uma mudança sistêmica que constrói resiliência em longo prazo, gera 
oportunidades econômicas e de negócios, e proporciona benefícios ambientais 
e sociais. O modelo faz uma distinção entre ciclos técnicos e biológicos. 

 

Figura 06: Diagrama sistêmico do fluxo contínuo de materiais biológicos e técnicos 

 

Fonte: Design e Economia Circular, (2020) 

 

Mediante esse cenário observam-se cinco novos modelos de negócio 

apresentados na Figura 07, a serem difundidos por esse conceito, são eles: 

Figura 07: Modelos de negócios 

Fonte: Design e Economia Circular, (2020) 
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 Renováveis estabelece a base da economia circular onde os materiais e 

combustíveis renováveis serão utilizados para realizar a transição entre os 

modelos. Exemplo: o plástico de cana de açúcar que é renovável e 

reciclável. 

 Resíduos como recurso e tecnologia geram produtos e novas cadeias de 

negócios com materiais antes desvalorizados contribuindo para criação de 

novos negócios, renda e emprego. 

 Compartilhamento é um modelo direcionado a aumentar a vida útil de 

produtos com base em recuperação, reparo, reforma, modernização, 

revenda e por fim compartilhamento. Esse modelo causa uma mudança de 

hábitos e atitudes impedindo a geração de produtos únicos que, por 

conseguinte cria novos empregos e reduz a exploração de resíduos in 

natura. 

 Durabilidade e modularidade se refere a produtos utilizados por mais 

pessoas evitando a ociosidade e o aumento de produção. Por outro lado, 

evita o investimento em produto, equipamento, ou ferramenta numa época 

que o mercado é dinâmico e inseguro. Um bom exemplo são as empresas 

AirBnB e Uber. 

 Produtos como serviço propõe que o consumidor pague pela experiência 

de utilizar o produto que será de propriedade e responsabilidade de 

manutenção de um proprietário. Assim o desperdício é simplesmente 

evitado e fortalece uma relação de confiança e responsabilidade que 

contribui para uma economia circular. 

 Com base nos modelos econômicos Renováveis e Resíduos como Recurso 

buscamos com essa pesquisa utilizar as biomassas disponíveis transformando-as em 

produto destinado a geração de energia calorífica. 

 

2.6 Briquetagem  

  

De acordo com Carvalho (2010) a primeira patente relacionada à briquetagem foi 

concedida a William E. Asby, (1848), para finos de carvão mineral nos USA. Inicialmente 

tem-se a secagem do carvão, seguida da britagem e peneiramento.  Posteriormente, 
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tem-se a mistura dos finos com 6% de asfalto fundido e depois a briquetagem 

propriamente dita, em máquinas de rolos, produzindo sólidos aglomerados. 

As indústrias dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, antes 

do uso de outros combustíveis como o óleo diesel e gasolina para aquecimento 

doméstico, consumia grandes quantidades de briquetes de carvão mineral ultrapassando 

6 milhões de toneladas anuais (CAMPOS, 2018).  

Outro estudo diz que “A adição de água na briquetagem só não é realizada quando 

a substância aglomerante é aquosa. A mistura, entre partículas finas e o aglutinante, é 

prensada a frio ou a quente de modo a obter os briquetes [...]” (CARVALHO, 2010).  

Atualmente, há uma crescente preocupação com o processo de produção e com 

produtos ecologicamente corretos, que são pré-requisitos para garantir sua 

sustentabilidade (GALVÃO, 2014). 

A necessidade de se promover o desenvolvimento sustentável através de fontes 

renováveis de energia terá uma participação cada vez mais relevante na matriz 

energética global. Em cima de bases sustentáveis, o governo vem estimulando a 

realização de pesquisas de desenvolvimento tecnológico que vislumbrem a incorporação 

dos efeitos da aprendizagem e a consequente redução dos custos de geração dessas 

tecnologias.  

De acordo com ZAGO, Elio Sandro (2010): 

O contínuo debate mundial sobre o aumento da segurança no fornecimento de 
energia, impulsionado pelos efeitos de ordem ambiental e social da redução da 
dependência de combustíveis fósseis, contribui para despertar o interesse de 
todo o planeta por soluções sustentáveis por meio da geração de energia oriunda 
de fontes limpas e renováveis. Uma dessas alternativas de energia renovável é 
o produto obtido pelo processo de briquetagem, que é considerado uma grande 
fonte de energia renovável, atendendo a exigência da sociedade contemporânea 
sobre responsabilidade, ética, qualidade, redução do impacto ambiental e 

garantindo o compromisso com um mundo melhor. 
 

 ZAGO, Elio Sandro (2010),  define que briquetagem é o nome dado ao processo 

de fabricação de briquete, que se caracteriza por apresentar alto poder calorífico, sendo 

obtido pela compactação dos resíduos de madeira como pó de serragem e as cascas de 

vegetais, conceituado como uma lenha ou um carvão ecológico e de alta qualidade. 

 De acordo com Quirino et al (1991) a briquetagem é uma forma bastante eficiente 

para concentrar a energia disponível da biomassa, pois 1,0 m3 de briquete contém de 2 

a 5 vezes mais energia que 1,0 m3 de resíduos. Isso levando-se em consideração a 
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densidade a granel e o poder calorífico médio dessas matérias. O briquete pode ser 

utilizado para queima como lenha, gerando calor ou vapor, a exemplo de termoelétricas 

para produção e comercialização de energia elétrica e queimadores de partículas como 

ocorre nas indústrias de cerâmicas e indústrias que utilizam caldeiras ou forno, dentre 

outras. 

