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REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS E VEGETAIS COMO 

LIGANTES PARA O PROCESSAMENTO DE BRIQUETES COMBUSTÍVEIS 

 

RESUMO 

 

O briquete é um combustível sólido oriundo da compactação de biomassa 

fragmentada de diferentes origens, como serragem de madeira, palha de milho, 

sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, carvão vegetal, cascas de arroz, algodão e café. 

Para que o briquete apresente homogeneidade durante o processamento e 

estabilidade dimensional e resistência mecânica durante o transporte e manuseio, 

umidade e aglutinantes devem ser incluídos na composição. No entanto, tais adições 

em geral diminuem o poder calorifico do briquete, bem como aumentam o teor de 

cinzas e a possibilidade de emissões gasosas poluentes durante a queima. Neste 

projeto, um novo ligante de alto poder calorífico e baixo impacto ambiental será 

desenvolvido à base de frações de plásticos não recicláveis isentos de cloro e de 

subprodutos da indústria de óleos vegetais e biocombustíveis.   

 

Palavras-chave: briquete; biomassa; ligante; biocombustível; poder calorífico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
  Briquetagem e peletização são processos de compactação que têm como 

propósito o aumento da densidade mássica e energética, a uniformidade de tamanho 

e formato dos produtos, a facilidade de armazenamento e a agregação de valor a 

biomassas residuais. Os briquetes têm em geral densidade de 650-1200 kg/m3, 

diâmetro de 50 a 100 mm e comprimento de 25 a 300 mm. Os péletes têm densidade 

de 650 a 700 kg/m3, diâmetro entre 6 e 16 mm, comprimento de 25 a 30 mm. Ambos 

têm Poder Calorífico Superior (PCS) de 16 a 18 MJ/kg e umidade de 7 a 12% [1]. A 

conformação de péletes e briquetes pode ter apenas água como ligante ou 

aglutinante, mas em geral o produto final apresenta baixa resistência mecânica. Os 

ligantes podem ser vegetais (amido de milho, ligninas, farinha de trigo, gomas, 

melaço), orgânicos (parafinas, piche, glicerina) ou minerais (argilas, silicato de sódio, 

cal) [1-3]. O teor de ligantes varia de 0 a 10% em massa. Os maiores custos de 

processamento referem-se às etapas de fragmentação e de pré-tratamento térmico 

do produto para a remoção da umidade e cura do ligante. Para tornar o processo 

viável, é importante que os ligantes sejam de baixo custo, fácil disponibilidade e 

incorporação, não diminuam o poder calorífico do produto ou gerem compostos 

gasosos tóxicos na queima. Nesse contexto, o uso de resíduos de baixo valor 
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agregado é interessante [3]. Um desses resíduos subaproveitados e de interesse 

neste projeto é o poliestireno (PS), muito utilizado na produção de copos descartáveis, 

e o seu derivado, o poliestireno expandido (EPS), usado em embalagens, isolamento 

térmico e enchimento de lajes na construção civil. Por serem de baixa densidade, o 

PS e o EPS ocupam volume substancial em aterros, diminuindo sua vida útil. Por outro 

lado, por serem isentos de cloro e apresentarem elevado poder calorífico, PS e EPS 

poderiam ser incorporados como ligantes em briquetes, desde que devidamente 

solubilizados em solventes não agressivos ao meio ambiente. 

 
2. OBJETIVOS 
 
  Dentro do contexto apresentado, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento 

de ligantes para a produção de briquetes de biomassa que apresentem elevado poder 

calorífico e baixos custo e impacto ambiental. Serão utilizados plásticos presentes no 

Resíduo Sólido Urbano (RSU) que são normalmente descartados em aterros 

sanitários e também solventes baseados em subprodutos da indústria de oleaginosas 

e de biocombustíveis. 

 

3. METODOLOGIA 
 
  Neste projeto serão testadas matérias-primas de baixo valor agregado para a 

produção de ligantes usados na briquetagem de biomassa. Os resíduos plásticos à 

base de PS serão coletados nas lixeiras de coleta seletiva da UNAERP. O solvente 

vegetal biodegradável será obtido junto a fornecedores industriais, enquanto que as 

biomassas serão finos de carvão vegetal e serragem de madeira, ambos subprodutos 

industriais. Os briquetes, de 3,8 cm de diâmetro e comprimento variável de 2 a 6 cm, 

serão produzidos por compressão uniaxial em prensa hidráulica de 10 t (Figura 1). 

Diferentes composições serão testadas, conforme Tabela 1. 

 

Figura 1. Detalhes da prensa hidráulica e dimensões dos briquetes produzidos. 
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Tabela 1. Exemplos de composições a serem preparadas e testadas. 

 
(*) Redução de custos esperada em relação a briquete de eucalipto com preço de R$0,027/MJ. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
  Ensaios preliminares foram realizados para estabelecimento de rotina de 

prensagem de composições convencionais (Figura 2). As biomassas foram também 

submetidas a ensaios de distribuição granulométrica para separação das frações de 

interesse. 

 

Figura 2. Detalhes de briquetes preparados à base de moinha de carvão e diferentes 

tipos de ligantes convencionais. 
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Plástico Solvente 1 Biomassa Solvente 2 Densidade PCI mistura Preço mistura Redução (*)

(%m) (%m) (%m) (%m) (g/cm
3
) (MJ/kg) (R$/MJ) (%)

5 5 85 5 1.36 32.3 0.007 74.2

10 5 80 5 1.33 32.9 0.007 75.4

15 5 75 5 1.31 33.4 0.006 76.6

20 5 70 5 1.29 33.9 0.006 77.7

25 5 65 5 1.26 34.4 0.006 78.8

5 10 80 5 1.32 32.6 0.010 64.4

10 10 75 5 1.30 33.1 0.009 65.7

15 10 70 5 1.27 33.7 0.009 67.0

20 10 65 5 1.25 34.2 0.008 68.3

25 10 60 5 1.23 34.7 0.008 69.5


