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RESUMO
Na análise do potencial energético de um resíduo, além da qualidade do mesmo, a 
quantidade também deve ser observada. Às vezes têm-se diferentes resíduos que, 
isolados, não atendem a uma das premissas ou ambas. Nesse caso, é necessário o 
estudo do potencial energético de misturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
potencial energético de misturas de serragem de madeira de eucalipto com resíduos 
agrícolas  e  dos briquetes  produzidos  a  partir  dessas misturas.  Para  produzir  os 
briquetes, foi utilizada uma briquetadora de laboratório com temperatura de 120 ºC, 
pressão efetiva no briquete de 100 BAR por um tempo de 5 minutos e resfriados por 
10 minutos.  Os briquetes provenientes  da mistura de casca de baru + eucalipto 
mostraram-se  mais  promissores,  pois,  mesmo  com  maior  umidade  e  menor 
densidade, apresentaram maior poder calorífico inferior, o que propiciou uma das 
maiores densidades energéticas.
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ENERGY ANALYSIS OF BRIQUETTES OF Eucalyptus spp., Dypterix 
alata, Caryocar brasiliense and Musa spp. RESIDUES

ABSTRACT

In an analysis of the potential energy of residues, beside the quality of it, the amount  
of residue should also be observed. Sometimes, there are different types of residue, 
that isolated, do not meet one of the premises or both. In this case, it is necessary to 
study the potential energy of the mixture. The aim of this study was to evaluate the 
potential energy of the mix of sawdust of eucalyptus wood and agricultural residue 
and of the briquettes produced from this mixture. To produce the briquettes, it was 
used a briquetting machine with a temperature of 120 ºC, the effective pressure on 
the briquette was 100 BAR for a period of 5 minutes and then it was cooled down for 
10 minutes. The briquettes from the mixture of eucalyptus and  Dipterix alata husk 
appeared to be promising, because even with highest humidity and lowest density 
they  presented  highest  calorific  value  and  resulted  in  one  of  the  largest  energy 
densities.
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.                   2017102

mailto:ailton.vale@gmail


KEYWORDS: residue, densification, characterization, energy.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos países com maior produção agrícola e, consequentemente, 

elevada produção de resíduos (DIAS et al.,  2012). Na safra de 2014 a produção 
agrícola do Brasil quase que dobrou comparado com 1990, e com isso uma elevada 
produção de resíduos (OECD/FAO, 2015). Dentre as culturas agrícolas brasileiras, a 
cultura da banana é uma das mais representativas juntamente com a laranja, as 
quais correspondem a quase 60 %  do volume total de frutas produzidas pelo Brasil 
(Oliveira et al ., 2014), colheita que excede 40 milhões de toneladas anuais (Anúario 
Brasileiro de fruticultura , 2013). Gerando quatro toneladas de resíduos orgânicos 
provenientes de uma tonelada de banana (BRÍGIDA, 2013).   Quanto aos resíduos 
de madeira,  este merece destaque especial  pelo  volume gerado na indústria  de 
beneficiamento  e  no  pós-consumo  de  produtos  de  base  florestal  e  moveleiro 
(BRASIL/MMA, 2011).

O extrativismo do baru (Dipteryx alata Vog.)  é  comum entre os pequenos 
produtores  rurais  da  região  Centro-Oeste  e,  com  o  apoio  de  organizações  não 
governamentais, têm sido desenvolvidos projetos de comercialização da amêndoa. 
Com isso, há geração de quantidades significativas de resíduos na forma de casca, 
que é descartada no meio ambiente (VALE & OLSEN, 2013). O pequi é um produto 
do extrativismo em várias regiões do país,  principalmente no Centro-Oeste,  cuja 
casca representa maior proporção do fruto que possui 76% pericarpo, 21,6% pirênio, 
1,9% poupa e 0,46% amêndoa (SOARES JUNIOR et al., 2010).