 O processo de briquetagem por extrusão utiliza uma prensa de parafuso sem-fim 

de acordo com a Figura 08.  

 

Figura 08: Briquetadeira por extrusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANDRADE e BIGATON, (2016) 

 

A prensa por sua vez possui uma rosca sem fim que transporta e empurra a 

matéria-prima através de uma matriz conforme modelos da Imagem 02. 

 

Imagem  02: Matrizes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dayang (2020)  
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Dessa maneira, obtêm-se a forma do briquete Imagem 03, ocorrendo assim a 

extrusão (ANDRADE; BIGATON, 2016). 

 

Imagem  03: Tipos de geometria dos briquetes extrudados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AGICO (2020) 

 

2.7 Características dos briquetes  

 

ZAGO, Elio Sandro (2010) menciona que as características fundamentais dos 

briquetes não variam muito de um resíduo para outro e as principais são: 

 A umidade de um material está relacionada com o seu teor de água, no caso 

do briquete o valor de 10 a 12% de umidade é considerado baixo em relação 

à lenha convencional que é de 30 a 40%.  

 Com relação ao carbono fixo tem-se que quanto maior este valor maior o calor 

gerado. 

 Já os materiais voláteis quanto menores o valor mais lentamente será a 

queima do material.  

 O alto poder calorífico do briquete, que é a quantidade de calor que desprende 

1 kg de combustível quando de sua combustão completa, supera esta questão 

já que este valor é bem superior ao da lenha (2.000 a 2.500 Kcal/Kg), 

(NACBRIQUETES, 2001). 

 Com relação à densidade, definida como a relação entre a massa e o volume, 

ela informa se a substância de que é feito um corpo é mais ou menos 

compacta, no caso específico a densidade da lenha (280 kg/m3) é bem menor 

do que a do briquete, portanto o briquete é mais compacto do que a lenha.  
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Na fabricação de briquete, as matérias-primas utilizadas podem ser: serragem, 

maravalha, casca de arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, casca 

de algodão, café entre outros, obtendo-se briquetes com qualidade superior (QUIRINO 

et al, 1991).  

O diâmetro do briquete quando de madeira para queima em caldeiras, fornos e 

lareiras é de 70 mm a 100 mm e com comprimento de 250 mm a 400 mm. Outras 

dimensões com diâmetros de 28 mm a 65 mm são usadas em estufa, fogão de 

alimentação automática, grelha e churrasqueira, (LIPPEL, 2020).  

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa utilizada pelo pesquisador está embasada no método 

denominado Experimento do livro Seleção do Método de Pesquisa, do Prof. Dr. 

Aguinaldo dos Santos. O experimento busca estabelecer relações de causa-efeito, 

objetivando mediante ensaios laboratoriais, compreender as propriedades dos 

componentes empregados na fabricação do produto e como combiná-los para atingir 

poder calorífico característica desejada para fins de geração de energia calorífica. 

 

3.1 Máquina de briquetar 

 

A máquina de briquetar utilizada na produção das amostras dos briquetes 

submetidos aos testes físico-químicos no IPT foi fabricada pelo pesquisador.  

A partir de um projeto detalhado e da aquisição de matéria prima as peças foram 

usinadas em diversos processos de usinagem do tipo torneamento para as peças 

cilíndricas e fresamento para as peças prismáticas. Em paralelo a usinagem das peças 

a estrutura em aço construída com viga “U”, foi sendo montada conforme desenho 

técnico utilizando processos de corte e soldagem. O desenho em corte da extrusora foi 

realizando utilizando o programa autocad, e é mostrado na Figura 09. 
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Figura 09: Desenho em corte da máquina  

Fonte: o autor 

 

O custo relacionado na Tabela nr. 01, abrange todas as peças e partes 

necessárias para montagem da parte mecânica e elétrica. E também o custo dos 

serviços de usinagem tornearia, fresamento, caldeiraria e montagem. É importante 

salientar que são valores aproximados e podem variar de uma região para outra. 
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    Tabela 01: Custo matéria prima  

Fonte: o autor 

 

3.2 O produto briquete obtido pela briquetadeira extrusora 

 
 Embora o processo de briquetagem e o benefício de compactação remetam a 

resultados positivos a caracterização da biomassa também é de fundamental 

importância por permitir orientar o produto segundo a finalidade que se busca alcançar. 

 De acordo com a comunicação técnica 176763, do IPT - Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, a caracterização da biomassa é o estudo detalhado de um material 

procurando interpretar precisamente suas propriedades e classificá-las segundo sua 

utilização com a máxima eficiência. 

 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO DIMENSÕES VALOR UNIT. VALOR TOTAL % APLICAÇÃO

0 1 PÇ TERMOPAR PADRÃO R$ 50,00 R$ 50,00 0,193 RESISTÊNCIA

1 2 PÇ RESIST. COLEIRA 3500W-220V  Ø140int. X 170mm R$ 200,00 R$ 400,00 1,545 RESISTÊNCIA

2 1 PÇ CANHÃO EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 5,795 CANHÃO

