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RESUMO
Forno de alvenaria para incremento da produtividade por meio do resfriamento
externo do carvão vegetal
O Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo,
entretanto, a maioria da produção é realizada em fornos de alvenaria
rudimentares, de pequenas dimensões que, geralmente, não ultrapassam os
12m3 de volume interno. Estes fornos são pouco engenheirados e utilizam pouca
ou nenhuma tecnologia, o que reflete numa produtividade aquém do potencial
de um carvão vegetal muito heterogêneo. Nesta transformação da madeira em
carvão nos fornos de alvenaria está presente uma marcante dicotomia aonde,
em uma primeira etapa, é necessário o aquecimento e a retenção do calor e,
posteriormente, a dissipação da energia contida no sistema para retirada da
carga produzida, o que acaba por elevar o tempo de produção e,
consequentemente, reduzir a produtividade. É importante ressaltar que nesta
fase inicial, da conversão propriamente dita, existe pouca ou nenhuma margem
para redução de tempo, uma vez que é mais dependente das características da
matéria-prima, visando assegurar a qualidade do produto final. Neste contexto, o
objetivo desta pesquisa foi desenvolver um novo forno experimental de
alvenaria para produção de carvão vegetal que proporcionasse ciclos mais
curtos, elevando a produtividade e, simultaneamente, assegurando a qualidade
do carvão. Assim, o foco da pesquisa foi dado a etapa de resfriamento, tendo
sido traçadas estratégias para acelerar o arrefecimento do carvão vegetal que,
neste caso, foi efetuado externamento ao forno, o disponilizando mais
rapidamente para o início de novo ciclo produtivo. O forno possibilitou a rápida
remoção do carvão ainda aquecido, direcionando-o a um container metálico que,
por sua vez, promoveu o resfriamento acelerado da carga de carvão produzida. O
sistema desenvolvido possibilitou uma diminuição significativa do tempo da
carbonização, reduzindo a etapa de resfriamento a apenas 2 horas no interior do
forno e 10 horas no container. O carvão produzido apresentou características
adequadas tanto para o uso siderúrgico quanto para cocção de alimentos. Além
disso, o forno desenvolvido demonstrou melhor desempenho econômico
quando comparado ao forno circular de superfície, apresentando viabilidade nos
dois cenários analisados.
Palavras-chave: Carbonização; Resfriamento do carvão vegetal; Redução do ciclo;
Viabilidade econômica

ABSTRACT
Masonry kiln to increase productivity through the external cooling of charcoal
Brazil is the largest producer and consumer of charcoal in the world,
however, most of the production is carried out in rudimentary masonry kilns, of
small dimensions that generally do not exceed 12m3 of internal volume. These
kilns are poorly engineered and use little or no technology, which reflects a
productivity below the potential of a very heterogeneous charcoal. In this
transformation of the wood into charcoal in the masonry kilns, there is a marked
dichotomy in wich, in a first step, heating and retention of the heat is necessary
and, subsequently, the dissipation of the energy contained in the system to
remove the cargo produced, which ends up raising production time and,
consequently, reducing productivity. It is important to emphasize that in this
initial phase, the conversion itself, there is little or no margin for reducing time,
more subordinate to the characteristics of the raw material, and also aims to
ensure the quality of the final product. In this context, the objective of this
research was to develop a new masonry experimental kiln for the production of
charcoal which contemplates shorter cycles, raising productivity and,
simultaneously, ensuring the quality of the charcoal. Thus, the research focus
was given to the cooling phase, and strategies were developed to accelerate the
cooling of the charcoal, which, in this case, was externalized to the kiln, making it
available more quickly for the beginning of a new productive cycle. The kiln
allowed the rapid removal of the still heated charcoal, directing it to a metal
container which promoted the accelerated cooling of the charcoal produced. The
developed system made possible a significant reduction of the carbonization
time, reducing the cooling stage to only 2 hours inside the kiln and 10 hours in
the metalic container. The charcoal produced had adequate characteristics for
both steel use and food cooking. In addition, the developed kiln showed a better
economic performance when compared to the circular surface kiln, presenting
viability in both analyzed scenarios.
Keywords: Carbonization; Charcoal cooling; Cycle reduction; Economic viability

1. INTRODUÇÃO GERAL
A Bioenergia representada por florestas, resíduos agrícolas, biomassas processadas e
biocombustíveis, é a maior fonte de energia renovável do planeta, respondendo pela maior
parte da energia renovável dentro do mix de energia, representando 10% do fornecimento
global (WEC, 2016). Além disso, a biomassa oferece a vantagem de ser convertida em
combustível sólido, líquido e gasoso, sendo que os biocombustíveis líquidos são
predominantes nas Américas, a lenha e o carvão vegetal na Ásia e África e, a utilização para
a geração combinada de calor e energia, na Europa (WEC, 2016). O Brasil não se difere
significativamente dos números de fornecimento energético global por biomassa, sendo que
somente a lenha e o carvão vegetal foram responsáveis por aproximadamente 8% da oferta
interna de energia em 2017 (BRASIL, 2018).
Segundo a Fundação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2014)
o carvão vegetal apresenta uma série de vantagens quando comparado a lenha, tais como:
maior densidade energética; otimização do transporte e armazenamento; umidade inferior;
menor liberação de fumaça e poluição de ambientes internos; além disso o carvão vegetal
pode ser utilizado na siderurgia, na melhoria de propriedades do solo e na indústria química
como adsorvedor; sendo altamente resistente a deterioração biológica e requerindo pouco
ou nenhum preparo antes de ser utilizado.
A produçao de carvão vegetal, entretanto, além da concorrência ainda enfrenta
inúmeras dificuldades a serem superadas. Dentre as adversidades destacam-se: carência de
mão de obra qualificada com conhecimento técnico, desarraigado do processo tradicional
subjetivo a experiência prática do carbonizador; dificuldade de adequação das
característivas da matéria-prima utilizada, como alta umidade e variação das dimensões;
influência das variáveis ambientais como a temperatura e umidade relativa do ar, que
dificultam uma produção mais homogênia; a falta de controle do processo de conversão
que, associados aos demais fatores, culminam em baixo rendimento e baixa qualidade do
produto.
Além dos desafios supracitados, em especial, destaca-se a diversidade de técnicas
empregadas para carbonização, sendo que, a grande maioria do carvão ainda é fabricado de
maneira arcaica e com pouco rendimento. Esta técnicas, frequentemente, levam a exposição
do trabalhador a condições insalubres e poluem o ambiente com a liberação indiscriminada

