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RESUMO

fina. Ela visa melhorar as , por sua 
vez, e muito utilizada como corretivo de solo, uma 

s plantas.
uma vez que interferem

o maior produtor de cana do mundo, 
Por outro lado, o melado,

ser um eficiente aglomerante, cap
essenciais Fe, Ca, K, Na, P, Mg e Cl. Adubos de

s plantas. Esses adubos

nutrientes . disso, grandes desmatamentos provocados em nossos 
biomas, seja pela pelo crescimento urbano, aliado

por mudas de plantas nativas . Sendo assim, 
este trabalho visa
composto por finos de (<400#) e melado de can por meio
da briquetagem. Para isso,

Foram utilizados os 
de
trabalhos existentes. durante um tempo de 50 
segundos.
utilizada, de 5 e 7,5
Analisou-se variando-o entre zero, 
cinco e dez dias. Os resultados evidenciaram que dos briquetes com o 
processo de cura , que contribui 
para o maior endurecimento dos briquetes. aumento de tempo de 

Ressalta-se que, , com
e
trabalho.

Palavras-chave: mineral, Adubos , , Briquetagem, Mudas 
florestais.



MARINHO, D. Y. Production of Slow Release Fertilizers Using the Briquetting of Limestone 
Fines and Sugarcane Molasses: Initial Studies. 70p. Master's Dissertation, Federal University of 

ABSTRACT

Mineral agglomeration is a technique used to join mineral particles of fine granulometry. It aims to improve 
the conditions of application, storage and transport. The limestone, in turn, is a rock composed mainly of 
calcium and widely used as soil corrective, since it has the capacity to raise the pH of acid soils, besides 
providing Ca and Mg to the plants. Acidic soils are harmful to the full development of plants, since they 
negatively interfere with the absorption of nutrients. Brazil is the largest producer of sugarcane in the world, 
presenting great potential in the production of sugarcane molasses. On the other hand, the molasses, 
besides being an efficient agglomerant, also presents capacity of fertilization, since it has in its composition 
minerals essential to the plants, as it is the case of Fe, Ca, K, Na, P, Mg and Cl. Slow release fertilizers are 
those that gradually make nutrients available to plants. These fertilizers are proven to be more efficient than 
traditional ones because they are less susceptible to nutrient leaching, avoiding losses and contamination. 
In addition, large deforestation caused in our biomes, whether by agricultural exploration or urban growth, 
together with greater control of the environmental preservation areas generated by law 12.727 of 2012, 
create a potential growth in the demand for seedlings of native plants, the main niche application of slow 
release fertilizers. Thus, this work aims to propose, through preliminary tests, the creation of a slow - release 
fertilizer, composed of limestone (<400 #) and cane molasses, generated from mineral agglomeration by 
briquetting. For this, the generated briquettes were submitted to tests of mechanical resistance, such as 
tests of resistance to fall, compression and water action. The technical parameters of briquetting were used 
that presented better results in the resistance tests, according to existing works. The pressure used for 
briquetting is 3 tons for a time of 50 seconds. The briquettes were made in two different sizes, depending 
on the mass of limestone used, of 5 and 7.5 g. The percentage of cane molasses used was 8.5% of the 
limestone mass. The effect of curing time on the resistance of these briquettes was also analyzed, ranging 
from zero, five and ten days. The results showed that there is an increase in resistance of the briquettes 
with the curing process. The loss of moisture generated with the cure allows the crystallization of the 
sucrose, which contributes to the greater hardening of the briquettes. The higher resistance is reflected in 
the increase of degradation time under the action of the water, which would allow its use as slow release 
fertilizers. It should be emphasized that field trials would be important to prove their efficacy by conducting 
experiments involving one or more plant species, although this is not the objective of this study.

Keywords: Mineral agglomeration, Slow release fertilizers, Limestone, Briquetting, Forest saplings.
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1.1 I

(SILVA et al., 2015). O modo 

surge como

para as plantas (DUTRA et al., 2016). A briqueta

produtos aglomerantes que 

os , sendo o melado de cana os mais utilizados na

s produtos ficam a sua 

(DUTRA, 2015).