3 1 PÇ FR - AÇO 1045 Ø4" X 170mm R$ 43,20 R$ 43,20 0,167 BUCHA 3

4 1 PÇ FR - AÇO 1045 Ø4" X 130mm R$ 33,00 R$ 33,00 0,127 BUCHA 2

5 1 PÇ FR - AÇO 1045 Ø4" X 80mm R$ 20,34 R$ 20,34 0,079 BUCHA 1

6 1 PÇ CHANDE AÇO 1045 Ø130mm X COMP. 80mm R$ 100,00 R$ 100,00 0,386 CHANDE

7 4 PÇ FR - AÇO 1045 Ø1" X 115mm R$ 1,30 R$ 5,20 0,020 PRISIONEIRO

8 4 PÇ PORCA Ø1" R$ 3,00 R$ 12,00 0,046 PRISIONEIRO

9 1 PÇ BUCHA EM AÇO 1045 Ø165mm X COMP. 90mm R$ 100,00 R$ 100,00 0,386 BUCHA 0

10 4 PÇ ALLEN COM CABEÇA M18 X 60mm R$ 1,00 R$ 4,00 0,015 FIXAÇÃO FLANGE CANHÃO

11 1 PÇ FLANGE EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO R$ 400,00 R$ 400,00 1,545 FLANGE DO CANHÃO

12 1 PÇ FR - AÇO 1020 Ø80 X 300mm R$ 43,97 R$ 43,97 0,170 ROSCA FILHO

13 1 PÇ FR - AÇO 1020 Ø120 X 200mm R$ 79,84 R$ 79,84 0,308 ROSCA MÃE

14 2 PÇ CHAPA EM AÇO 1045 3/4" X 210 X 420mm R$ 59,50 R$ 119,00 0,460 CAIXA EXTRUSORA

15 1 PÇ CHAPA EM AÇO 1045 3/4" X 410 X 420mm R$ 116,20 R$ 116,20 0,449 CAIXA EXTRUSORA

16 1 PÇ CHAPA EM AÇO 1045 1" X 410 X 420mm R$ 154,98 R$ 154,98 0,599 CAIXA EXTRUSORA

17 2 PÇ CHAPA EM AÇO 1045 1/2" X 210 X 60mm R$ 5,70 R$ 11,40 0,044 CAIXA EXTRUSORA

18 2 PÇ RETENTOR 01829 B 112,7 X 90 X 13mm R$ 10,00 R$ 20,00 0,077 RETENTOR

19 3 PÇ CHAPA EM AÇO 1045 3" X Ø430mm R$ 554,70 R$ 1.664,10 6,428 ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS

20 1 PÇ ROLAMENTO CÓD. 3218 Z R$ 600,00 R$ 600,00 2,318 ROLAMENTO

21 1 PÇ FR - AÇO 1020 Ø90mm X COMP. 875mm R$ 149,00 R$ 149,00 0,576 EIXO PRINCIPAL

22 1 PÇ FR - AÇO 1020 Ø5-1/2" X 135mm R$ 90,66 R$ 90,66 0,350 EIXO BUCHA

23 3 PÇ ANÉL EM AÇO 1045 7/8" X Ø430 X Ø 280mm R$ 145,60 R$ 436,80 1,687 FLANGE

24 1 PÇ TM - Ø293ext. X Ø251int. COMP. 215mm R$ 483,75 R$ 483,75 1,869 CAIXA DE ÓLEO

25 1 PÇ ROLAMENTO CÓD. 29320 R$ 640,00 R$ 640,00 2,472 ROLAMENTO

26 20 M VIGA PERFIL "I" - 3" TAMANHOS VARIADOS R$ 18,50 R$ 370,00 1,429 BASE DA MÁQUINA

27 4 PÇ CANTONEIRA 1/4"X2" COMP. 700mm R$ 20,00 R$ 80,00 0,309 BASE DO MOTOR

28 1 PÇ TM - Ø293ext. X Ø251int. COMP. 125mm R$ 281,25 R$ 281,25 1,086 CAIXA DE ÓLEO

29 1 PÇ ROLAMENTO CÓD. 22215 HL R$ 135,00 R$ 135,00 0,522 ROLAMENTO

30 1 PÇ TRAVA ARANHA E PORCA EIXO DE Ø75mm R$ 15,00 R$ 15,00 0,058 TRAVAMENTO DE ROLAMENTO

31 1 PÇ RETENTOR 00164BAG 90 X 65 X 13mm R$ 11,90 R$ 11,90 0,046 RETENTOR

32 1 PÇ CHAPA 1/8" 1200 X 1000mm R$ 150,00 R$ 150,00 0,579 PROTEÇÃO DA POLIA

33 1 PÇ POLIA PF.550.C.4 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 3,863 POLIA DA MÁQUINA

34 1 PÇ POLIA PF.230.C.4 R$ 300,00 R$ 300,00 1,159 POLIA DO MOTOR

35 1 PÇ TRAVA ARANHA E PORCA EIXO DE Ø60mm R$ 9,10 R$ 9,10 0,035 TRAVAMENTO DA POLIA

36 4 PÇ CORREIAS EM "V" C - 94 R$ 18,00 R$ 72,00 0,278 CORREIAS

37 1 PÇ MANCAL SN 511 R$ 28,80 R$ 28,80 0,111 MANCAL

38 1 PÇ BUCHA H311 R$ 9,00 R$ 9,00 0,035 BUCHA 

39 1 PÇ ROLAMENTO 1211K R$ 65,00 R$ 65,00 0,251 ROLAMENTO

40 1 PÇ MOTOR ELÉTRICO 50CV 4P 220/380V R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 19,315 MOTOR

41 6 PÇ PARAFUSO ARRUELA E PORCA 5/8" X 65mm R$ 2,00 R$ 12,00 0,046 FIXAÇÃO

42 18 PÇ PARAFUSO ARRUELA E PORCA 5/8" X 65mm R$ 2,00 R$ 36,00 0,139 FIXAÇÃO

43 2 PÇ PARAFUSO ARRUELA E PORCA Ø1/2" X 2-1/2" R$ 2,00 R$ 4,00 0,015 FIXAÇÃO DO MANCAL

44 2 PÇ PARAFUSO ARRUELA E PORCA Ø1/4" X 1" R$ 1,00 R$ 2,00 0,008 FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DA POLIA

