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A produção de briquetes é de suma importância ao aproveitamento potencial 
da  biomassa  florestal  para  a  geração  de  energia,  pois  estes  adquirirem 
características  qualitativas  superiores  aos  resíduos  sem a  compactação.  O 
objetivo  do  presente  trabalho  foi  analisar  a  variação  ocorrida  no  teor  de 
umidade e densidade de briquetes de resíduos florestais obtidos em diferentes 
pressões  de  compactação.  Os  materiais  utilizados  para  análise  foram três: 
cavacos com casca de Pinus; serragem de Pinus, e uma mistura de cavacos 
com casca, serragem e casca de Pinus. Os resíduos foram compactados em 
briquetadeira  piloto  tipo  pistão  hidráulico.  A  compactação  foi  feita  com 
temperatura constante de 120 °C, durante um tempo de 10 minutos, em que 
durante os 8 primeiros minutos a pressão foi de 50 bar, sendo elevada para a 
pressão  desejada  durante  os  últimos  2  minutos.  As  pressões  utilizadas  no 
ensaio  como variável  de  análise  foram 65  bar,  95  bar  e  130  bar.  Após  a 
manufatura, dos briquetes foram pesados e medidos para a determinação da 
massa específica aparente. O teor de umidade foi determinado pelo método 
estequiométrico, em balança determinadora de teor de umidade. Os resultados 
indicam que a pressão apresenta diferença significativa no teor de umidade dos 
briquetes, mas, não demonstrou significância referente à massa específica dos 
mesmos. Relacionando o material de origem dos briquetes com seus teores de 
umidade,  observou-se  que  a  casca  foi  o  único  material  que  apresentou 
diferença em relação aos demais resíduos florestais.  Com relação à massa 
específica,  infere-se  que  o  material  de  origem  apresentou  influência  nesta 
propriedade dos briquetes de biomassa florestal.  Portanto,  conclui-se que o 
material de origem dos briquetes é o fator que mais influencia nas propriedades 
dos  mesmos,  sendo  que  as  diferentes  pressões  exercidas  não  surtem  o 
mesmo efeito.
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