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Resumo
A produção dos resíduos sólidos, bem como sua capacidade de deposição, é cada vez mais limitada, não só 

pela escassez de espaço físico como também pela legislação que se torna cada vez mais rígida no que tange 

à questão ambiental. A indústria do coco no mundo e no Brasil é caracterizada pela grande geração de resí-

duos sólidos;  as cascas de coco e subprodutos sólidos, como as fibras, compõem cerca de 85% do peso total 

do fruto e  causam problemas relacionados ao seu gerenciamento adequado. Diante dessa problemática, 

este trabalho tem como objetivo geral realizar uma avaliação da viabilidade do processo de briquetagem dos 

resíduos sólidos de fibras de casca de coco visando a sua utilização como fonte de energia. A metodologia 

desenvolvida neste estudo apresentou a caracterização e classificação das fibras de coco utilizadas como 

matéria-prima no estudo segundo as normas e resoluções ambientais vigentes. Para a avaliação da viabilida-

de do potencial energético das fibras de coco utilizando o processo de briquetagem foram produzidos corpos 

de prova por meio de uma briquetadeira em laboratório especializado em pesquisa de biomassa.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Fibras de coco. Briquetagem. Aproveitamento Energético.  

Abstract
The production of solid waste, as well as its deposition capacity, is increasingly limited, not only due to the scarcity of 

physical space but also due to the legislation that is becoming increasingly rigid when it comes to the environmental 

issue. The coconut industry in the world and in Brazil is characterized by the large generation of solid residues where 

coconut shells and solid by-products such as fibers make up about 85% of the total weight of the fruit and which 

cause problems related to its proper management. In view of this problem, this work has as general objec-tive to 

carry out an evaluation of the viability of the briquetting process of solid residues of coconut shell fibers aiming at 

their use as an energy source. The methodology developed in this study presented the characterization and classi-

fication of coconut fibers used as raw material in the study according to the current environmental standards and 

resolutions. To assess the viability of the energy potential of coconut fibers using the briquetting process, specimens 

were produced using a briquetter in a laboratory specialized in biomass research.
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1 INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos se tornaram um dos proble-

mas mais preocupantes da sociedade humana 

nos últimos anos, devido ao seu grande ritmo 

de produção, bem como sua capacidade de de-

posição, que é cada vez mais limitada, não só 

pela escassez de espaço físico como também da 

legislação, que se torna cada vez mais rígida no 

que tange à questão ambiental. Outros fatores 

importantes que determinaram o aumento ex-

cessivo de resíduos foram o modo de vida e os 

hábitos alimentares da população, o que levou a 

um aumento considerável de resíduos produzi-

dos diariamente (WRIGHT, 2004).

Países tropicais, como o Brasil, detêm o privilé-

gio de possuir recursos naturais suficientes para 

transformar oportunidades em sustentabilidade. 

A utilização da racionalidade no aproveitamento 

dos recursos naturais para suprimento de todas 

as operações humanas contribui com o gerencia-

mento adequado desses recursos (SACH, 2013).

Conforme Cavalcante (2014), a produção de 

coco brasileira é caracterizada pelo expressi-

vo aumento da quantidade produzida e da área 

plantada com o fruto, que é impulsionada prin-

cipalmente pelo grande aumento do consumo de 

água de coco e pela integração de novas tecno-

logias ao processo produtivo, com a utilização de 

modernos fatores de produção e implementos; 

pela consolidação de determinados agentes, tais 

como: grandes empresas agrícolas, agroindus-

triais e de pesquisa; e pela dispersão espacial da 

produção de coco por todas as regiões do país.

Conforme Martins e Jesus Junior (2014), o Brasil 

ocupa no cenário mundial de produção de coco, 

uma posição mais privilegiada, pois se sobres-

sai ainda mais quando comparado aos países 

da América do Sul —onde a produção brasileira 

é responsável por mais de 80% da produção do 

coco, destacando-se também em área cultivada 

e produtividade.

Toda a demanda produtiva do coco é fundamen-

tada no uso e consumo apenas de seus itens mais 

nobres, tais como: a água e a polpa do fruto. Po-

rém a produção desse fruto gera grande quan-

tidade de subprodutos sólidos, como as fibras, 

que representam cerca de 85% de seu peso total 

bruto (ROSA et al., 2002). 

Cerca de 10 kg de fibras podem ser extraídas de 

1000 unidades de coco (FAO, 2018). O quantita-

tivo desse subproduto representa uma produção 

relevante de resíduos sólidos em conjunto com a 

geração de cascas e pó oriundos das atividades 

de extração e consumo do fruto.

Segundo Rosa et al. 2002, a casca de coco é um 

resíduo agrícola com alto potencial de aprovei-

tamento, porém ainda estão sendo implantadas 

poucas ações de reaproveitamento no Brasil. 

Cerca de 80% a 85% do peso bruto do coco ver-

de é considerado resíduo. Apesar de o resíduo do 

coco ser orgânico, é de difícil degradação e de-

mora mais de oito anos para se decompor com-

pletamente (CARRIJO et al., 2002).

Um material deixa de ser considerado um resíduo 

pela sua valorização como matéria-prima para a 

produção de novos produtos. O aproveitamen-

to das cascas de coco para geração de energia 

agrega valor ao resíduo e pode trazer benefícios 

para o meio ambiente como um todo, enquan-

to  como matéria-prima não utilizada apresenta 

custos e impactos para a sociedade e para meio 

ambiente onde estão inseridos (VALLE, 1995).

Segundo Pinheiro et al. (2005), a biomassa é con-

siderada por si só um combustível com potencial 

subentendido de uso por ser renovável e apre-

sentar baixos teores de cinza e enxofre, favorece 

possivelmente a utilização de mão-de-obra não 

qualificada, dentre outras vantagens. 