45 4 PÇ PARAFUSO ARRUELA E PORCA Ø1/2" X 2" R$ 2,00 R$ 8,00 0,031 FIXAÇÃO DO MOTOR

46 4 PÇ BUJÃO DE ÓLEO Ø1" R$ 5,00 R$ 20,00 0,077 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

47 1 S USINAGEM, TÊMPERA, SOLDA  E PÇS ELÉTRICAS (ESTIMATIVO)R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 42,493 SERVIÇOS E PÇS ELÉTRICAS

R$ 0,00 R$ 0,00 0,000

TOTAL R$ 25.886,49 100%

CUSTO DE MATÉRIA PRIMA

BRIQUETADEIRA
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 O produto briquete obtido no processo de extrusão objeto do estudo dessa 

pesquisa busca entre outras características obter por intermédio de testes laboratoriais 

dados referentes a formulação proposta com o aumento do tamanho das partículas de 

biomassa. O aumento do tamanho dessas partículas permiti flexibilizar ainda mais o 

processo de produção pois à medida que se diminui a granulometria exige por outro lado 

mais máquinas e equipamentos para conseguir esse dimensionamento. Dessa forma, 

estaríamos em desacordo com o propósito socioeconômico do produto. 

 Consecutivamente será observado entre outras propriedades o poder calorífico, 

teor de cinzas, teor de materiais voláteis, e teor de carbono que possibilitará uma 

comparação entre a amostra 1 e 2 submetidas a esses testes fisíco-químicos. 

 

3.3  Etapas da formulação e briquetagem prototipação 

 
 A Imagem 04 apresenta as biomassas utilizadas na formulação denominadas da 

esquerda para direita: resíduo de carvão vegetal, serragem de madeira, trigo e por último 

temos a mistura desses componentes.  

Imagem 04: Biomassas utilizadas na prototipação 

 

Fonte: o autor  

  

  Nessa pesquisa foram realizadas duas amostragens denominadas Amostra 1 e 

Amostra 2. O fluxograma desse processo é demonstrado na Figura 10, permitindo a 

compreensão rápida e fácil de produzir. 
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Figura 10 – Fluxograma do processo 

 

Fonte:  o autor 

 

 Os componentes de cada amostra foram misturados com água em uma máquina 

betoneira por 10 minutos atingindo uma consistência de farinha grossa úmida que permiti 

ser compactada com as próprias mãos de acordo com a Imagem 05. Essa consistência 

foi alcançada mediante a adição de uma quantidade de água em testes preliminares 

realizados manualmente. Dessa forma determinou-se o percentual de água. Caso 

exceda a quantidade de água a extrusão se realiza, mas o produto se configura pastoso 

e de difícil manuseio. 

 

Imagem 05: Biomassas misturadas com água 

 

Fonte: Lippel Metal, (2020) 
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 A Figura 11 representa o desenho técnico do briquete elaborado pelo pesquisador 

a ser obtido a partir de uma matriz com formato cilíndrico diâmetro externo 76mm. 

Figura 11: Desenho amostra 1 

 

Fonte: o autor 
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Amostra 1 

 

A composição dessa amostra contém resíduo de carvão vegetal como biomassa 

obtida de carvoaria, com granulometria de até 6,35mm, seco ao ar, condição essa que 

não significa nenhuma interferência na composição se estivesse úmida; Farinha de trigo 

comum que atua como aglutinante das partículas de resíduo de carvão e Água. 

Para a prototipação da Amostra 1, a composição está descrita na tabela 2. 

 

     Tabela 02: Quantidade de biomassa da amostra 1 

Quantidade Biomassa 

26kg Resíduo de carvão vegetal 

2kg Trigo 

10 litros Água 

Fonte: o autor 

  

Amostra 2  

 

 A composição dessa amostra contém resíduo de carvão vegetal como biomassa 

base e serragem de madeira como biomassa de composição ambas com granulometria 

de até 6,35mm, seca ao ar, condição essa que não significa nenhuma interferência na 

composição se estivesse úmida; Farinha de Trigo comum que atua como aglutinante das 

partículas de resíduo de carvão e serragem de madeira e Água. 

  A composição da Amostra 2, está descrita na tabela na Tabela 3. 

 

Tabela 03: Quantidade de biomassa da amostra 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Quantidade Biomassa 

16,9kg Resíduo de carvão vegetal 

6,6kg Serragem de madeira 

2,6kg Trigo 

15 litros Água 
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 A briquetagem foi realizada na empresa do Sr. Geraldo de Oliveira Braz, no bairro 

do Itagaçaba em Cruzeiro-SP, que cedeu não só o espaço para realizar a prototipagem 

mas também a energia elétrica. Após a segunda tentativa mediante ajuste da conicidade 

das matrizes obteve-se um produto de diâmetro aproximadamente 76mm, com 

consistência homogênea, úmida, e compacta para as amostras 1 e 2. 

 Estimou-se a capacidade de produção dessa máquina em função da fabricação 

de um quilograma a cada 3 a 4 segundos. 

 

3.4  Ensaios químicos 

 

 Os ensaios químicos em conformidades com normas técnicas e suas respectivas 

descrições bem como os equipamentos e instrumentos estão relacionados a seguir. 

 O ensaio para determinação do carbono fixo de acordo com a ASTM D3172-13, 

descreve que o teor de carbono fixo corresponde ao carbono remanescente no 

combustível após a liberação dos materiais voláteis. É calculado em porcentagem de 

massa no material seco por diferença considerando os teores de cinzas e matérias 

voláteis. O equipamento utilizado para realização desse ensaio é a balança analítica 

conforme Imagem 06. 