(HARRISON, 1993).

desenvolvimento das plantas (AMARO, 2018). encontrado fartamente no mercado, 

sendo de baixo valor aquisitivo. Em alguns processos produtivos tratado como 

rejeito, oferecendo grande oportunidade de reaproveitamento econ (GARCIA et al., 2015).

Este trabalho visa, de modo preliminar, propor

do de cana. Para isso, os briquetes, depois de 

confeccionados, foram submetidos a testes de A

do material, tornando-



1.2 Justificativa

As novas leis ambientais t

o que tem intensificando a demanda por mudas florestais. Essas mudas necessitam serem 

adequadamente adubadas para se desenvolverem plenamente, e assim, apresentarem 

qualidade e resis -viveiro. No entanto, a 

s mudas de viveiros.

de aplicado encontra- -los de 

aproveitados pelas plantas.

e problema

evitar esse 

comportamento. 

No mesmo sentido

como de Gomes et al. (2011); Muniz et al. (2013); R ,

(2013); Pagliarini, Castilho e Alves (2014); Rossa et al. (2015) 17);

dentre outros, Os adubos de li odem 

a sua disponibilidade e 

e adubo para as 

-o um bom candidato a adubo.

O melad E, 

-

Barros (2016)

.

s plantas uma grande variedade de nutrientes essenciais a elas.

, ,

poderia possibilitar a e uso. gricultura, tendo em 

-o pouco atrativo quando 

requeridas grandes quantidades.



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos gerais

, por meio da briquetagem, em dois diferentes 

tamanhos, de mesmo formato, variando o tempo de cura, de modo a sugerir uma diferente

como

1.3.2

tamanhos: com 5,0

do de cana, descritas no 

trabalho de Barros (2016).

cura.

ideias para trabalhos futuros.
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2.1 Processamento mineral

O processamento mineral possui como :

, para a retirada do metal de valor, ou, adequando-o para 

conforme Wills e Finch (2015):

rejeito) (Figura 1).

se processo 

visa-

como rejeito.

Figura 1 -
Fonte: Grewal (2018).



rando-

5

Figura 2 -
Fonte: Adaptado de Luz (2010).

Por exemplo, Wills e Finch (2015

como sendo:

1. A

desta forma podem ser separado



com se

propriedades radioativas.

2.

quido. Isto se 

deve 

quido denso com densidade intermedi ria 

a serem separadas.

3.

tornar os minerais de interesse r

4.

5.

minerais a serem separados que, por sua vez, devem distinguir-

condutores. 

2.2 Rochas sedimentares

NEIRO, 

2009). 

de sedimentos. 



(PRESS et al., 2006).

O conjunto -

Esta pode ocorrer de duas formas, por 

em que

sediment

., 2006).

3) e a dolomita 

[CaMg(CO3)2 [Ca(Mg,Fe,Mn)], siderita 

(FeCO3) e magnesita (MgCO3

2

, com materiais para agregados (cimento e cal), servindo como 

rocha ornamental, fundentes, abrasivos, corretivos de solos, entre outros.

a mais recorrente, a rocha formada 

consiste de exoesqueletos e fragmentos de carbonato, provenientes de diversos organismos 

(SAMPAIO e ALMEIDA, 2008).

(MgO) presente na rocha, como:

%;



o 3)

na forma da calcita ou aragonita, sendo que se diferenciam somente pela estrutura cristalina 

-

ALMEIDA, 2008).

, ,

ser relativamente uniformes em e

podendo ser u

2.4 Efeitos do pH do solo

O termo pH 

escala de pH abrange uma escala que vai de 0 a 14. Nessa escala, u

neutro, enquanto valores abaixo de 7,0 e acima de 7,0, considerados e ,

respectivamente. O pH da maioria dos solos produtivos varia entre os valores de 4,0 a 9,0, como 

mostrado na Figura 3 (International Plant Nutrition Institute - IPNI, 1998).

Figura 3 -
Fonte: IPNI (1998).



Segundo Savoy (2010), um dos problemas causados pela acidez do solo

gerada pelo

ntes, como o 

,

(Figura 

4).

Figura 4 -
Fonte: Savoy (2010).