A utilização do resíduo agroflorestal contribui para a redução dos níveis de 
poluição,  mas  poucos estudos  foram feitos  para  caracterizar  e  quantificar  esses 
resíduos, ao contrário de outros insumos energéticos, onde se quantificam recursos 
e  reservas  (petróleo,  carvão  mineral,  gás  natural)  ou  produção  anual  (cana-de-
açúcar, culturas alimentícias)

O Brasil é sem dúvida um país com grande vocação agrícola, nesse sentido 
produz  grandes  quantidades  de  resíduos  vegetais para  diversos  usos  (MATINS, 
2013; TAVARES & SANTOS, 2013;  GARCIA et al.,  2016.).  Porém, esses resíduos 
possuem grande variedade de formas, densidades, granulometrias e umidades, ou 
seja,  considerável  heterogeneidade.  Em  função  da  heterogeneidade  desses 
resíduos,  o  rendimento  térmico  é  baixo  (LOMBARDI  et  al.,  2015). Com  baixa 
densidade,  a  utilização  dos  resíduos  agroflorestais  pode  ser  otimizada  com  a 
briquetagem,  que  é  um  processo  que  dispensa  aglutinante.  Pois,  uma  vez 
compactado  utilizando  a  prensagem,  gera  calor  suficiente  para  provocar  a 
“liquefação” da lignina que atua como agente aglutinante.

Aliada a maior produção de resíduos, seja florestal ou agrícola, deve haver 
avanços  na  tecnologia  de  transformação  desse  resíduo  em  um  produto 
comercializável, como é o briquete ou o pellet, e também avanços na qualidade do 
produto final para atender as exigências do mercado. Dessa forma, nas pesquisas 
têm que ser investigadas todas as possibilidades, como é o caso das misturas de 
resíduos, com o objetivo de produzir briquetes de melhores qualidades.  

Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo avaliar as diferentes 
respostas de briquetagem para as diferentes misturas e caracterizar a biomassa in 
natura e o briquete produzido, comparando-os a partir da densidade energética.
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MATERIAL E MÉTODOS

Coleta e Preparo dos Resíduos 
Os resíduos vegetais: casca de banana (Musa spp.), casca de barú (Dipterix  

alata) e casca pequi (Caryocar brasiliense), foram coletados no Distrito Federal junto 
aos  produtores  rurais  e  o  Eucalyptus  spp.  na  Fazenda  Água  Limpa  (FAL)  da 
Universidade de Brasília (15o57’S e 47o56’W). Todo o material foi armazenado no 
Laboratório  de  Propriedades  Energéticas  da  Fazenda  Água  Limpa  (FAL)  para 
secagem natural.

Os resíduos foram previamente limpos com o auxílio de um compressor e os 
briquetes produzidos foram triturados em moinho de facas de laboratório da marca 
Marconi, modelo MA680, na FAL. Foram produzidos um kg do material classificado, 
sendo 80% para a confecção dos briquetes e 20% para as análises do resíduo. 
Ambos foram armazenados em sacos plásticos e identificados. A amostra utilizada 
na  caracterização  dos  resíduos  foi  classificada  em  uma  peneira  com  duas 
granulometrias, entre 45 e 60 mesh e abaixo de 60 mesh.

Produção dos Briquetes 
Na fabricação dos briquetes, foram considerados três tratamentos: mistura 1 

(casca de banana + eucalipto), mistura 2 (casca de baru + eucalipto) e mistura 3 
(casca  de  pequi  +  eucalipto),  na  proporção  1:1;  e  quatro  repetições (briquetes), 
perfazendo um total de doze briquetes. A produção dos briquetes foi realizada no 
Laboratório de Produtos Florestais – LPF do Serviço Florestal Brasileiro – SFB em 
uma briquetadora da marca Lippel modelo LB32.  

Cada briquete foi produzido a partir de uma mistura de 20 g de resíduo com 
20 g de serragem de Eucalyptus sp., totalizando 40 g. A pressão utilizada foi de 100 
BAR,  com  temperatura  de  120  ºC  e  tempo  de  cinco  minutos.  O  briquete 
confeccionado  foi  resfriado  por  10  minutos  com  auxílio  de  uma  da  ventoinha 
acoplada à briquetadora.

Caracterização dos Resíduos e dos Briquetes 
Para caracterização dos briquetes quanto aos teores de voláteis,  cinzas e 

carbono  fixo,  foi  feita  uma  análise  imediata  com base  na  norma NBR 8112  de 
outubro de 1986, determinando-se os teores de umidade, de materiais voláteis, de 
cinza e, por diferença, de carbono fixo. 

Para determinação da densidade dos briquetes, foram obtidas :  a massa e as 
dimensões para determinação do volume com auxílio de um paquímetro analógico. 
Utilizou-se a equação 1 para o cálculo da densidade, a uma dada umidade, com 
base na norma NBR 7190/1997 (ABNT, 1997).

