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O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade de briquetes produzidos com diferentes 

proporções de mistura de casca, palha e cinzas de casca oriundos da cadeia produtiva do arroz na 

região sul do Brasil. Os resíduos da cadeia produtiva do arroz foram coletados na safra 2015, na 

região sul do Estado de Santa Catarina, no sul do Brasil.  

Foram avaliadas a propriedades de teor de umidade, densidade básica, poder calorífico 

superior, análise imediata na casca, palha e cinzas de arroz, como também o teor de extrativos em 

água, etanol, etanol-tolueno, extrativos totais e teor de lignina insolúvel em ácido na casca e 

palha in natura.  

Os briquetes com as misturas dos resíduos do arroz foram produzidos em briquetadeira de 

pistão hidráulico laboratorial, com temperatura de 120ºC e 95 Bar de pressão. Os briquetes 

tiveram as seguintes composições: casca (100%), palha (100%), casca (75%) e palha (25%), 

casca (25%) e palha (75%), 30% de casca com 60% de palha 10% de cinzas, casca (90%) e cinza 

(10%), palha (90%) e cinza (10%).  

Os resíduos da cadeia produtiva do arroz têm potencial para o uso energético na forma de 

briquetes. A casca de arroz não necessita de tratamento prévio antes do processo de produção de 

briquetes, enquanto a palha deve ser moída e secada e a cinza da caldeira precisa ser coletada 

antes da passagem pelo lavador de gases do sistema de queima.  

Quanto as propriedades físicas dos briquetes, os briquetes heterogêneos produzidos a 

partir da mistura dos resíduos de arroz tiveram melhor qualidade que os homogêneos de casca ou 

palha. Os briquetes de melhor qualidade foram constituídos da mistura de 30% de casca, 60% de 

palha e 10% de cinzas. A inclusão da palha nas misturas aumentou a densidade aparente, 

enquanto a inclusão da cinza aumentou a resistência à compressão dos briquetes. A granulometria 

das partículas teve maior influência que a densidade básica dos resíduos in natura na melhoria 

das propriedades físicas dos briquetes constituídos das misturas destes resíduos, em função da 

melhoria do empacotamento das partículas nos briquetes. 

A inclusão da palha na composição melhorou as propriedades energéticas dos briquetes, 

aumentando o poder calorífico e o teor de voláteis e diminuindo o teor de cinzas. Já a inclusão da 
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casca e da cinza de caldeira diminuem o teor de voláteis e aumentam o teor de cinzas dos 

briquetes, contribuindo também para a redução do poder calorífico superior. O briquete com 

melhor qualidade energética foi o homogêneo de palha, seguido das misturas com maior 

proporção de palha. Os maiores teores de lignina e extrativos dos resíduos in natura influenciam 

de forma positiva nas propriedades energéticas dos briquetes. 