Crespo-Mendes et al. (2019). Nesse estudo, os autores analisaram 

dados relacionados a flora brasileira, separando-

de plantas, o que, 

consequentemente, impacta negativamente na biodiversidade.

riais 

calagem (Universal de Fertilizantes - UNIFERTIL, 2014). Ressalta-se que, embora o assunto 



trabalho, os aspectos 

2.5 

A calagem 

dos adubos e por (LOPES et al.,

1990). de , elevar o pH de 

. O

reduz a solubilidade do Al de duas , segundo o IPNI ((1998), de acordo com as 

E

                  (1)

(2)

Outros do solo , segundo Prochnow (2014):

R metais;

M , do solo;

Estimula a atividade microbiana no solo;

A ;

Fornece ;

M leguminosas.

O um importante mineral para a das plantas. Muitos solos cont m esse 

elemento em quantidades insuficientes, limitando o crescimento das plantas. Desempenha papel 

fundamental na parede celular vegetal, sendo importante t para o desenvolvimento das 

as

(SCHWARTZKOPF, 1972).

fertilidade do solo. Ao final, puderam concluir q

descartado.



2.6 Lavra e processamento

Desmonte por explosivos;

Lavra seletiva;

Britagem; 

Peneiramento.

,

(DELBONI JR, 2008), conforme Figura 5.

       (a)                              (b)                            (c)

Figura 5 Britadores (a) (b) (c) 

Fonte: Adaptado de Grewal (2018).



Quando o 

de ferro, para isto utiliza- se moinhos tipo Raymond,

revestimento e corpos moedores especiais (DELBONI JR, 2008). 

a seco visa a

, se

adicionais, ,

(CARVALHO e ALMEIDA, 1997). 

processamento,

a facilidade com que pode ser transportado pelo vento, configurando 

um passivo ambiental quando empregado

-fornos devido a

2015).

2.7

-

-se de 

-lo ao uso, podendo variar em forma e 

tamanho (CARVALHO e BRINCK, 2010). 

popularidade c

International, 2016).

s provenientes 



material fino aquele que apresente granulometria abaixo de 0,6 mm, enquanto que no 

ra

e BRINCK, 2010).

a) O de ferro

-

b) Material fino proveniente de outros processos mineiros, 

c)

permitindo facilitar ou permitir o transporte e/ou reciclagem.

Os prin -

usto 

operacional, entre outros (CARVALHO e BRINCK, 2010). Segundo a FEECO International

desvantagens, mas de forma geral, podem-

ignificativa da poeira; 

Melhora do manuseio; 

           

2.7.1

forma, tamanho e a

m como 



um melhor

1. Trabalhabilidade

2. a a ser aplicada bem como a 

velocidade de trabalho e controles de ajuste da umidade da mistura.

3. : Visando a melhoria da qualidade dos 

mistura, de - -

armazenamento, etc.

briquetagem, cita que este 

1.

ele prensa o 

material contido nas cavidades, formando briquetes, conforme mostra a Figura 6.

2. : A briquetagem por 

entre 150 e 200o C. As 

-o mais compacto. O seu posterior 

3. e em seguida 

prensado rensagem ocorrem de forma intermitente.



Figura 6 - Alimentador operando juntamente com uma prensa de rolos.
Fonte: United States Agency International Development - USAID, 2010.

Pode-se separar o processo de briquetagem em quatro etapas, descritas a seguir. A 

visa 

aquecimento dos briquetes e posterior resfriamento lento (CARVALHO e BRINCK, 2010).

a briquetagem a quente, que consiste em 

aquecer o material de forma a torn -

2.7.2 Briquetagem com e sem aglomerantes



(ZHANG, SUN e XU, 2018)

resumidas a seguir, no Quadro 1.

Quadro 1 -

Tipo
Positivas Negativas

Boa colagem; 
Degradabilidade em altas temperaturas.

grande disponibilidade. submetido a queima.

Composto

Permite balancear as vantagens e 

desvantagens de diferentes 

aglomerantes.

_____

Fonte: Zhang, Sun e Xu, 2018.

m-se, geralmente,

moagem ou das -las ao 

(SAMPAIO, COSTA e ANDRADE, 2007).

ou, conforme colocam algu

primeira

(CARVALHO e BRINCK, 2010).