 

Imagem 06 – Balança analítica, 250g 0.0001g M254-Ai 

 

 

 

  

 

 

 

                          Fonte: MOGIGLASS (2020) 

 

 

E quanto a determinação do teor de cinzas, baseada na ASTM E1755-01(20), o 

teor de cinzas, reportado em porcentagem de massa no material seco, corresponde à 

quantidade de resíduos sólidos remanescentes após a queima do combustível. Esse 
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resíduo é geralmente atribuído aos minerais e a outros compostos inorgânicos presentes 

na amostra. O equipamento utilizado para realização desse ensaio é a mufla conforme 

Imagem 07.  

                        Imagem 07 - Mufla 

 

Fonte: LABORGLAS (2020) 

  

Determinação dos teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio, baseada na ASTM 

D5373-16 – Método A, explica que as concentrações de carbono total, hidrogênio total e 

nitrogênio total são determinadas utilizando um analisador elementar, no qual a amostra 

é queimada em um forno a elevada temperatura com posterior separação e detecção 

dos gases CO2, H2O e NO2. Os resultados são reportados em porcentagem de massa. 

Os equipamentos utilizados para realização desse ensaio são o analisador elementar 

Imagem 08 e a balança analítica Imagem 06. 

 

                 Imagem 08 -  Analisador elementar         

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Centra de análise química 
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Para determinação do teor de enxofre total, baseada na ASTM D4239-17 – 

Método A, a concentração de enxofre total, reportada em porcentagem de massa no 

material seco, é determinada por método instrumental, no qual a amostra é queimada 

em um forno a elevada temperatura e o SO2 gerado na combustão é detectado por 

infravermelho. Os equipamentos utilizados para realização desse ensaio são o 

analisador de enxofre Imagem 09 e a balança analítica Imagem 06. 

 

 Imagem 09 – Analisador de enxofre    

 

Fonte: HORIBA 
            
 

A determinação do teor de matérias voláteis, ASTM D1762-84(13), diz que o 

percentual de material volátil, reportado em porcentagem de massa no material seco, 

corresponde aos vapores liberados quando o combustível é aquecido. A determinação é 

baseada na perda de massa de uma amostra submetida à aquecimento em forno mufla 

em condições padronizadas definidas pelas normas. Os equipamentos utilizados para 

realização desse ensaio são mufla Imagem 07, balança analítica Imagem 06, e 

termômetro.  

 Determinação do teor de oxigênio, ASTM D3176-15, o teor de oxigênio, reportado 

em porcentagem de massa no material seco, é calculado por diferença considerando os 

principais elementos presentes na composição do combustível (carbono, hidrogênio, 

nitrogênio, enxofre e cinzas). O equipamento utilizado para realização desse ensaio é a 

balança analítica conforme Imagem 06.    

 Determinação do poder calorífico, baseada na ASTM D5865/D5865M-19, o poder 

calorífico superior (PCS), expresso em mj/kg, corresponde à quantidade de energia total 
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liberada na forma de calor durante a combustão completa de uma unidade de massa. 

Para a determinação do PCS, o material é queimado em uma bomba calorimétrica em 

condições controladas de temperatura e pressão. Poder calorífico inferior (PCI), é 

calculado com os valores de poder calorífico superior e teor de hidrogênio do material. 

No PCI, a parcela de energia associada à condensação do vapor de água formado na 

combustão é subtraída da energia total (PCS). O equipamento utilizado para realização 

desse ensaio é a bomba calorimétrica conforme Imagem 10. 

 

                                   Imagem 10 – Bomba calorimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fonte: ASTRO34 
 
 

Determinação do teor de umidade, baseada na ASTM E1756-08(15), o teor de 

umidade, reportado em porcentagem de massa, é calculado pela perda de massa 

apresentada pela amostra submetida à secagem em estufa a 105 °c. Os equipamentos 

utilizados para realização desse ensaio são a estufa Imagem 11 e a balança Imagem 06. 

 

                                                             Imagem 11 – Estufa                

 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: Soluções industriais 
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4. RESULTADOS  

  

Todos processos de usinagem e serralheria envolvidos na construção da máquina 

de briquetar são simples e de fácil aquisição. Foi uma longa e consistente experiência 

obtida com a realização desse projeto. Leitura e interpretação dos desenhos, ajustes das 

peças pós usinagem para montagem e finalmente a concretização física de peças e 

partes montadas atendendo suas funcionalidades.   

A Imagem 12 mostra a máquina de briquetar montada (a) sem e (b) com motor e 

painel elétrico. 

Imagem 12:  Máquina de briquetar 

 

                 Fonte: o autor  
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Como é possível notar é uma máquina de construção robusta e estruturada para 

suportar produções diárias.  

A manutenção é outro importante ponto a destacar visto que não requer mão de 

obra específica devido a simplicidade de sua construção, partes e peças são 

encontradas no mercado e da mesma forma os serviços de um mantenedor mecânico. 

A máquina está equipada com um motor da marca WEG de 50 HP de potência e tensão 

elétrica trifásica de 220 V. 

 Analisando a amostra 1 referente as Imagem 13 a seguir, nota-se na seção 

transversal como a compactação é mais homogênea onde a granulometria maior do 

resíduo de carvão vegetal quase não aparece por ter sido significativamente esmagada 

pela extrusão. Também observa-se que o acabamento da superfície cilíndrica é lisa para 

essa formulação. 