                                                                                              (Equação 1) 

Em que: 

 = Densidade do briquete, (g.cm-3);
m = massa do briquete a uma dada umidade (g); 
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v = Volume do briquete (cm-3).

O poder calorífico superior foi determinado em duplicata, a partir de amostras 
de 0,7 ± 0,0020 g da mistura pesadas em balança analítica de precisão de 0,1 mg,  
seguindo a norma NBR 8633/1984 e utilizando calorímetro da marca PARR, modelo 
1261.  

O poder calorífico inferior a 0% de umidade foi calculado pela equação 2.

   
PCI = PCS – 600 (

 
                                                                     (Equação 2) 

Em que:
h =Teor de hidrogenio em base seca, considerado igual a 6%;
PCI = Poder Calorífico Inferior a 0% de umidade (kcal.kg-1);
PCS = Poder Calorífico Superior (kcal.kg-1).

O poder calorífico útil (PCU) foi calculado pela equação 3. 

PCU = PCI (1-U) – 600 U                                                                (Equação 3) 

Em que:
PCU = Poder calorífico útil (kcal.kg-1);
PCI = Poder calorífico inferior (kcal.kg-1);
U = Umidade em base úmida (%).

A densidade energética é uma variável de suma importância na avaliação da 
qualidade energética de um resíduo, já que essa traduz de forma simples e direta as 
interações  que  ocorrem entre  as  características  físicas  e  químicas  da  biomassa 
(VALE et al., 2017). O cálculo foi feito pela equação 4.

De=PCU * ρU                                                                           (Equação 4) 

Em que:
De – densidade energética (kcal.m-3); 
ρU – densidade do briquete na umidade “U” (kg.m-3).

Foi realizada a análise estatística com base no programa Genes, tendo sido 
feita análise de variância ao nível de 1% de probabilidade, cuja hipótese nula é de 
que não há diferença significativa entre os dados e teste de comparação de médias 
(Tukey).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  briquetes,  provenientes  da  mistura  de  casca  de  pequi  +  eucalipto 
deformaram  após  exposição  à  temperatura  ambiente,  apresentando  uma  fina 
camada  ao  seu  redor  (capa)  que  se  desprendia  do  centro  com  rachaduras. 
Provavelmente as condições de briquetagem (tempo de prensagem, temperatura de 
prensagem e pressão) não são adequadas para esse tipo de resíduo. 
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Análise imediata
Os  valores  médios  das  variáveis  estudadas  foram  semelhantes  quando 

comparadas as misturas e os briquetes, como pode ser observado pelo Tabela 1, 
onde estão apresentados os valores da análise imediata e o poder calorífico das 
misturas de resíduos + eucalipto, na condição in natura e dos briquetes produzidos, 
enquanto no Tabela 2 estão os valores de “F” da análise de variância para o teor de 
umidade (U),  material  volátil  (MV), cinzas (Cz) e carbono fico (CF) da mistura  in 
natura e dos briquetes produzidos.

TABELA 1. Valores médios de teor de umidade, material volátil, cinzas e carbono 
fixo das misturas de resíduos com serragem na condição (in natura” e 
dos briquetes manufaturados.

Mistura Umidade (%) Material volátil 
(%) Cinzas (%) Carbono fixo(%)

Mistura Briquete* Mistura Briquete Mistura Briquete Mistura Briquete
Baru  + 
eucalipto

13,74 13,54 74,88 76,91 2,12 2,07 23,00 21,02
(1,48) (1,05) (0,47) (0,67) (4,74) (7,43) (1,80) (1,79)

Pequi  + 
eucalipto

11,33 12,72 76,09 77,41 2,15 2,12 21,76 20,47
(1,78) (0,85) (0,53) (0,85) (1,86) (7,23) (1,90) (3,02)

Banana+ 
eucalipto

12,77 13,17 71,19 70,60 2,03 2,12 26,79 27,28
(1,13) (3,60) (0,62) (0,78) (4,62) (8,05) (1,35) (1,95)

Em que: Valores percentuais entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação entre 
repetições; e * = Obtido após um tempo de armazenamento.