No Quadro 2,                                                                                                                  



Quadro 2 -

Material Aglomerantes

Cromita

Fluorita

Bauxita Cimento Portland

Cobre Lignosulfonatos

Areia de quartzo

Fonte: Adaptado de Carvalho e Brinck (2010).

Purnomo -

de-

e capacidade 

ligante, pode ser utilizado como agente aglomerante.

2.7

Como descreve Carvalho e Brinck

briquetes utilizam-

possa ser estocado, este ensaio visa a dete

compressivos que o briquete suporta, submetendo- nua e 

-

se neste teste, o comportamento do briquete frente ao manuseio e transporte. Os ensaios 



m.

2.8 cana-de-

A estimativa de 8/2019 de 615,84

de toneladas. es, com uma produtividade 

estimada de 71.326 kg/ha. O a

bem como a longa 

estiagem com brasileiras inferiores a 80.000 kg/ha.

Apesar da re e 2,8% safra anterior, 

em 1,7%, o Brasil ainda mantem o posto de maior produtor mundial (Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB, 2018).

composta, aproximadamente, ncias 

,

(FAVA, 2004).
o

cana-de- Saccharum officinarum) ou a partir da rapadura derretida. , o termo 

(CARVALHO, 2007).

2.9

Segundo Alcarde

s plantas um ou mais nutrientes vegetais (ALCARDE et al., 

1998). 

neces



Cu), 

As plantas requerem nutrientes essenciais para o seu correto funcionamento e 

aquela que apresenta a quantidade de 

crescimento (Figura 7

causam 

de uma planta em crescimento. A toxicidade ocorre quando um nutriente excede as necessidades 

da planta e diminui o crescimento ou a qualidade da planta (MCCAULEY, JONES e JACOBSEN,

2011).

Figura 7 -

Fonte: Brady e Weil (2016).

Sabe-

-



(ALCARDE et al., 1998).

A l , relacionada aos fertilizantes, se refere ao movimento 

descendente de nutrientes dissolvidos no perfil do solo 

das plantas possam

maiores profundidades, e reaproveit -los. Os nutrientes lixiviados podem contribuir para a 

e

as perdas essas perdas (LEHMANN e SCHROTH, 2003).

2.10 Adubos de lenta

o ineficiente de 

Isso tem provocado uma demanda crescente por 

solo-planta (LIU et al., 2014).

Os empreendimentos cons

que tem prop

ntas e sua 

-viveiro (WILSEN NETO e BOTREL, 2009). 

s. No 

a que

tornam-se

o parcelamento 

como uma interessante alternativa ao problema (DUTRA et al., 2016).

nto, ao serem aplicados ao solo, 



que acabam por gerar 

transtornos (IRFAN et al., 2018).

Existem dois termos na literatura para se referir a adubos que fornecem 

nutrientes de forma gradual: adubos s .

, como no 

caso da Association of American Plant Food Control Officials - AAPFCO (1997).

AAPFCO (1997), entende-

aquele adubo que retarda sua disponibilidade para as plantas, perdurando mais do que os 

Esse retardo de disponibilidade pode ocorrer por uma diversidade de mecanismos. 

Outros autores, por outro lado, indicam pequenas diferen

Shaviv (2005). Ele

es podem ser 

4PO4)) e rocha fosfatada 



Figura 8 Mecanismo de funcionamen
Fonte: IPNI (2010).

de nutrientes para a planta (TRENKEL, 2010).

nos adubo

(IRFAN et al., 2018).

Alshamaileh, Al-

dando-

O

s s para os produtores 

(KOHUT, HADERLEIN e MARANTZ, 2000).

eles os trabalhos de Gomes et al., (2011); Muniz et al., (2013); (2013);

Pagliarini, Castilho e Alves (2014); Rossa et al., (2015) e

resumidos a seguir:

Gomes et al. (2011): Coffea arabica L.). 

lenta Ciclus NKS .

tratamentos, sendo 



vegetativo. O produto Ciclus NKS eis de N e K foliares 

adequados

Muniz et al. (2013): O estudo buscou

nta 

utilizada em seus estudos foi o Eucalyptus grandis

de mudas de batata-doce em bandeja utilizando-

Concluiu- -doce, 

sendo que a dose de 200 g para cada 25 kg de substrato gera os melhores resultados.