 

                    Imagem 13: Amostra 1, Ø76mm, superfície lisa  

 

              Fonte: o autor  

 

 A composição dessa amostra contém resíduo de carvão vegetal como biomassa 

base e serragem de madeira como biomassa de composição ambas com granulometria 

de até 6,35mm, seca ao ar, condição essa que não significa nenhuma interferência na 

composição se estivesse úmida; Farinha de Trigo comum que atua como aglutinante das 

partículas de resíduo de carvão e serragem de madeira e Água. 
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Com relação a amostra 2 referente a Imagem 14, a seguir, nota-se na seção 

transversal a presença da serragem de madeira juntamente com resíduo de carvão 

vegetal e como a compactação foi afetada por essa adição tornando visível a presença 

de poros e uma granulometria maior. Também observa-se que o acabamento da 

superfície cilíndrica é mais áspera para essa formulação da amostra 2. 

 

                       Imagem 14: amostra 2, Ø78mm, superfície áspera 

 

 

 

 

 

                                                        Fonte: o autor 

 

 A briquetagem foi realizada na empresa do Sr. Geraldo de Oliveira Braz, no bairro 

do Itagaçaba em Cruzeiro-SP, que cedeu não só o espaço para realizar a prototipagem 

mas também a energia elétrica. Após a segunda tentativa mediante ajuste da conicidade 

das matrizes obteve-se um produto de diâmetro aproximadamente 76mm, com 

consistência homogênea, úmida, e compacta para as amostras 1 e 2. 

 Após secagem dos briquetes sendo relevante destacar essa etapa por ser 

realizada ao ar livre evitando dessa forma custos com equipamentos e energia elétrica, 

o protótipo demonstrou características positivas atendendo às expectativas do 

pesquisador. Quanto ao tempo de secagem ao ar livre registrou-se aproximadamente 3 

dias, em condições meteorológicas normais e em local coberto com ventilação natural 
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atingindo o percentual de umidade de aproximadamente 10% de acordo com os testes 

do laboratório de combustíveis do IPT. 

Em posse das primeiras amostras já se observa nitidamente que a granulação das 

biomassas ocasionou porosidade que é uma importante característica visando a queima 

com maior facilidade devido a presença maior de oxigênio. 

 Quanto a capacidade de produção realizada por essa máquina calcula-se 

aproximadamente entre 900kg a 1200kg por hora. 

 Os resultados dos ensaios obtidos em laboratório realizados a partir da amostra 1 

e 2 estão determinados na tabela 4. 

 

   Tabela 4: Resultados dos ensaios 

Ensaios Amostra 1 Amostra 2 
Carbono fixo - % massa 70,3 62,4 

Cinzas - % massa 7,5 ± 1,4 5,2 ± 1,0 

Carbono - % massa 

Hidrogênio - % massa 

Nitrogênio - % massa 

Nota 1 

1,99 

0,1 

Nota 1  

2,75 

0,2 

Enxofre total - % massa < 0,1 < 0,1 

Matérias voláteis - % 

massa 

22,2 ± 1,1 32,4 ± 1,1 

Oxigênio - % massa 

(Nota 2) 

58,01 44,65 

Poder calorífico - MJ/kg 

(Nota 3): 

Superior 

Inferior  

 

28,06 ± 0,11  

27,63 

 

26,57 ± 0,11 

25,98 

                                            Fonte: IPT (2020) 

No material como recebido:  
 

Poder calorífico (Nota 3): 
 
 
Superior  

Inferior 

Poder calorífico - 
MJ/kg 

 
25,42 

24,81 

Poder calorífico 
- MJ/kg 

 
23,81 

23,02 

 
Umidade total - % massa 

 
9,4 

 
10,4 

       Fonte: IPT (2020) 
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NOTAS:  

1- O ensaio não apresentou repetibilidade. Os resultados encontrados foram: 26,0 e 

38,8% para Amostra 1, e de 50,3 e 44,2% para Amostra 2, referente a massa de 

Carbono.  

As notas 2, 3, 4 e 5 são as mesmas para as amostras 1 e 2. 

2- Para o cálculo foi considerada a média dos resultados obtidos para o teor de carbono 

e o teor de enxofre foi considerado como zero.  

3- 1 MJ/kg = 238,8 kcal/kg.  

4- A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada 

multiplicada por um fator de abrangência k = 2,00, fornecendo um nível de confiança de 

aproximadamente 95%.  

5- Os ensaios foram executados após moagem e peneiramento em malha de 60 mesh.  

A seguir o Gráfico 1, comparando os dados expressos em percentuais de massa 

obtidos nos ensaios das amostras 1 e 2, para determinação do poder calorífico. 

 

Gráfico 01: Resultados de ensaios que determinam o Poder Calorífico 

Fonte: o autor  
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 Convertendo o Poder calorífico obtido pelas amostras 1 e 2 para kcal/kg, conforme 

Gráfico 2. 

 

            Gráfico 02: Poder Calorífico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

  

De acordo com Brito (1978) a análise imediata de um combustível fornece a porcentagem 

de material volátil, carbono fixo e cinza. Dessa forma, obtém-se a porcentagem de 

material queimado no estado gasoso - volátil e no estado sólido - carbono fixo, e indica 

o material residual – cinzas. 

 Na amostra 1, observou-se altos teores de carbono fixo e baixos teores de 

materiais voláteis que resulta em uma queima mais lenta, ou seja, eles vão demorar mais 

tempo para queimar e exigir maior residência da fornalha, em comparação com a 

amostra 2 que possui baixo índice de carbono fixo. Por outro lado, a principal vantagem 

da concentração de carbono, maior na amostra 1, é o uso siderúrgico como agente de 

na redução do minério de ferro e fornecimento de energia para o alto forno. 

