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Resumo

O objetivo foi avaliar a utilização de serragem em uma fornalha específica para queima de casca

de arroz. O sistema da fornalha utilizado era composto de: sistema de alimentação, constituído

por ventilador, reservatório de combustível e tubo insuflador e, câmaras de combustão e de mis-

tura. As temperaturas do ar de secagem e exaustão foram coletadas no interior do secador e na

saída da fornalha. Da análise de resíduos após a queima e das temperaturas pode-se concluir

que a queima da maravalha com granulometria inferior a 1,18 mm resultou em melhor uniformida-

de de combustão e manutenção constante da temperatura de exaustão.

Palavras-chave: fornalha, serragem, secagem de grãos.

Introdução

No Brasil, no início dos anos 80, o CNP – Conselho Nacional do Petróleo determinou, por resolu-

ção, a proibição do uso de derivados de petróleo para a secagem de grãos, madeira e fumo.

Como consequência, as fornalhas que utilizavam derivados de petróleo foram substituídas por

fornalhas que utilizam a lenha como fornecedora de calor. Diante do exposto, percebe-se a ne-

cessidade em realizar estudos sobre a eficiência de fornalhas quando o material combustível for

à serragem dando um destino nobre ao que em muitos casos possa ser um incomodo. Segundo

Silva (2000), combustíveis são substâncias ricas em carbono e hidrogênio que, ao reagirem qui-

micamente na presença de oxigênio, liberam CO
2

, água e energia sob a forma de calor. Alto

poder calorífico deve ser a principal característica dos combustíveis e refere-se à quantidade de

energia liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa ou volume de um

combustível. Segundo Lopes et al. (2003) a combustão é definida como um conjunto de reações

químicas nas quais os elementos combustíveis se combinam com o oxigênio, liberando energia

quando o combustível atinge a temperatura de ignição. Os combustíveis sólidos são os que mais
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exigem excesso de ar, ou seja, de 30 a 60% além da quantidade calculada para a combustão. Os

combustíveis líquidos exigem um excesso de 10 a 30% e os gasosos de 5 a 20%. A relação

disponível combustível/comburente também determina se a combustão será completa ou não,

resultando em diferentes produtos de combustão e em diferente quantidade de energia liberada

(BATISTA, 2007). As fornalhas para combustíveis sólidos pulverulentos apresentam maior veloci-

dade de reação. Segundo Vlassov (2001), para a queima de combustíveis sólidos finos, o melhor

processo é a queima em suspensão. Nessas fornalhas o combustível pulverulento é queimado

em suspensão com menor quantidade de ar em excesso (15 a 20%) o que possibilita maior

temperatura da chama.

Material e métodos

O sistema da fornalha utilizado era composto de duas partes: sistema de alimentação, constituído

por um ventilador, um reservatório de combustível e tubo insuflador e; duas câmaras, uma de

combustão e uma de mistura. O funcionamento ocorre misturando-se o ar comburente com o

combustível pulverulento, deixando o combustível em suspensão durante a queima, de forma a

efetuar uma combustão completa e eficiente. A câmara combustão recebe na sua parte inferior o

combustível e ar insuflado pelo ventilador e, na parte superior da câmara secundaria, são expeli-

dos os gases de exaustão. O fluxo de alimentação é controlado por uma comporta de altura

regulável. As vazões de combustível foram obtidas pela variação da abertura da comporta do

alimentador, pesando uma quantidade de serragem e cronometrando o tempo de seu fluxo, repe-

tindo-se o processo por três vezes, obtendo a média para cada vazão. Foram realizados três

testes experimentais utilizando maravalha (serragem de madeira de eucalipto) como combustível

de queima na fornalha. Durante a realização dos testes foram feitas a cada 5 minutos, durante um

intervalo de tempo de aproximadamente 60 minutos, leituras das temperaturas na saída da forna-

lha e a temperatura ambiente, havendo um constante reabastecimento de combustível. Para

análise granulométrica, pesou-se uma amostra de 100 g de serragem, colocando-a na peneira

superior do conjunto e feito o peneiramento por 3 minutos. Posteriormente, pesou-se cada por-

ção de serragem retida na peneira obtendo-se a porcentagem das mesmas. O teor de umidade

foi determinado pelo método da estufa conforme Brasil (1992). Após cada teste de combustão,

foram retiradas amostras de cinzas remanescentes para determinação granulométrica seme-

lhante às análises realizadas para o combustível.