Pagliarini, Castilho e Alves (2014): o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de 

. Analisou-se como altura de plan

de caule (mm) e teor de clorofila das folhas. O fertilizante Osmocote (15-09-12) foi mais 

s - Anadenanthera peregrina (angico-vermelho) e Schinus terebinthifolius 

(aroeira-vermelha) - submetidas a doses de fertilizante de

ganhos 

significativo

: Objetivou-

controlada no crescimento e desenvolvimento de plantas de mamoeiro na fase vegetativa 

e produtiva, usando os fertilizantes Basacote. Avaliaram-se, dentre outros fatores, o

florescimento,

planta (AP) e o -se

e massa de fruto.  Os resultados mostraram-

levar os nutrientes ao solo).  

relvados e viveiros ornamentais. Tendo em vista que as plantas podem absorver nutrientes 

continuamente, torna-se vantajoso o fornecimento de um

, projetado para liberar nutrientes em taxas que 



correspondam aos requisitos 

(SAVOY, 2010).

2.10.1 Demanda por mudas de plantas nativas

Em 2012 foi sancionada a lei 12.727, no Congresso brasileiro, lei essa que alterou os 

-se o controle e monitoramento das

demais

Preocu t m sido mais presentes

frente a ,

s mais 

recomendadas

(ROSSA et al., 2013).

das mudas, sendo 

SANTOS, 2008). 

2.11

que apresentam alguma

, ou que haja estudos indicando sua maior 

. Deixando claro, mais uma ve

2.11.1 Mudas de plantas do Cerrado

planeta, portando, cerca de 5% de toda 

a biodiversidade existente. Por outro lado, o cerrado se encontra entre os biomas mais 



este bioma perdeu 47,84% de sua cobertura vegetal, levando-se

res ( do Meio Ambiente -

MMA, 2011). Essa , segundo reportagem feita por Spring (2018), pela ag

Reuters 

maior em termos de tamanho. Em termos relativos, isso equivaleria a uma taxa de desmatamento 

4 vezes maior do que a .

Tendo este contexto em vista, tornam-

11).

2.11.2 Mudas de seringueira

A seringueira (Hevea brasiliensis

,

2005).  A borracha da seringueira po

-

OLIVEIRA, 2010).

Estudos relacionados 

suplementos alimentares, farinhas e barras de cereais reportagens. A semente 

pouca gordura. Enquanto a casca seria utilizada como adubo

2.11

nacional. O Brasil destaca-se como segundo produtor mundial e o terceiro exportador da fruta, 



produzindo

(LUCENA, 2016).

destinado ao abastecimento de mercados locais e 

de fruta fresca. uma importante fonte 

ano (TRINDADE, 2000).

2.11.4 Eucalipto

Eucalyptus t

atualmente utilizadas para fins comerciais em todo o mundo (

e GOULART, 2014).

A alta produtividade de 

madeira, com menores custos e maiores taxas de retorno do investimento, conferem grande 

atratividade ao cultivo do eucalipto, garantindo alta competitividade de seus produtos nos 

mercados interno e externo (SANTAROSA, , 2014).

, sendo 

Grosso do Sul (15%) ( d vores - IBA, 2017).

, utili
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METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste trabalho foi semelhante de Barros (2016), possuindo como 

-se 

Desta forma, permite-se

de massa e da cura sobre a resi estabelecida com 

base em 1/2 (7,5 g) e 1/3 (5 g) da utilizada por Barros (2016), que foi de 15 g. Com base em 

dias

O trabalho foi realizado na (UFG) .

Todos os testes foram feitos em triplicata, executando-

. O melado de cana utilizado, de 250 mL, foi adquirido em um 

supermercado -MG, o qual 

Os experimentos realizados seguiram o fluxograma da Figura 9, apresentando de forma 



Figura 9 - Fluxograma do processo.
Fonte: .