 Comparando-se os índices de Carbono Fixo e Materiais Voláteis das amostras 1 

e 2 observa-se que ao acrescentar a biomassa do tipo serragem de madeira na 

composição do briquete com base em finos de carvão vegetal diminuiu o Carbono Fixo 

aproximadamente 12%. O Carbono Fixo segundo Brutti (2018) é o que resta de 

combustível em massa em uma amostra padronizada após ser aquecida a uma 

temperatura de 850°C, em atmosfera inerte, por 7 minutos. Essa redução de Carbono 
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Fixo se dá por conta da serragem de madeira não ter sido carbonizada quando de sua 

adição. Por conseguinte, o percentual de Materiais Voláteis da Amostra 2 foram maiores 

uma vez que são mais presentes no estado orgânico. 

Os Materiais Voláteis segundo Brutti (2018) expressa a facilidade de se queimar 

um material, portanto, a Amostra 2 que contém em sua composição a biomassa 

serragem de madeira demonstra essa característica. Quanto a Amostra 1, temos baixo 

índice de Materiais Voláteis, pois em sua composição encontra-se apenas finos de 

carvão vegetal, ou seja, biomassa carbonizada. 

 A detecção dos teores de enxofre e outros gases como o nitrogênio são relevantes 

porque podem resultar em poluição ambiental quando ligados ao oxigênio originando os 

óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre que são tóxicos, e podem propiciar chuva ácida 

e corrosão após combustão. Entretanto, as amostras 1 e 2, apresentaram valores baixos 

e segundo a nota 2 dos ensaios o percentual de enxofre foi considerado como zero. 

Quanto ao material residual cinzas, observa-se que na amostra 1, o percentual é 

maior uma vez que o Carbono Fixo também se apresenta em maior quantidade que a 

Amostra 2. Assim, nota-se que quanto maior o Carbono Fixo maior será o percentual de 

cinzas. 

É fundamental para determinação do valor energético desses materiais, a 

verificação do teor de cinzas sabendo-se que altos teores de cinza reduzem o poder 

calorífico, uma vez que as cinzas não participam do processo de combustão. 

O Poder Calorífico é a quantidade de energia na forma de calor, liberada pela 

combustão das unidades de massa dos materiais em análise. É uma importante 

propriedade para determinar a eficácia de um briquete. Sua unidade de medida no 

Sistema Internacional de Unidades é o Joule. 

Para os resultados relacionados ao Poder Calorífico apresentado pelas amostras 

1 e 2, são avaliados em escalas denominadas Superior e Inferior, que correspondem 

respectivamente a medida do calor potencial da amostra e a medida próxima ao calor 

utilizável. 

Os resultados obtidos referente ao Poder Calorífico das amostras 1 e 2, se 

sobressaem significativamente ao serem comparados à briquetes denominados simples, 

que são constituídos de apenas uma biomassa sem ser carbonizada e processado por 

máquina a pistão ou extrusão.   
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       Imagem 15- Briquete simples 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: CBM Maravalha 

 

Segundo Ageitec (2013), os briquetes do tipo simples obtidos por máquinas a 

pistão e extrusão apresentam o Poder Calorífico Inferior respectivamente 20,1 MJ/kg e 

20,5MJ/kg. 

Comparando os resultados do Poder Calorífico Inferior obtidos pelas amostras 1, 

2, com o briquete simples fabricado em processos de produção diferentes, obteve-se 

valores maiores com as amostras 1 e 2. A seguir os resultados de Poder Calorífico 

expressos no Gráfico 3, comparativo do presente estudo. 

 

                               Gráfico 03: Comparativo Poder Calorífico Inferior em kcal/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor 
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 O briquete de carvão vegetal é um produto ecológico, podendo ser usado a nível 

doméstico em churrasqueiras, produz menos fumaça, e também é importante ressaltar 

que mesmo sendo um produto de biomassa subproduto de produtos agroflorestais é 

dispensado da emissão de Documento de Origem Florestal - DOF, conforme Instrução 

Normativa do IBAMA, n. 21 de 21/12/2014, Art. 49 previsto no § 5º do art. 36 da Lei 

12.651, de 2012. 

 

5. CONCLUSÃO 

 
Esse estudo sobre o desenvolvimento de briquete de biomassas vai ao encontro 

das demandas de redução dos impactos ambientais, por meio do reaproveitamento de 

resíduos, os quais podem ser reutilizados a partir das fontes primárias de produção. Para 

tanto, o projeto do produto é amparado pela metodologia do design de produto (BAXTER 

2008) atento às necessidades e interesses dos consumidores, com facilidades de 

fabricação, e que agreguem valor sustentável, em termos de viabilidade econômica, 

ambiental e social (LEITE FILHO, 2018; BARBIERI, 2007). Nesse sentido, o estudo se 

apoia nas abordagens eco-design e do design social. O estudo infere na relação da 

economia circular (LEAL, 2020; FOUNDATION, 2013) como forma valorizar a 

reutilização dos materiais pós-consumo como as serragens de madeireiras e serrarias, 

cascas de arroz, café, fino de carvão, das carvoarias, e bagaço de cana-de-acúcar, que 

se tornam matérias prima para a fabricação do produto proposto, gerando oportunidades 

econômicas e de negócio. 

O projeto de produto seguiu-se as etapas de Munari (2002), cujo processo de 

prototipagem demonstrou facilidade de execução, mas não menos complexo. Todavia, 

as suas etapas de execução dispensam a exigência de mão de obra especializada.  