TABELA 2. Valores de “F” a 5% de probabilidade para teor de umidade, material  
volátil, cinzas e carbono fixo das misturas de resíduos com serragem 
na condição in natura” e dos briquetes manufaturados.

FV GL Umidade Material volátil 
(%)

Cinzas Carbono fixo
(%) (%) (%)

M B M B M B M B M B
Tratamento 2 2
Resíduo 6 9 126,65* 7,95* 122,84* 172,48* 1,96ns 0,15ns 130,91* 213,20*

Total 8 11         
Em que:  *  = significativo ao nível  de 5% de probabilidade, M – mistura,  B – briquete;  e  ns  = não 
significativo ao nível de 5% de probabilidade.

O controle do teor de umidade da biomassa na compactação é um fator muito 
importante, uma vez que influenciará a qualidade do briquete. Segundo DIAS et al. 
(2012), a gelatinização do amido, a fragmentação de proteínas ou a solubilização de 
fibras  na  briquetagem  é  facilitada  pela  água  presente  na  biomassa  a  ser 
compactada,  no  entanto,  valores  acima  de  15%  podem  provocar  a  quebra  do 
briquete  ou  a  degradação  biológica  no  transporte  ou  armazenamento.  Ademais, 
QUIRINO (2000) recomenda umidade entre 8% e 12%. 

O teor de umidade da biomassa tem influência na umidade do briquete e, 
dessa forma, no índice de queima do mesmo. Gonçalves et al. (2009) sugerem um 
teor  de  umidade  entre  15  e  20%,  uma  vez  que  valores  elevados  reduzem  a 
quantidade de calor, a temperatura da câmara de queima e a temperatura dos gases 
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de escape. GENTIL et al. (2013), estudando a produção de briquetes de uma fábrica 
em Goiás, encontraram teores de umidades variando entre 8% e 10%. 

Tanto  para  a  mistura  na  condição  in  natura quanto  para  os  briquetes 
originários destas misturas houve diferença significativa do teor de umidade ao nível 
de 5% de probabilidade (Tabela 2). O teste de Tukey (Tabela 3) mostrou que o teor 
de umidade do briquete de baru + eucalipto é significativamente maior do que o 
briquete de pequi + eucalipto.

TABELA 3. Teste de média (Tukey) para os teores de umidade, material volátil e 
carbono fixo das misturas de resíduos com serragem na condição “in 
natura” e dos briquetes manufaturados.
Umidade (%) Material volátil (%) Carbono fixo (%)

MBAE
Mistura Briquete Mistura Briquete Mistura Briquete
13,74 a 13,54 a 74,88 b 76,91 A 21,02 b 21,02 b

MBNE 12,77 b 13,17 ab 71,19 c 70,6 B 27,28 ab 27,28 a
MPE 11,33 c 12,72 b 76,09 a 77,41 A 20,47 b 20,47 b
Em que: Misturas e/ou briquetes de serragem de eucalipto com baru (MBAE), com banana (MBNE) e 
com pequi (MPE)

TABARES & SANTOS (2013) encontraram na faixa de 68% a 94% para o teor 
de material volátil para biomassa. Em geral, o teor de material volátil para biomassa 
se encaixa nessa faixa percentual, no entanto, para algumas biomassas têm sido 
encontrados valores fora dessa faixa, como aqueles encontrados por SILVA (2007) 
para pé de milho (72,14%) e por VALE et al. (2017) para sabugo de milho (72,59%),  
casca  de  mandioca  (73,34%),  casca  de  maracujá  (72,65%)  e  casca  de  coco 
(71,56%). O fato das misturas estudadas apresentarem valores de material volátil  
fora da faixa (serragem + baru - 74,52% e serragem + banana - 70,70%) ou, dentro 
da faixa, mas baixos (serragem + pequi – 75,67%) pode ser explicado pela presença 
dos resíduos agrícolas. Os teores de material volátil de briquetes de serragem de 
madeira encontrados por SILVA (2007) ficaram em 78,66 e 77,60%.

Tanto para a mistura  in natura quanto para os briquetes, o teor de material 
volátil variou significativamente ao nível de 5% de probabilidade. A mistura de baru + 
eucalipto apresentou valor de material volátil significativamente maior que a mistura 
de banana + eucalipto. A presença da casca de baru potencializa o teor de material  
volátil, devido ao elevado teor de extrativos que possui. 