1. : Este procedimento consiste em misturar todos 

L, adiciona-se

onado. Em seguida de melado de cana

, depois, (5,00 ou 

7,50 g). Misturam-se todos os componentes de forma a gerar uma 

massa uniforme. Depois de formada a massa a ser briquetada, ela transferida ao 

molde de briquete (Figura 10).

2. : O molde de 

capacidade de 45 toneladas (Figura 11), onde aplicada uma carga de 3

toneladas, atingida em torno de 8 segundos. A carga aplicada perdura por 50 

segundos, quando em seguida retirado do molde, 

finalizando o processo de confec .

3. : Depois de formados, os briquetes s submetidos a 

armazenagem em locais abertos que possam sujeitar os briquetes a 



Figura 10 - Molde de briquetes utilizado

Figura 11 -

3.1 Teste de quedas

De acordo com Carvalho e Brink 

manuseio de transporte do briquete. O autor 

pode ser determinada a partir de ensaios de queda livre, a partir de uma altura de 0,3 m, caso 



fragmentando- o

. Para este trabalho, foi utilizada a 

metodologia de Carvalho e Brink (2010) adaptada por Barros (2016), onde este visava a

m-se alturas de queda 

que tenha perdido 5% da sua 

massa inicial.

O teste de queda foi realizado em triplicata, sendo que cada teste abrange quedas de 

alturas de 30, 60, 90, 120 e 150 cm, para cada de cura diferente (0, 5 ou 10 dias). O 

procedimento inicia-

12). 

Figura 12 - Procedimento para o teste de quedas.

3.2 

foi , de 200 mL, 250 mL (Figura 



13), ali permanecendo durante 1 hora. O teste foi filmado de modo

do briquete durante todo o ensaio.

Figura 13 -

3.3 

Utilizou-se uma prensa para a 

(Figura 14)

ergu -la

rompimento do briquete, registrando-

Para uma melhor af

filmado,

geradas.



Figura 14 - axial.

3.3.1 Processamento das imagens

-se visualmente aquela em que o ponteiro indicasse 

maior valor e, consequentemente,

isto foi o Free Video to JPG Converter. 

-

o referenciamento da imagem de modo que cada pixel assuma uma coordenada. 

- na qual se insere os valores das 

coordenadas de alguns pontos,

imediatamente posterior ao ponteiro e, por fim, , o resultado 

gerado corresponde 5 representa os pontos 



que tiveram suas coordenadas coletadas.

Figura 15
carga de ruptura.

feito o monitoramento das massas dos briquetes durante um 



4

RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta os principais dados sobre os briquetes confeccionados, enquanto a 

Figura 16 traz imagens dos briquetes formados. Naturalmente, como os briquetes com 7,5 g de 

maior, u

mesmo e, .

A menor quantidade de 

material gera uma maior facilidade de , uma vez que oferecem 

se comparados aos briquetes

Tabela 1 -

Massa de Massa total 
(g) (cm)

Altura (cm)
Volume 

(cm3)

Massa 

(g/cm3)

5,0 5,37 1,93 0,75 2,19 2,45
7,5 8,24 1,93 1,20 3,51 2,35



Vista superior Vista lateral

(a) (b)

(c) (d)

Figura 16 Imagens dos briquetes formados: (a) e (b) representando os briquetes com 5 g de 
.

4.1 Teste de queda

-se c

200 quedas. Para todos os briquetes que suportassem as 200 quedas sem atingirem a perda de 

massa de 5%, obviamente suportariam mais de 200 quedas, por isso, nesses casos, os 

resultados foram expressos como > 200 .

Os resultados dos testes para os briquetes,

(Figura 17), foram melhores (Figura 18).

era de se esperar, uma vez os briquetes confeccionados neste trabalho, por apresentarem menor 

massa, , conforme se constata E

3, dada uma constante. A mesma -

se os resultados dos briquetes com 5,0 e 7,5

briquetes de menor massa apresentaram melhores resultados para o teste de queda do que os 

de 7,5 g. resentado bastante inferior aos briquetes com cura. 



Figura 17 -
de cura.

Figura 18 - Resultados para o teste de queda obtidos por Barros (2016).
Fonte: Barros (2016).
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2.