Conforme Alves Junior et al. (2003), uma das al-

ternativas para minimizar o consumo de madeira 

para lenha ou carvão é a briquetagem realizada 
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a partir de resíduos madeireiros e agroflorestais. 

Sendo que a produção de briquetes pode ser fei-

ta a partir de resíduos madeireiros e agroflores-

tais, e a sua utilização pode atingir vários tipos 

de usos conforme seu poder calorífico. 

Segundo a Remade (2010), a fabricação de bri-

quetes é um mecanismo eficiente de aglomerar 

energia disponível em uma dada biomassa. Com 

a compactação de qualquer resíduo ligno-celu-

lósico, o briquete gerado tem qualidade superior 

a qualquer espécie de lenha, com 02 a 05 vezes 

mais densidade energética.

Para Lora (2002), a utilização do resíduo sólido 

do coco para geração de energia por meio da 

produção de briquetes constitui no uso susten-

tável de biomassa como combustível não incre-

mentando o teor de CO
2
 na atmosfera.

Este estudo objetivou-se relevante pelo próprio 

contexto em que a produtividade do coco das 

indústrias brasileiras é fundamentada no uso e 

consumo apenas de seus itens mais nobres, tais 

como: a água e a polpa do fruto. Porém, geram 

uma grande quantidade de resíduos sólidos den-

tre os quais se destaca as fibras vegetais que não 

são amplamente aproveitadas, sendo o setor 

agrícola o principal consumidor dessa matéria- 

prima para a produção de substrato. A partir da 

problemática descrita, justifica-se o desenvolvi-

mento da pesquisa quanto a viabilidade da im-

plantação do processo de briquetagem utilizan-

do o aproveitamento do resíduo sólido de fibras 

de casca do coco no desenvolvimento de brique-

tes para posteriormente ser utilizado como fonte 

geradora de energia.

Esta pesquisa teve como objetivo a avaliação do 

potencial do processo de briquetagem dos resídu-

os sólidos de fibras de casca de coco visando a sua 

utilização como fonte de energia em uma fábrica 

de beneficiamento de casca de coco localizada no 

distrito industrial de Ananindeua-PA, que faz par-

te região metropolitana da Grande Belém. 

2 METODOLOGIA 
As fibras de coco utilizadas nesta pesquisa são 

provenientes dos resíduos sólidos (cascas de 

coco) gerados na produção de produtos do be-

neficiamento do coco, sendo que esses resíduos 

sólidos foram classificados neste estudo segun-

do pesquisa e análise da NBR 10.004 (2004).

As fibras de coco foram fornecidas e coletadas 

em uma empresa especializada na produção do 

substrato de fibra de coco, localizada na cidade 

de Ananindeua-PA, que faz parte da região me-

tropolitana da Grande Belém, sendo que a em-

presa já se encontra em operação há cerca de 18 

anos no estado, sendo a primeira empresa pla-

nejada para produção do substrato de fibra de 

coco, com 100% da matéria-prima em sua com-

posição. Essa companhia pertence a um Grupo 

maior e é o resultado de 4 anos de pesquisa de 

como reaproveitar os resíduos dos frutos utili-

zados na produção de derivados da indústria de 

beneficiamento de coco. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que ser-

viu de embasamento para o estudo sistemático 

da situação atual dos resíduos sólidos de fibras 

de cascas de cocos gerados no mundo e no Brasil 

e como também sobre o processo de briqueta-

gem utilizando resíduos sólidos de fibras de cas-

ca de coco.

A coleta de dados na área fornecedora de matéria 

prima ocorreu em julho de 2019, durante 5 (cin-

co) dias em uma semana de jornada de trabalho 

realizada na empresa no seu setor de adminis-

tração e na sua linha de processo produtivo por 

meio de uma pesquisa investigativa e descritiva. 

Essa visita in loco na sede da empresa teve como 

finalidade obter conhecimento de todo processo 

produtivo da mesma. Durante a visita foram rea-

lizados levantamento documental, bibliográfico, 

questionário e memoriais fotográficos dos pro-

cessos de produção da empresa com o objetivo 

de conhecer a forma atual do gerenciamento. 
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Foi realizado o levantamento das fibras de coco 

geradas pela empresa em sua linha de produção 

de substrato. A empresa forneceu dados sobre a 

descrição de sua linha de processo de produção 

e dos resíduos sólidos gerados desde a matéria- 

prima que chega na empresa até o produto final, 

que é o substrato de fibra de coco. Também foi 

fornecida pelo setor administrativo uma estima-

tiva da média de quantificação das fibras de coco 

na sua produção diária. Entretanto, como técni-

ca de análise dos dados obtidos neste estudo, foi 

usada a abordagem de caráter predominante-

mente qualitativa.

A produção e a caracterização de briquetes fei-

tos com fibra de coco e a avaliação do impacto 

da temperatura no processo foram desenvolvidas 

nas dependências do Laboratório de Caracteriza-

ção de Biomassa (Lacbio), laboratório que integra 

o grupo de pesquisa de Energia, Biomassa e Meio 

Ambiente (EBMA) da Faculdade de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal do Pará e La-

boratório de Engenharia de Materiais do curso de 

pós-graduação (Mestrado) do Instituto Federal 

do Pará (IFPA), Campus Belém durante o mês de 

outubro e metade do mês de novembro de 2019. 

Todas as execuções das análises realizadas para 

caracterização foram determinadas em triplicatas 

para melhor obtenção dos resultados esperados. 

Inicialmente foram realizados procedimentos de 

adequação do material para produção de bri-

quetes. Para que as fibras de coco tivessem seu 

tamanho reduzido e padronizado, tiveram que 

passar pelo processo de moagem do material. 

Neste estudo, optou-se por processá-las em um 

moinho de facas para obter uma granulometria 

menor para o material e facilitar o processo de 

aglomeração das partículas durante o processo 

de fabricação dos briquetes.