Resultados e discussão

A Figura 1 apresenta as percentagens médias acumuladas da granulometria da serragem utiliza-

da nos testes 1, 2 e 3. Analisando a Figura 1 pode-se observar que aproximadamente 85% em

peso da maravalha utilizada no teste 1 apresentava granulometria média superior à 2,36 mm de

diâmetro, ou seja, o combustível utilizado era predominantemente constituído de partículas mai-

ores de serragem. Com relação ao teste 2, podemos notar que os resultados da análise
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granulométrica apresentaram resultados semelhantes ao observado no teste 1. Comparativa-

mente aos testes 1 e 2, observa-se que no teste 3 cerca de 86% em peso na análise granulométrica

da serragem apresentava diâmetro superior a 1,18 mm, ou seja, durante a realização do teste 3

foi utilizado combustível com menor tamanho de partículas em relação aos testes 1 e 2. De

maneira geral, pode-se concluir que, a serragem utilizada nos testes apresentava, predominante-

mente, tamanhos de partículas superiores à 2,36 mm. Os teores de umidade da serragem foram:

teste 1 (10,9%), teste 2 (11,5%) e teste 3 (12,3%). Esses resultados de teores de umidade permi-

tem-nos concluir que a serragem encontrava-se seca quando da realização dos testes, ou seja,

com teores de umidade favoráveis a combustão do combustível.

Figura 1. Análise granulométrica da serragem utilizada nos testes de combustão.

A Figura 2 apresenta os valores de temperatura de bulbo seco do ar ambiente próximo a fornalha.

Observando a Figura 2 pode-se verificar que a temperatura do ar ambiente durante a realização

dos testes experimentais variou entre 31 e 34 ºC.

Figura 2. Temperaturas de bulbo seco durante os testes.
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A Figura 3 mostra que a umidade relativa do ar permaneceu praticamente constante, próxima de

50% em todos os testes experimentais, o que favoreceu a combustão e o baixo teor de umidade

do combustível durante os testes.

Figura 3. Umidade relativa do ar ambiente em função do tempo para todos os testes.

Analisando a Figura 4 pode-se verificar que ocorreu uma grande variação nos valores de tempe-

ratura do ar de exaustão durante os testes experimentais. Essa variação pode ser explicada pela

inconstância de fornecimento de serragem na câmara de combustão pelo sistema alimentador da

fornalha. A temperatura máxima do ar de exaustão obtida nos testes foi de 400ºC.

Figura 4. Temperatura do ar de exaustão na saída da fornalha durante os testes.

Os consumos de serragem foram: teste 1 (21,9 kg/h), teste 2 (24,5 kg/h) e teste 3 (16,7 kg/h). O

menor consumo de serragem no teste 3 foi em decorrência possivelmente da composição

granulométrica do combustível. Dessa forma, em termos de temperaturas médias do ar de exaustão

verifica-se que a temperatura média obtida no teste 3 foi de 240 ºC, sendo menor que a obtida no

teste  1 (340 
o

C) e no teste 2 (300 
o

C). Assim, conclui-se que a temperatura do ar de exaustão variou

em função do consumo de combustível e da granulometria da serragem. As análises granulométricas

das cinzas mostraram que uma parcela considerável de partículas de serragem não foi totalmente

queimada durante o processo de combustão, como pode ser verificado na Figura 5.
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Com a análise dos dados e a interpretação dos resultados pode-se concluir que o fornecimento

de combustível serragem para a queima na fornalha estudada foi realizado de forma variável,

ocasionou variações excessivas das temperaturas do ar de exaustão; a heterogeneidade da

granulometria da serragem provoca variações de temperatura de exaustão durante o período de

queima; o consumo de combustível afetou diretamente a temperatura do ar de exaustão, onde o

menor consumo de combustível resultou na menor média de temperatura do ar de exaustão; e a

menor granulometria de cinzas foi verificada para a serragem de menor granulometria, o que

favoreceu a queima das partículas do combustível no interior da câmara de combustão da forna-

lha.

Figura 5. Análise granulométrica das cinzas após os testes de queima da serragem.
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