A  cinza  é  composta  por  materiais  inorgânicos  que  não  se  queimam  e, 
portanto, não liberam energia na forma de calor, apresentando uma relação inversa 
com o poder calorífico. Os teores de cinzas das misturas estão acima dos valores 
encontrados para o gênero Eucalyptus, que se situa em torno de 1% (SILVA, 2007). 
Isso  se  deve  aos  resíduos  agrícolas  que apresentam maiores  teores  de  cinzas. 
SOARES et al., (2015) encontraram valores que variam entre 5,15% a 5,96% para 
resíduos  de  borra  de  café  e  serragem.  Esses  elevados  teores  de  cinzas  estão 
relacionados  com  determinados  elementos  químicos  inorgânicos  presente  no 
vegetal  que  permanecem  após  a  combustão  da  matéria  orgânica.VALVE  et  al.  
(2012) encontraram para casca de laranja, de mandioca, de maracujá, de coco e 
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sabugo de milho valores de 4,53%, 7,51%, 9,06%, 4,71% e 8,78%, respectivamente. 
OLIVEIRA et al. (2008) encontraram para casca de pequi teores de cincas em torno 
de  4%.  Esses  elevados  teores  de  cinzas  estão  relacionados  com determinados 
elementos  químicos  inorgânicos  presente  no  vegetal  que  permanecem  após  a 
combustão  da  matéria  orgânica.  ABECITRUS  (2003),  citado  por  SANTOS  & 
MORAIS (2015),  afirma  que  a  casca  de  laranja  é  rica  em  ferro,  zinco,  cobre, 
potássio, cálcio, fósforo, sódio e magnésio e, por isso, possui elevado teor de cinzas.

Os teores de cinzas dos briquetes não diferiram significativamente ao nível de 
5% de probabilidade (Tabela 2) e ficaram acima de 2%, em função da presença de 
resíduo  agrícola.  Segundo  GENTIL  et  al.  (2013),  trabalhando  com briquetes  de 
serragem de Pinus caribaea fabricados por uma empresa de Goiás, o teor de cinza 
encontrado foi de 1,2%. Maiores teores de carbono fixo são desejáveis na biomassa, 
pois aumenta o tempo de residência dessa nos aparelhos de queima. O teor de 
carbono fixo é determinado por diferença em relação aos teores de material volátil e 
cinzas,  tendo  uma  relação  inversa  com  esses.  Esse  comportamento  pode  ser 
observado neste trabalho, com a mistura baru + eucalipto apresentando o menor 
teor de carbono fixo, ao contrário da mistura banana + eucalipto, que apresentou 
maior  valor.  PROTÁSSIO  et  Al.,  (2012)  encontraram  24%  de  carbono  fixo  em 
briquetes  de  resíduos  do processamento  de grãos  de  café.  VALE et  al.,  (2017) 
encontraram variação  de  carbono  fixo  de  18,29  (casca  de  maracujá)  a  23,72% 
(casca  de  coco),  enquanto  SILVA  (2007)  encontrou,  para  madeira,  um  teor  de 
carbono fixo 20,01%. 

Há  diferença  significativa  ao  nível  de  5%  de  probabilidade  para  teor  de 
carbono fixo, tanto para as misturas in natura, quanto para os briquetes fabricados. 
O teste  de Tukey,  tanto para as misturas quanto para os briquetes,  mostra que 
banana + eucalipto apresenta teores de carbono fixos significativamente maiores 
que baru + eucalipto e pequi + eucalipto, o que pode ser explicado pela relação 
inversa entre o teor de carbono fixo e o teor de material volátil. 

Densidade energética dos briquetes

Na Tabela 4 estão apresentados os valores médios de densidade aparente, 
poderes  caloríficos  e  densidade  energética  dos  briquetes  com  seus  respectivos 
coeficientes de variação. Na Tabela 5, para as mesmas variáveis estão os valores 
de ”F” da análise de variância e na Tabela 6 são apresentados os testes de médias.

TABELA 4. Valores médios de Densidade aparente (Da), Poder Calorífico Superior 
(PCS) e Útil  (PCU) e Densidade Energética (De) para Briquetes de 
Casca de Baru + Eucalipto (MBAE), Casca de Pequi + Eucalipto (MPE) 
E Casca de Bana + Eucalipto (MBNE).