A massa específica da fibra de coco in natura (pro-

cessada no moinho) neste estudo foi estimada 

utilizando-se uma proveta de 50ml e a balança de 

precisão, enquanto a massa específica média dos 

briquetes foi estimada no fim do processo de ar-

mazenamento dos briquetes por meio da análise 

dos dados do gráfico de expansão dos briquetes.

A análise imediata (Umidade, carbono fixo e 

cinzas) foi realizada de acordo com normas eu-

ropeias para biomassa (CEN/TS 14778-1, CEN/

TS 14774:2004, CEN/TS 14775:2004 e CEN/TS 

15148:2005).

A análise do poder calorífico leva em conta a 

energia disponível em kJ por massa do material 

analisado (medido com calorímetro). Poder ca-

lorífico superior (PCS), em base seca, foi obtido 

com a utilização de uma bomba calorimétrica e o 

poder calorífico inferior (PCI), foi calculado com 

base na umidade.

O ensaio de imersão em água foi realizado como 

um teste qualitativo com o objetivo de avaliar a 

absorção de água dos briquetes in natura e bri-

quetes tratados termicamente seguindo o dire-

cionamento de outros trabalhos de pesquisas 

feitos com briquetes.

O ensaio de Resistência Mecânica foi realizado no 

Laboratório de Engenharia de Materiais do curso 

de pós-graduação (Mestrado) do Instituto Fede-

ral do Pará (IFPA), Campus Belém, com o objetivo 

de analisar a Tração por Compressão Diametral. 

Neste ensaio, a aplicação de carga no corpo de 

prova foi realizada por meio de máquina univer-

sal de ensaios de tração que utilizava o software 

pra informações dos resultados. A carga foi apli-

cada no sentido diametral dos briquetes, e para 

cada corpo-de-prova foram aferidos o diâmetro 

e a altura com paquímetro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O material selecionado para o estudo neste tra-

balho é a fibra de coco, que é um resíduo sólido 

utilizado como matéria-prima na produção do 
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substrato de fibra de coco. Esse resíduo sólido 

proveniente da produção de derivados da indús-

tria de beneficiamento de coco é transportado 

para a empresa fornecedora do material para 

estudo através de esteiras mecânicas que vêm 

direto da empresa de beneficiamento de coco ou 

através de cerca 30 a 35 carretas que vêm de uma 

área de plantio de propriedade da empresa que 

fica a 160 km da empresa. Cada carreta possui 

capacidade variando entre 20.000 e 25.000 kg; 

em média, chegam à empresa cerca de 500.000 

(quinhentos mil) cocos por dia, gerando cerca de 

100 toneladas de fibras de coco por dia, que são 

utilizados apenas para fornecer energia para os 

secadores utilizados na produção de substrato 

onde cada secador pode chegar até a 1000°C e o 

produto final sai entorno de 53°C.

O material é transportado e armazenado em uma 

área livre chamada de “casqueiro”,  um pátio de 

armazenamento a céu aberto da empresa onde 

abaixo do seu nível de piso ainda se encontram 4 

m de material depositado e acima possui pilhas 

de material que variam de 4 até 12 m de altura. 

O volume de fibra por milheiro de casca fica en-

torno de 3m³ por milheiro;  de 100 toneladas de 

fibra produzida, gera-se um volume em média 

de 1500m³ de fibra. As cascas de cocos chegam 

com 80% de umidade.

As cascas são direcionadas à linha de produção 

da empresa quando alcançam entorno de 90% a 

95% de umidade. Esse aumento de umidade nas 

cascas é proporcionado pelo período em que per-

manecem estocadas por 5 meses, porém existem 

estoques de cascas que possuem um período de 

5 anos no casqueiro, onde as mesmas são utiliza-

das em situações de baixa da matéria-prima para 

alimentação da linha de produção.

As cascas de coco são transportadas do casquei-

ro para a linha de produção por tratores e são 

depositadas em tremonhas e direcionadas por 

esteiras mecânicas para os maquinários da linha 

de produção. A matéria prima passa inicialmente 

por etapas de trituração e peneiramento, per-

dendo 65% de sua umidade e gerando um subs-

trato orgânico e fibras, sendo que o substrato 

fica armazenado em baias de 5x30m, e depois é 

direcionado para a linha de produção para con-

fecção do produto principal.

As fibras são direcionadas para: confecção de 

mantas orgânicas para recuperação de talu-

des ou reflorestamento; utilizadas como fonte 

de energia para os secadores e retornam para 

a linha de produção para confecção do produto 

principal da empresa, que é o substrato de fibra 

de coco. Após essa primeira etapa de trituração 

e peneiramento, as fibras de coco foram forne-

cidas e coletadas in loco na empresa e poste-

riormente transportadas para o laboratório de 

beneficiamento de materiais do IFPA para arma-

zenagem adequada e posteriormente para o La-

boratório de Caracterização de Biomassa (Lac-

bio), que integra o grupo de pesquisa de Energia, 

Biomassa e Meio Ambiente (EBMA) da Faculdade 

de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

do Pará.

As fibras foram classificadas conforme a NBR 

10.004 (2004), sendo identificada segundo o 

Anexo H (Codificação de alguns resíduos clas-

sificados como não perigosos) desta NBR com 

o código de A099 – outros resíduos não perigo-

sos. Sendo desta forma determinada a classifi-

cação do resíduo sólido gerado, como sendo da 

classe II A que são resíduos não perigosos e não 

Inertes. São resíduos que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos 

ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos 

desta Norma. Os resíduos da classe II A - Não 

inertes podem ter propriedades, tais como: bio-

degradabilidade, combustibilidade ou solubili-

dade em água.