de gases poluentes. A evolução do processo de carbonização não vem acompanhando o
desenvolvimento tecnológico que aconteceu em outras áreas do campo nas últimas
décadas.
De maneira geral, a falta de investimento para o progresso da produção de carvão
vegetal pode ser creditada a sua desvalorização como fonte energética, a escassez de
políticas públicas efetivas para o setor, aos estigmas advindos das produções mais primitivas
e ao baixo valor agregado do carvão vegetal, sensível demais as intempéries do mercado
nacional e global. Estes fatos acabam por desestabilizar economicamente o setor,
suprimindo a constância de propósito para o desenvolvimento e melhoria das tecnologias.
O que se observa, na prática, diz respeito à ampliação dos fornos retangulares pelas
grandes empresas e a utilização de queimadores para combustão de gases poluentes,
havendo poucas investidas, em escala experimental, nos sistemas periféricos como: controle
da carbonização por sistemas supervisórios de temperatura e automação de fornos;
resfriamento artificial; secagem forçada da madeira; e recuperação dos gases gerados.
Algumas iniciativas objetivando a redução do tempo demandado para o resfriamento
vêm sendo estudadas, como a utilização de tijolos com encaixes para construção de fornos e
aplicação de argamassas especiais para revestimento externo e, menos frequente, interno
dos fornos. Os objetivos destas melhorias estão focados na vedação dos fornos,
minimizando a passagem de ar e oxigenação durante o resfriamento.
Além disso, alguns equipamentos para arrefecimento forçado de fornos retangulares
já foram testados por empresas do setor siderúrgico e instituições de pesquisa, os
denominados trocadores de calor. Os trocadores são dispositivos utilizados para transferir
calor entre dois fluídos em diferentes temperaturas. Segundo Çengel et al. (2012), a
transferência de calor ocorre por meio de um escoamento cruzado sobre bancos de tubos
em que um fluido se moverá dentro dos tubos enquanto o outro se move
perpendicularmente aos tubos, removendo o calor. Neste caso o fluido a ter energia
dissipada é representado pelos gases do interior do forno e, o fluido para remoção da
energia, pode ser composto por ar ou água. Deste modo, objetiva-se a redução do tempo de
resfriamento, acarretando na redução de custos em função do menor número de fornos
para suprir uma determinada demanda.
É diante da procura por fontes energéticas sustentáveis e da necessidade de melhoria
nas tecnologias de produção de carvão vegetal que esta pesquisa objetivou desenvolver e

avaliar uma nova metodologia de carbonização da madeira, visando o incremento da
produtividade por meio da redução do tempo demandado para o resfriamento.
Para melhor compreensão este trabalho foi desenvolvido em capítulos:
Capítulo 1. Introdução Geral, anteriormente apresentada.
Capítulo 2. Aspectos da produção de carvão vegetal
Este capítulo explana brevemente sobre o cenário atual da produção de carvão vegetal,
principais fornos utilizados, resfriamento artificial de fornos e mecanimos envolvidos na
carbonização.
Capítulo 3. Desempenho de forno experimental de carbonização com produtividade
incrementada pelo resfriamento externo do carvão vegetal
Neste capítulo foram avaliadas as curvas térmicas das carbonizações, os tempos e os
rendimentos do processo, bem como as características da madeira utilizada e do carvão
vegetal produzido.
Capítulo 4. Viabilidade econômica do forno “Rampa” em diferentes cenários
Neste capítulo foram simulados dois projetos, baseados nos fornos utilizados nesta
experimentação, diante de diferentes cenários, visando fornecer subsídios para auxiliar na
escolha de investimentos e futuras pesquisas.

2. CONCLUSÕES
As faixas de temperatura estipuladas e a utilização do pirômetro nas carbonizações
resultaram em carvão vegetal com qualidade satisfatória para siderurgia e cocção de
alimentos, exceto pela baixa densidade a granel, correlacionada a baixa densidade da
madeira.
O rendimento gravimétrico em carvão vegetal foi satisfatório e, provavelmente, pode
ser elevado utilizando madeira com menor teor de umidade e maior teor de lignina.
O container metálico reduziu substancialmente o tempo demandado para o
resfriamento da massa de carvão produzida.
O sistema projetado possibilitou a significativa redução do tempo demandado para
realização de um ciclo de carbonização da madeira em fornos de alvenaria.
Nos dois cenários avaliados (mercado de cocção e mercado siderúrgico), ambos os
conjuntos de fornos se apresentaram viáveis economicamente por todos os índices
econômicos calculados.
O sistema de fornos “Rampa” apresentou melhor desempenho econômico que os
fornos de superfície em ambos os cenários, ou seja, apresentou maior lucro. Os fornos
“Rampa” apresentaram melhores índices nos dois cenários, exceto para o Período de
Retorno do Investimento e Taxa Interna de Retorno Modificada, os quais foram
influenciados pelo menor dispêndio financeiro para implantação do sistema de fornos
circulares de superfície.
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