Tabela 2 Resultados dos testes de queda para os briquetes com 5 dias de cura.

Os resultados obtidos demonstraram que o tempo de cura favorece o incremento de 

cia dos 

. Isto, porque, os 

quedas estipulado (200 quedas) entre 

eles.

A perda de massa sofrida pelos briquetes, , m demonstram a 

s

imagens da Quadro 3

de quedas quase 10 vezes superior, apresentando-se visualmente muito menos danificado. 

no Quadro 3 se estende a todos os demais 



briquetes com algum tempo de cura, tanto de 5,0

Quadro 3 -

00

Antes Depois

Vista superior Vista lateral Vista superior Vista lateral

5,0 g

0 dias

a) b)

     7,5 g

5 dias

c) d)

Carvalho e Brink (2010) mencionam em seu livro que, para briquetes sem cura, considera-

Logo, os resultados apresentados neste 

trabalho, se mostram muito superio , considerando-

.

4.2 Perda de umidade

De modo geral, como se verifica na Figura 19, os briquetes com 7,5



apresentaram maior porcentagem de perda de massa com o processo de cura. A perda em 

, o que se traduz na perda de umidade

era de se esperar, tendo em vista . corroborado pela 

densidade calculada para os briquetes. O

apresentam maior volume para uma mesma quantidade de massa se comparada aos briquetes 

com 5 g . Todos os briquetes analisados apresentaram um comportamento 

decrescente quanto a perda de umidade.

Figura 19 -

a

da curva a partir do primeiro dia, para ambos os tamanhos 

interna, que se perde mais lentamente.

Para os briquetes com 7,5 g , o 5o dia, enquanto 

que para os 4o

se podendo afirmar, portanto, que se cessou a perda de 

umidade a partir desses dias, mas apenas que deixou de ser relevante.

relacionado perda de umidade, ela apresentaria um no primeiro dia de cura e iria 

2,3

0,7

0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,6

0,8

0,4
0,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

P
e

rd
a 

d
e

 m
a

s
s

a 
to

ta
l  

(%
)

Dias

5 g

7,5 g



briquetes seria constante. Desta forma, os 

10 dias 

0 para 5 dias

de cura.

No entanto, o que provavelmente

a sacarose presente no melado de cana.

se formarem, tendem a unir-se, gerando uma rede que confere rigidez a estrutura do briquete, 

tendo em vista que o melado se encontra disseminado por toda a massa do briquete. O processo 

a ,

perde grande parte da e com ,

por fim resfriamento, se solidifica dando origem rapadura.

4.3

da Figura 20 durante os 5 primeiros dias de cura. 

Percebe-se, ainda, a brusca queda na taxa de crescimento

ruptura a partir do 5o dia de cura.

Figura 20
tempos de cura.
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4.4 

, com o tempo de cura, evidenciado nos 

ve, sobretudo, as suas maiores 

interno.

Os Quadros 4, 5 e 6 apresentam as imagens 

todos os briquetes. No h



Quadro 4 -

Massa 0 dias de cura

5,0 g

7,5 g

Fonte: Elaborado pelo 



Quadro 5 -

(g) 40 min e (h) 1 h.

Massa 5 dias de cura

5,0 g

7,5 g



Quadro 6 -
(c) 10 min; (d) 15 min; (e) 20 min; (f) 30 min; 

(g) 40 min e (h) 1 h.

Massa 10 dias de cura

5,0 g

7,5 g



5

Os briquetes foram produzidos com sucesso e 

tendendo -la. Isso se traduz, dentro dos testes 

realizados a e maior tempo de 

animadores, uma vez que fazem

.

a

internas do briquete, demoram mais modo, 

.

proposta 

granulometria fina, do.

aspectos

fundamentais para se procurar viabilizar novos produtos que , tanto 



materiais de 



6

-se, para futuros trabalhos, constatar a 

seria interessante misturar a 

massa do briquete a outros componentes, como o NPK, de modo a -lo mais completo, dessa 

forma satisfazendo todas as necessidades nutricionais das plantas.

lguns fatores operacionais relacionados 

seu aumento de re

c controlado 

(tomando- ),

poderiam corroborar com o controle sobre tempo total
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