Para que as fibras de coco tivessem seu tama-

nho reduzido e padronizado, optou-se por pro-

Avaliação do potencial energético do briquete constituído do resíduo sólido de fibras de casca de coco

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 59-74 | Jul a Set, 2022



64

cessá-las em um moinho de facas de fabrican-

te RONE, modelo T200 com peneira de 3/16” 

(4,76mm) (conforme Fig. 1 e 2), pois as fibras 

longas tinham comprimento médio de entorno 

de 25 a 30 mm. O moinho utilizado possuía um 

sistema de transporte pneumático do material 

processado, o que favorece a homogeneização 

do material na saída e o aproveitamento de 

todas as frações após a moagem das fibras de 

casca de coco.

 

Figura 1 - Inserindo a fibra de coco na entrada do moinho de facas
Fonte: Autor, 2019.

 

Figura 2 – Fibras de coco antes (esquerda) e após (direita) processamento em moinho de facas no laboratório
Fonte: Autor, 2019.
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Após a moagem foi verificada a umidade do ma-

terial processado, que passou de 16,28% (re-

cebimento) para 13,77%. Tal redução pode ser 

justificada pelo aumento da área superficial do 

material e por conta do transporte pneumático, 

fatores que favorecem a secagem. Após esse pri-

meiro passo, foi realizado o acondicionamento e 

manutenção de propriedades das fibras proces-

sadas no moinho de facas em potes plásticos.

A massa específica da fibra de coco in natura 

(processada no moinho) foi estimada utilizando- 

se uma proveta de 50ml e a balança de precisão 

anteriormente citada, sendo encontrado o valor 

de 106,92kg/m³, sendo que essa estimativa foi 

feita em repetição de 3 vezes.

Algumas avaliações preliminares a respeito da 

produção dos briquetes foram executadas para 

que a confecção dos mesmos fosse padroniza-

da (definição da massa e condições de produ-

ção). Na sequência, iniciaram-se os trabalhos 

em uma briquetadeira laboratorial de fabricante 

Lippel, modelo LB32. A briquetadeira funciona 

como uma prensa hidráulica e sua matriz pode 

ser aquecida. O comprimento da matriz limita a 

quantidade de biomassa a ser inserida para a fa-

bricação dos briquetes, logo é importante que se 

faça uma avaliação preliminar do que se deseja 

processar para definir as quantidades que serão 

utilizadas em cada ensaio. Devido a sua baixa 

massa específica, a quantidade aceitável de fibra 

de coco que pode ser inserida na briquetadeira 

descrita foi de aproximadamente 30g. 

Foram confeccionados 16 (dezesseis) briquetes 

para cada caso (com e sem tratamento térmico). 

O tratamento térmico favorece a degradação 

de componentes da biomassa que influenciam 

na qualidade final do produto. O processamen-

to térmico na faixa da torrefação (200~300°C) 

já se mostrou eficiente para briquetes em vários 

trabalhos de pesquisa, por isso adotou-se tem-

peratura de fabricação de 220+-°C. Do total de 

briquetes fabricados, para cada grupo utilizado 

na pesquisa, dez seguiram para análises externas 

(ensaio de resistência mecânica), 3 (três) foram 

utilizados para as análises de caracterização e 

3 (três) em um ensaio de imersão em água so-

mando um total de 32 briquetes confeccionados. 

Foi identificada a necessidade de estocar esses 

briquetes em ambiente controlado para acom-

panhar sua expansão longitudinal ao longo do 

tempo, após a sua fabricação.

Conforme definido previamente, cerca de 30g 

de fibra de coco foram utilizadas na fabricação 

de cada um dos dezoito briquetes. Uma balança 

de precisão (marca Ohaus, modelo Adventurer) 

foi utilizada para a realização da pesagem do 

material, bem como um béquer, uma espátula 

e um funil adaptado, foram utilizados para ali-

mentar a briquetadeira.

O processo de briquetagem seguiu a sequência 

passos como a alimentação da briquetadeira, 

inserção do calço e aplicação e manutenção 

de pressão (conforme Fig. 3). Para todos os bri-

quetes, o tempo de prensagem (manutenção 

de pressão) foi de 2 min. Os briquetes termica-

mente tratados, uma vez removidos da matriz 

da briquetadeira, permaneciam por mais oito 

minutos na prensa para arrefecimento; o pro-

cesso de resfriamento previne a formação de 

rachaduras no briquete termicamente tratado 

(conforme Fig. 4).
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Como em Belém do Pará, a umidade relativa do 

ar varia sempre acima dos 80% ao longo do ano; 

após a fabricação, os briquetes foram armaze-

nados em um dessecador com uma solução sa-

lina supersaturada de cloreto de potássio e água 

destilada preparada para manter a umidade am-

biente em 85%.

Como a expansão longitudinal é um fator impor-

tante a ser acompanhado, visto que está direta-

mente relacionada com a estabilidade dimen-

sional do briquete produzido. Ao longo de duas 

semanas, a expansão longitudinal dos briquetes 

foi acompanhada utilizando um paquímetro para 

medir a expansão (24, 168 e 336 horas) e foi pos-

sível observar que os briquetes termicamente 

tratados são mais estáveis.

Ao fim do processo de armazenamento dos brique-

tes, com os dados finais de massa e comprimento, a 

massa específica dos briquetes foi estimada, sendo 

751,86 kg/m³ para o briquete in natura (aumento 

de 603,23%) e 1186,85 kg/m³ para o briquete ter-

micamente tratado (aumento de 1010,08%). Isso 

 

Figura 3 – Procedimento de fabricação de briquetes na briquetadeira: (A) Alimentação;  
(B) Inserção de calço; (C) Aplicação de pressão

 Fonte: Autor, 2019.

 

Figura 4 – Detalhe do briquete após expulsão da matriz.
Fonte: Autor, 2019.
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indica que o briquete termicamente tratado, além 

de ser capaz de alcançar maior densidade, pode 

mantê-la após a prensagem.