Com base nos resultados, pode-se concluir que os objetivos foram alcançados e 

o problema de pesquisa respondido. As análises laboratoriais das amostras 1 e 2, 

permitem inferir sobre valor energético e, desse modo, os resultados apontam que 

produto torna-se uma fonte viável para diferentes necessidades de geração de calor para 

caldeiras, em industrias, ou em fornalhas de empresas dos segmentos de panificação ou 

pizzarias, por exemplo. Além disso, o produto também atende ao consumo doméstico.  

 Quanto a biomassa serragem de madeira adicionada ao resíduo de carvão na 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26437455/par%C3%A1grafo-5-artigo-36-da-lei-n-12651-de-25-de-maio-de-2012
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26437541/artigo-36-da-lei-n-12651-de-25-de-maio-de-2012
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composição da Amostra 2, foi possível perceber que o Poder Calorífico diminuiu 

orientando dessa forma ajustes do percentual dessa biomassa permitindo alterar o Poder 

Calorífico. Sobretudo essa composição abre novos oportunidades para pesquisas com 

outras biomassas ofertadas nas diversas regiões produtoras do país, uma vez que a 

mesma atinge valores satisfatórios de poder calorífico para uso residencial e industrial. 

A possibilidade de acrescentar mais de uma biomassa conforme amostra 2, onde 

adicionamos serragem de madeira permite a reinserção de um resíduo comum de 

serrarias serem utilizados para fabricação de briquetes de resíduos florestais gerando 

mais negócios para o empreendimento principal e novos empregos.  

Sobretudo, as análises das amostras 1 e 2 a respeito de gases tóxicos 

provenientes da queima indicaram percentuais baixo ou mínimo, próximo de zero, para 

as emissões tóxicas. 

Acrescenta-se às considerações finais as seguintes contribuições: 

CONTRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS DO PRODUTO 

O produto foi desenvolvido de forma a facilitar sua obtenção no que diz respeito a 

potencialidade calorífica, menor custo de obtenção e preparo das biomassas resíduo de 

carvão vegetal e serragem de madeira. O preparo das biomassas em partículas maiores 

na ordem de 60 mesh, são mais fáceis de serem obtidas por se apresentarem próximas 

dessa dimensão após classificação nas carvoarias. Fragmentos de carvão vegetal 

maiores são fáceis de serem reduzidos em moinhos do tipo martelo encontrados 

facilmente no mercado a preços viáveis. Esse dimensionamento tecnicamente constitui 

porosidade ao produto que resulta em facilidade de combustão. Quanto a serragem de 

madeira adicionada em menor quantidade que o resíduo do carvão, não carbonizada e 

sem controle de umidade mesmo após compactada por extrusão observou-se sua 

característica elástica permitindo também a porosidade. 

Essas características básicas dos resíduos nessa pesquisa são uma estrutura para 

outras combinações de biomassas em um universo vasto de possibilidades que podem 

resultar em produtos de qualidade sustentável.  

A extrusão combinada a matrizes de geometrias diversas trazem ao produto uma 

interatividade com o usuário em se tratando do mercado doméstico. Seções transversais 

no formato de estrela, quadrado, sextavado, são possíveis e atraem o cliente 

possibilitando venda.  
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CONTRIBUIÇÕES AMBIENTAIS 

Não há dúvidas de que aproveitar biomassas resulte em melhoramento das condições 

ambientais degradadas pela linearidade dos processos de fabricação de larga escala. O 

estudo para o desenvolvimento desse produto é exponencial visto caracterizar e misturar 

biomassas transformando em produto gerador de energia calorífica. Ao gerar o conceito 

de uma mistura alcançou-se a viabilização para manutenção de matéria prima no caso 

da falta de um resíduo e na flexibilidade de usar outros que ambientalmente são 

poluidores. Sempre com a ressalva de que é de suma importância a caracterização de 

possíveis resíduos para não causar um dano maior, por exemplo, ao ser humano. 

Enquanto se produz a partir de biomassas preserva-se a natureza que por sua vez 

instantaneamente reverte sua permanência em benefícios hídricos, despoluição do ar, 

na manutenção da camada de ozônio, ou seja, na preservação do capital natural. 

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 

O briquete é um produto economicamente viável, tanto para as fontes geradoras de 

biomassa quanto por iniciativas empreendedoras em modelos de associações ou 

cooperativas. Gera emprego e renda a partir de resíduos que são problemas ambientais 

ou organizacionais. Em associações ou cooperativas as biomassas podem ser obtidas a 

custo zero ou mínimo o suficiente para obter competitividade com lucratividade. Setores 

econômicos existentes como logística, embalagem, marketing também são beneficiados 

oferecendo seus serviços. A Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir da Lei n. 

12.305/2010, é fonte facilitadora de obtenção de incentivos creditícios aumentado a 

potencialidade de negócios gerados com a utilização de resíduos. 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

Programas público de estímulo ao emprego podem encontrar nas formas associativas 

maneira eficiente e eficaz de geração de renda a partir da estruturação do sistema de 

coleta, preparação, fabricação e comercialização de briquetes. A forma associativa pode 

ser apoiada por empresas parceiras, universidades e órgãos púbicos.  

 

Por fim, é importante considerar as sugestões para investigações futuras de misturas de 

biomassas a outros resíduos, aglutinantes eficientes para a combustão, incentivos 

fiscais, criação de normas técnicas para a fabricação do produto, mapeamento das 

fontes geradoras por região. 
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ANEXO 1: Relatório de ensaio n. 1 121 025-203 
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ANEXO 2: Relatório de ensaio n. 1 121 026-203 
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