Briquetes Densidade aparente
(kg.m-3)

Poder calorífico (kcal.kg-1) Densidade energética 
(kcal.m-3)Superior Útil

MBAE 1.255
(0,80)

4.733
(0,55)

3.811
(0,48)

4.783.339
(1,06)

MPE 1.303
(1,31)

4.623
(0,95)

3.746
(1,12)

4.879.068
(0,47)

MBNE 1.300
(0,63)

4.432
(0,54)

3.560
(1,04)

4.627.838
(0,63)
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TABELA 5. Valores de “F” para Densidade Aparente (Da), Poder Calorífico Superior 
(PCS), Poder Calorífico Útil (PCU) e Densidade Energética (De).

FV GL Da PCS PCU De
Tratamento 2

Resíduo 9 18,70* 84,57* 58,80* 48,87*

Total 11
Obs.: *significativo ao nível de 5% de probabilidade.
     

TABELA 6.  Teste de média (Tukey)  para Poder  Calorífico Superior  (PCS) e útil 
(PCU),  Densidade  Aparente  (Da)  e  Densidade  Energética  (De)  dos 
briquetes. 

Briquetes Poder calorífico (kcal.kg-1) Densidade 
aparente 
(kg.m3)

Densidade 
energética (kcal.m-

3)Superior Útil
MBAE 4.733 A 3.811 A 1.255 b 4.783.339  b
MPE 4.623 B 3.74 A 1.303 a 4.879.068  a

MBNE 4.432 C 3.56 B 1.300 a 4.627.838  c 

A densidade da casca de baru é maior que a densidade da casca de pequi, 
que por sua vez é maior que a densidade da casca de banana. Esse fato explica 
pelo aumento da densidade do briquete da mistura casca de banana + eucalipto. 
Foram  briquetadas  40  g  de  mistura,  portanto  mesma  massa,  porém  volumes 
diferentes, sendo maior para casca de banana + eucalipto. Nesse sentido, com a 
mesma pressão e mesmo tempo de prensagem, o arranjo das partículas promoveu 
uma diminuição dos espaços vazios entre elas, tornando o briquete mais denso.  Ao 
mesmo tempo em que a  casca de banana,  com menor  densidade,  propicia  um 
briquete  com  maior  densidade,  seu  poder  calorífico  é  o  menor  e,  por  isso,  a 
densidade energética é a menor entre as três.

As  misturas  de  casca  de  baru  +  eucalipto  e  casca  de  pequi  +  eucalipto 
apresentaram os maiores valores para o poder calorífico  superior (PCS), acima de 
4.700 kca.kg-1, enquanto a mistura de banana + eucalipto apresentou valor de 4.442 
kca.kg-1.  Uma possível explicação para essa diferença pode estar na constituição 
química da casca de baru e de pequi, que são materiais mais lignificados do que a 
casca de banana. Trabalhando com sabugo de milho; cascas de coco, maracujá,  
mandioca e laranja, VALE et al. (2017) encontraram, respectivamente, 3.577 kca.kg -

1, 4.201 kca.kg-1, 3.907 kca.kg-1, 3.573 kca.kg-1 e 4.131 kca.kg-1. Em outro estudo o 
PCS apresentou variando entre 4796,03 kca.kg-1 e 4953,66 kca.kg-1   para briquetes 
de resíduos de borra de café e serragem (SOARES et. al. 2015). STOLARSKIA et 
al.,  (2013) encontraram o valor de 4.333,62 kca.kg-1 de poder calorífico superior 
para briquetes de serragem de pinus.

Os briquetes provenientes da mistura de casca de casca de baru + eucalipto 
apresentaram maior valor de densidade energética, seguido por casca de pequi + 
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eucalipto  e casca de banana + eucalipto;  diferindo significativamente entre si  ao 
nível de 5% de probabilidade (Tabelas 5 e 6).

CONCLUSÃO
O  briquete  de  casca  de  pequi  +  eucalipto  apresentou  elevada  densidade 

energética,  no  entanto,  mostrou-se  friável  nas condições  do  ensaio  e  necessita, 
portanto, de novos estudos.

Os  briquetes  provenientes  da  mistura  de  casca  de  baru  +  eucalipto 
mostraram-se mais promissores, pois, apesar de maior umidade e menor densidade, 
apresentaram  maior  poder  calorífico  inferior,  o  que  propiciou  maior  densidade 
energética.
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