A análise imediata foi realizada de acordo 

com normas europeias para biomassa (CEN/

TS 14778-1, CEN/TS 14774:2004, CEN/TS 

14775:2004 e CEN/TS 15148:2005)e  foram ob-

tidos os resultados em porcentagem dos Volá-

teis, carbono fixo e cinzas em base seca com os 

valores de umidade dos briquetes determinados 

após 2 semanas de estocagem. Seguem os dados 

da análise imediata obtidos para a amostra rece-

bida e briquetes fabricados (conforme Tabela 1).

O poder calorífico é a energia disponível em kJ por 

massa do material analisado (medido com calo-

rímetro). Seguem os dados do poder calorífico 

superior (PCS), em base seca, obtido com bomba 

calorimétrica (IKA WERKE C2000 CONTROL) e os 

dados de poder calorífico inferior (PCI), calculado 

com base na umidade, onde parte da energia da 

combustão é cedida para a vaporização da água 

(resultados conforme a Tabela 2).

Tabela 1 - Resultados Análise Imediata

Amostra Umidade (%) Voláteis (%) Carb. Fixo (%) Cinzas (%)

Fibra de coco 13,77 73,78 23,46 2,76

Briquete 13,72 73,80 23,45 2,75

Briquete trat.term. (220°C) 10,30 71,48 25,70 2,82

Fonte: Autor, 2019.

Tabela 2 - Poder calorífico superior e inferior

Amostra PCS (kJ/kg) PCS (kcal/kg) PCI (kJ/kg) PCI(kcal/kg)

Fibra de coco 19332 4620 16333 3904

Briquete 19728 4715 16686 3988

Briquete trat.term. (220°C) 19796 4731 17505 4184

Fonte: Autor, 2019.

Um ensaio de imersão em água foi realizado com 

um briquete in natura e outro tratado termica-

mente. O ensaio é um teste qualitativo para ava-

liar a absorção de água dos briquetes, realizado 

também em outros trabalhos de pesquisa onde 

este teste foi realizado de acordo com as pesqui-

sas de Nunes (2015) e Oliveira (2019). Ainda no 

primeiro minuto de imersão, foi verificada uma 

expansão imediata do briquete in natura, en-

quanto o tratado termicamente resistiu à expan-

são devido à absorção de água e pouco se expan-

diu mesmo após 96h imerso.

O ensaio de tração diametral foi realizado adap-

tando como modelo os parâmetros estabeleci-

dos na NBR 7222 (ABNT, 1994). Para isso, foram 

utilizados dois grupos de 10 corpos de prova ci-

líndricos cada, com dimensões de 5 cm x 10 cm, 

sendo que o primeiro recebeu tratamento térmi-

co e o segundo não. Ambos os grupos foram pro-

duzidos por meio da utilização de briquetadeira. 

Mensuraram-se-se as dimensões dos corpos de 

prova com exatidão aproximada de ± 1 mm com 

auxílio de paquímetro, sendo a altura medida 

sobre seu eixo longitudinal e a medida de seu 

diâmetro tomada ortogonalmente à meia altura, 

por meio de duas determinações consecutivas. 

Os corpos de prova foram mantidos conserva-

dos em embalagem plástica fechada a vácuo até 

o dia do ensaio para manter a sua umidade. Em 

seguida foram posicionados cuidadosamente no 

centro dos pratos do aparelho de ensaio, que é 

constituído por prensa hidráulica do tipo univer-

sal, marca AROTEC, modelo WDW-100E.
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Os corpos de prova foram rompidos à tração dia-

metral, sobre o regime de carregamento contí-

nuo de (0,05± 0,02) MPa/s. A resistência à tração 

então foi obtida, utilizando a carga de ruptura 

e as dimensões do corpo de prova, por meio da 

equação presente na norma. As resistências mé-

dias para cada grupo de dosagens, obtidas por 

meio dos dados experimentais dos corpos de 

prova cilíndricos, foram de 0,89 MPa e 6,67 MPa, 

respectivamente para o grupo sem e com trata-

mento. Podemos verificar que o grupo TT, obteve 

melhores resultados, tendo ganhos de resistên-

cia em relação ao outro grupo de 86,45 %.

Com base nos resultados obtidos no estudo do 

processo produtivo de biomassa para geração 

de briquetes existentes em diversas empresas e 

em estudos de pesquisa encontrados em algu-

mas literaturas,neste trabalho será apresentado 

um modelo de Fluxograma da linha de produção 

de briquetes que pode ser implantado em uma 

fábrica de beneficiamento de fibras de casca 

de coco. Nesta pesquisa adotou-se como base 

para estudo a empresa que forneceu a fibra de 

casca de coco para esse estudo. A empresa que 

serviu de base para este estudo apresenta um 

fluxograma de beneficiamento da casca de coco 

verde para obtenção de fibra e pó (para fabrica-

ção de substrato) composto por um conjunto de 

equipamentos composto por um triturador, uma 

prensa e um classificador, conectados de forma 

contínua, para beneficiamento da casca de coco 

e obtenção de fibra e pó. Após a etapa de bene-

ficiamento, esta pesquisa apresenta como pro-

posta um fluxograma de linha de produção de 

briquetagem para implantação na fábrica de be-

neficiamento de cascas de coco, com melhorias 

para a mesma e soluções disponíveis no mercado 

com ações em que não seja necessário investi-

mento econômico muito alto e com um retorno 

financeiro em um menor prazo possível.

A primeira etapa é o recebimento da matéria- 

prima. Nessa primeira etapa da linha de produ-

ção, a matéria-prima (fibras de cascas de coco) é 

transportada do local de geração e armazenada 

para ficar disponível para utilização na etapa de 

redução e padronização. Em seguida, são reali-

zadas a redução e padronização; nessa etapa da 

linha de produção, a matéria- prima vai passar 

pelo processo de moagem, onde a mesma será 

triturada/picotada (triturador/picador) e os re-

síduos de maior volume serão uniformizados 

para obtenção de uma granulometria padroni-

zada necessária para etapa do secador (4,76mm 

a 10,00mm). Quanto à secagem, nessa etapa da 

linha de produção a matéria-prima vai passar pelo 

processo de secagem em um equipamento que 

contém uma caldeira emitindo calor suficiente 

para a secagem da biomassa, deixando a mesma 

com umidade necessária para o processo de bri-

quetagem em torno de 3% a 16%, fazendo com 

que o briquete produzido tenha um melhor po-

der calorífico e consequentemente uma maior 

eficiência energética. Como existem vários tipos 

de secadores no mercado, o secador utilizado vai 

depender de alguns fatores, como: facilidade de 

operação, volume de produção, etc. A biomassa 

pode também ser secada ao ar livre, porém vai de-

pender de espaço para estocagem e deve-se levar 

em consideração os períodos de chuvas da região. 

Na etapa de briquetagem da  linha de produção, a 

biomassa vai passar pelo processo de  ser trans-

portada por sistema mecânico ou pneumático até 

a máquina briquetadeira para produção dos bri-

quetes. A biomassa é compacta a altas tempera-

turas (tratamento térmico recomendado), plasti-

ficando a lignina, transformando as fibras de coco 

já devidamente trituradas, padronizadas e secas 

(a granel) em cilindros homogêneos (briquetes), 

conforme Fig. 5. A alimentação da briquetadeira 

deve ser realizada de forma contínua com a finali-

dade de evitar sobrecarga da máquina, e o volume 

de biomassa deve ser fornecido e regulado dentro 

de quantidades compatíveis com as dimensões e 

capacidade de processamento da briquetadeira. 

Após a briquetagem, o produto (briquetes), depois 
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de resfriado, recebe a embalagem em sacos de 

papelão ou sacos de ráfia para garantir o manu-

seio e transporte, garantindo a higiene e qualida-

de do produto. Na estocagem, os produtos finais 

acabados (briquetes), já devidamente embalados 

e prontos para a comercialização, serão armaze-

nados sob pallets em uma área coberta, ficando à 

disposição para o transporte até os futuros clien-

tes, constituindo assim a última etapa do proces-

so produtivo.

 

Figura 5 - Processo de compactação de um modelo de briquetadeira
Fonte: www.biomaxind.com.br/Acesso 18/05/2019.

4 CONCLUSÃO
Os estudos realizados permitem concluir que a 

situação atual dos resíduos sólidos gerados pela 

cultura do coco no mundo e no Brasil é preocu-

pante, pois sua demanda produtiva encontra-se 

voltada quase que totalmente para o consumo 

da água e da polpa do coco que são suas partes 

mais nobres. Contudo, a produção do coco gera 

grande quantidade de resíduos sólidos, como as 

cascas de coco, e subprodutos sólidos, como as 

fibras, que compõem cerca de 85% do peso to-

tal do fruto.  Esses resíduos gerados são de difí-

cil descarte, e posteriormente são enviados para 

aterros sanitários, elevando desta forma os cus-

tos da indústria com transporte até esses locais 

de armazenamento adequado, o que representa 

um grande problema para a gestão sanitária de 

diversas áreas rurais e urbanas além de ser noci-

vo ao meio ambiente quando despejado nesses 

aterros sanitários.

No Brasil, apesar de a casca de coco ser um resí-

duo orgânico, é de difícil degradação e demora 

mais de oito anos para se decompor comple-

tamente, mas apresenta um alto potencial de 

aproveitamento, porém ainda estão sendo utili-

zadas poucas ações de reaproveitamento, sendo 

o setor agrícola o principal consumidor desse re-

síduo sólido como matéria-prima para a produ-

ção principalmente de substrato.

O Brasil apresenta condições agrícolas e econô-

micas favoráveis para desenvolver e também se 
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beneficiar das tecnologias de utilização de bio-

massas como as fibras de casca de coco para fins 

energéticos.  Essas tecnologias transformam o re-

síduo em energia térmica aproveitando seu poder 

calorífico como combustível, sendo que a recupe-

ração energética pode gerar subprodutos ener-

géticos que tornem o processo muito rentável e 

recomendável ao meio ambiente, sendo prevista 

nas disposições da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), e tem sido aplicada em vários paí-

ses. As fibras da casca do coco, transformadas em 

carvão pelo processo de briquetagem, apresen-

tam viabilidade para uso energético.

A briquetagem é o processo de fabricação de 

briquete, produto de alto teor calórico, sendo 

considerado uma lenha ou um carvão ecológico 

e de alta qualidade, e é uma das técnicas usadas 

para reduzir a pressão sobre florestas, sofrida 

pela busca por madeiras que são utilizadas como 

fonte de geração de energia, além de diminuir 

o desperdício utilizando o aproveitamento dos 

resíduos gerados das atividades industriais. Os 

briquetes pode ser conceituados como lenha de 

qualidade, produzidos no processo da compac-

tação de resíduos lignocelulósicos, utilizando em 

conjunto pressão e temperatura.

O briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que 

é resultado do processo de secagem e prensa-

gem de serragem ou pó dos mais diversos tipos 

de madeira e de resíduos florestais e industriais, 

tais como: os resíduos sólidos (cascas de coco e 

subprodutos sólidos como as fibras) oriundos da 

cultura do coco. Esse carvão ecológico é fabrica-

do utilizando o processo de compactação me-

cânica, não sendo necessário adicionar nenhum 

componente químico ou aglutinante no proces-

so. Apresentam-se na forma de blocos cilíndri-

cos ou poligonais de biomassa compactada.

A coleta de dados a respeito do sistema de bene-

ficiamento do coco foi realizada em empresa já 

estabelecida há alguns anos no mercado, locali-

zada no munícipio de Ananindeua, região metro-

politana de Belém, estado do Pará. Na ocasião, foi 

possível realizar o levantamento organizacional e 

operacional do processo empregado,  obtendo-se 

informações relativas ao fluxograma das ativida-

des e quantitativos dos insumos consumidos que 

serviram de base para a elaboração da proposta 

de implantação do fluxograma de linha de pro-

dução de briquetes ao layout sistêmico atual da 

fábrica, com o objetivo de incorporar a utilização 

das fibras de coco para a produção de briquetes 

com o intuito de ser uma alternativa  a ser somada 

ao lineup (catálogo de produtos) derivados do be-

neficiamento das casca de coco, assim como ser 

um material para utilizar como combustível em 

fornos rotativos necessários às linhas de produ-

ção já existentes na sua linha de produção.

O resíduo sólido fibras de casca de coco utilizado 

neste estudo foi classificado conforme pesqui-

sa à NBR 10.004 (2004), onde foi identificado 

segundo o Anexo H (Codificação de alguns re-

síduos classificados como não perigosos) desta 

NBR com o código de A099 – outros resíduos não 

perigosos. Sendo desta forma determinada a 

classificação do resíduo sólido fibras de casca de 

coco como sendo da classe II A, que são resíduos 

não perigosos e não inertes. São resíduos que 

não se enquadram nas classificações de resíduos 

classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - 

Inertes, nos termos desta norma. Os resíduos da 

classe II A - não inertes podem ter propriedades 

tais como: biodegradabilidade, combustibilidade 

ou solubilidade em água.

Para a preparação das fibras de coco para o pro-

cesso de briquetagem verificou-se a necessida-

de de redução e padronização das fibras, que 

inicialmente apresentavam comprimento médio 

em torno de 25 a 30mm; após a moagem e o pe-

neiramento, foi obtido comprimento em torno de 

4,76mm, ficando dentro  dos parâmetros para a 

fabricação de briquetes encontrado nas literatu-

ras pesquisadas, que são de 4 a 10mm.
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Quanto à umidade, as fibras de coco foram rece-

bidas com umidade de 16,28% e após a moagem 

foi verificada a umidade do material processa-

do em torno de 13,77%, ocasionando uma re-

dução de umidade de 15,42% e ficando dentro 

dos parâmetros para a fabricação de briquetes 

encontrado nas literaturas pesquisadas, que são 

de 3% a 16% de umidade. Essa redução pode ser 

justificada pelo aumento da área superficial do 

material e por conta do transporte pneumático, 

fatores que favorecem a secagem.

As avaliações preliminares realizadas com o in-

tuito de padronizar a produção dos briquetes 

obtiveram resultados consistentes e favoráveis 

no que se refere a sua confecção. A quantidade 

máxima de fibras a ser inserida na briquetadeira 

se limitou a 30 g, devido a sua baixa massa espe-

cífica, enquanto a temperatura para o tratamen-

to térmico realizado nas amostras ficou em tor-

no de ± 200 ºC. Os períodos em que as amostras 

permaneceram sobre pressão e o tempo de ar-

refecimento necessários foram respectivamente 

de 2 min e 8 min.  

O tratamento em dessecador em ambiente satu-

rado com solução salina de cloreto de potássio 

no pós-fabricação garantiu as amostras a ma-

nutenção da umidade em 85% o que permitiu o 

acompanhamento da estabilidade dimensional 

ao longo do tempo. As informações obtidas no 

gráfico de expansão longitudinal indicam que 

os briquetes tratados termicamente tiveram 

desempenho melhores em comparação com as 

amostras sem tratamento, mantendo-se está-

veis ao longo do tempo de observação, com suas 

dimensões praticamente uniformes durante 

todo o período analisado, assegurando a manu-

tenção da massa específica obtida após a produ-

ção dos briquetes.

Com os procedimentos executados, obtive-

ram-se amostras com menores volumes e com 

massas específicas maiores. Os briquetes sem 

tratamento atingiram acréscimos nos valores de 

massa específica por volta de 603,23%, subindo 

de 106,92 kg/m³ para 751,86 kg/m³, enquanto 

os que receberam tratamento térmico alcança-

ram ganhos de 1010,08 %, chegando ao valor de 

1186,85 kg/m³.

O tratamento térmico utilizado no processo tor-

nou as amostras mais condicionadas ao trans-

porte e ao armazenamento, melhorando suas 

características de modo geral, tornando-as mais 

resistentes à deterioração causada por agentes 

de natureza física e mecânica, como vibrações, 

impactos, absorção de umidade, entre outros.

A caracterização das amostras conseguida por 

meio de análise imediata, seguindo normaliza-

ção europeia pertinente ao estudo realizado, 

aponta uma redução maior na umidade presente 

nas amostras que receberam tratamento térmi-

co, com decréscimos de 3,47 % em relação à ma-

téria-prima, enquanto os briquetes sem trata-

mento mantiveram-se sem grandes alterações. 

De forma análoga, ocorreu com as porcentagens 

de voláteis e carbono fixo presentes nas amos-

tras, com o briquetes com tratamento térmico 

tendo uma redução de 2,30 % e aumento de 2,24 

%, respectivamente. O valor de cinzas presentes 

não obteve variações significativas em ambas os 

tipos de amostras em relação à matéria-prima. 

A maior quantidade de carbono fixo presente 

indica que o briquetes com tratamento térmico 

apresentarão uma queima mais lenta, enquan-

to que em relação aos voláteis o menor valor da 

amostra proporciona degradação menos ace-

lerada em comparação as amostras sem trata-

mento e a matéria-prima utilizada para a produ-

ção dos briquetes.

A verificação do poder calorífico evidenciou que 

as amostras produzidas com o tratamento térmi-

co sofreram incrementos 2,4% no PCS e de 7,17 

% no PCI, enquanto as amostras sem tratamen-

tos obtivem acréscimos de 2,05% PCS e 2,16 % 
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no PCI. Apesar de não apresentar diferença sig-

nificativa entre os aumentos de PCS de ambas as 

amostras, o briquete produzido por tratamento 

térmico mostrou uma performance melhor no 

que se refere ao PCI, que pode ser explicados pela 

correlação entre poder calorífico e os valores de 

carbono fixos, voláteis e cinzas, o que corrobora 

a literatura sobre o assunto. Outro aspecto posi-

tivo do briquete obtido por tratamento térmico 

com relação ao poder calorífico pode ser relacio-

nado à massa específica. Embora as variações 

entre os tipos de amostras não sejam grandes, o 

aumento da massa específica proporciona uma 

maior permanência dos briquetes como combus-

tível para o forno rotativo da empresa em estudo, 

o que ajuda a atingir maiores temperaturas, di-

minuindo o consumo do briquete como insumo 

de produção, reduzindo as quantidades utiliza-

das no processo e aumentando o tempo neces-

sário para o reabastecimento, gerando economia 

tanto material como de mão-de-obra.

A análise das alterações dimensionais das amos-

tras quando submetidas a imersão em água foi 

realizada com teste de natureza qualitativa, por 

meio de avaliação visual. O resultado do teste 

demonstrou que as amostras sem tratamento se 

mostraram mais suscetíveis a variações volumé-

tricas quando em contato com água e umidade, 

apresentando uma expansão imediata, enquanto 

o briquete com tratamento térmico manteve seu 

volume praticamente inalterado, o que demostra 

uma fragilidade das amostras sem tratamento, 

em face a condições ambientares adversas, o que 

as torna mais passíveis a degradação durante o 

seu armazenamento e transporte.

A análise mecânica foi realizada objetivando 

saber se os briquetes se manteriam íntegros 

durante o transporte. Para tanto, foi realizada 

a adaptação de ensaio de tração indireta por 

compressão diametral nas amostras produzidas, 

presente em normalização brasileira, já men-

cionada. A adaptação se fez necessária devido 

à escassez de métodos semelhantes aplicados 

ao material de estudo. Os resultados obtidos 

demonstraram que os briquetes produzidos por 

meio de tratamento térmico tiveram resistência 

média à tração 86,45% superiores em compara-

ção aos sem tratamento. 

Considerou-se a hipótese de que de forma aná-

loga à resistência à tração, as demais solicita-

ções mecânicas, se verificadas, iram apresentar 

valores também maiores no grupo que recebeu 

tratamento térmico que em relação ao grupo 

sem tratamento. Logo, as amostras produzidas 

com tratamento apresentaram menor degrada-

ção por efeito de solicitações mecânicas do que 

as sem tratamento, apontando uma facilidade 

maior para o transporte.

Depois de analisar a linha de produção da fábrica 

de beneficiamento de cascas de coco e seu flu-

xograma de produção, pode-se identificar que 

uma grande quantidade de fibras de coco é di-

recionada para alimentar as caldeiras como for-

ma de geração de energia, porém sem qualquer 

aplicação de tecnologia nessas fibras que bus-

que aproveitar o potencial de todo o seu poder 

calorífico na sua utilização como combustível 

ecologicamente recomendável e também como 

novo produto no catalogo de venda da empresa. 

Conforme o fluxograma de linha de produção de 

briquetes proposto neste estudo, este novo pro-

cesso seria incorporado ao layout já existente da 

fábrica e de sua linha de produção que apresen-

ta existente estrutura administrativa, setor de 

vendas, local para armazenamento, transporte 

do produto final e da linha de produção de be-

neficiamento de casca de coco. Para o processo 

de briquetagem, deverão ser adquiridos alguns 

equipamentos específicos para essa produção, 

tais como: um triturador/picotador, um secador 

de tambor giratório e uma briquetadeira, além 

de destinar de 5 a 7 colaboradores para o pro-

cesso de produção de briquetes. 
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Conclui-se que o fluxograma proposto neste 

estudo para a produção de briquetes adaptado 

a produção geral já existente da fábrica apre-

senta um grau de complexidade mediano e sim-

plificado, tornando a proposta de briquetagem 

uma alternativa viável e de grande utilidade 

para a incorporação de um novo produto para 

ser usado na caldeiras existentes no processo 

de beneficiamento da casca de coco ou ser in-

serido no catálogo de produtos de venda da fá-

brica em estudo.

De forma geral, conclui-se que é possível o rea-

proveitamento das fibras de casca de coco para 

obtenção do subproduto briquete.  As amostras 

produzidas neste estudo com as fibras de cas-

cas de coco (briquetes), coletadas na fábrica de 

beneficiamento, apresentaram bons resultados 

com relação à análise de sua viabilidade como 

alternativa tecnológica de aproveitamento des-

sa biomassa para fins de geração de energia 

térmica. e Seu poder calorífico foi inferior —

conforme análise no laboratório, ficou em tor-

no de 3.988 kcal/kg (briquete sem tratamento 

térmico) e 4.184 kcal/kg (briquete com trata-

mento térmico) em comparação com a lenha, 

que apresenta poder calorífico inferior, em tor-

no de 2.000 kcal/kg a 2.500 kcal/kg. Além disso, 

o briquete produzido com tratamento térmico 

apresenta boa resistência à deterioração cau-

sada por agentes de natureza física e mecânica, 

como vibrações, impactos, absorção de umida-

de, entre outros.

Como sugestão para estudos futuros recomen-

dam-se pesquisas que avaliem a utilização de 

equipamentos para o processo de produção de 

briquetes ou pellets com a incorporação de ou-

tros resíduos sólidos junto com as fibras de cas-

cas de coco, em conjunto com estudos visando à 

viabilidade técnica e econômica de implantação 

da produção e utilização desse produto para fins 

de geração de energia térmica.
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