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Resumo

Existem diversos problemas relacionados aos grãos úmidos, entre os quais está o aumento de

grãos ardidos, surgimento de fungos e insetos. Para diminuir estes efeitos que são diretamente

relacionados ao elevado teor de umidade deve-se fazer a secagem dos grãos. No Brasil o com-

bustível que gera energia para a secagem dos grãos geralmente é a lenha. Mas isto não impede

que se possa construir uma fornalha que utilize palha vegetal, por exemplo. Assim é proposto

neste trabalho é um modelo de construção de uma fornalha que utiliza materiais como a casca de

arroz ou a casca de café (materiais pulverulentos).

Palavras-chaves: fornalha, secagem de grãos, energia, casca de arroz.

Introdução

A lenha até o final do século XVIII figurava entre os mais importantes combustíveis, sendo que foi

gradativamente substituída por outras fontes energéticas, sendo nos dias atuais a matriz energética

do mundo baseada no uso de combustíveis fósseis. Apesar de apresentar viabilidade econômica

e energética os combustíveis fósseis não têm origem em uma fonte renovável de energia. Assim

o cultivo de florestas para a geração de energia é uma alternativa interessante. A madeira como

fonte de energia ainda apresenta as vantagens, como na sua facilidade de conservação ao ar

livre.

No Brasil ocorreu um aumento no consumo da lenha em larga escala a partir da década de 80. Foi

no início desta década que o Conselho Nacional do Petróleo formulou uma resolução que proibiu

o uso de derivados de petróleo para a secagem de grãos, madeira ou fumo. Este aumento no

consumo também é devido à expansão da fronteira agrícola no Brasil (SILVA et al., 2000).

Atualmente as agroindústrias brasileiras possuem áreas enormes de reflorestamento para
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viabilizarem a sua operação. Muitas destas agroindústrias que processam os produtos agrícolas

geram resíduos que poderiam ser aproveitados na geração de energia. Um exemplo de reciclagem

energética seria o uso da palha do arroz beneficiado para a geração de energia no secador. Nas

fornalhas com sistemas de aquecimento direto, o próprio ar de aquecimento é utilizado como

comburente e se integra aos compostos oriundos da combustão. Essa mistura é indesejável

quando a combustão é incompleta, devido a formação de compostos que podem contaminar o

produto que está sendo secado. As fornalhas com sistema de aquecimento direto necessitam de

um misturador de ar. Esta mistura do ar pode ser feita por meio de um equipamento chamado de

ciclone. Segundo Oliveira Filho (1987), as fornalhas para combustíveis pulverulentos, como por

exemplo a casca de arroz e casca de café, apresentam maior velocidade de reação, devido à

redução do tamanho das partículas.

Material e métodos

A seguir são relacionados os materiais e metodologia construtiva da fornalha.

1. Tijolos refratários: os tijolos devem ser refratários e devem possuir as seguintes características

de qualidade: regularidades de formas e igualdade nas dimensões; arestas vivas e cantos

resistentes.

2. Argamassa refratária: a argamassa também como o tijolo deve resistir às altas temperaturas.

O material que servirá como agregado (que promove a liga dos materiais) poderá ser a

vermiculita, que é um tipo de argila que resiste a alta temperatura.

3. Massa para emuração dos tijolos: a massa utilizada consiste basicamente de areia de barran-

co, terra e melaço de cana. A proporção da mistura: 18 (areia): 18 (terra): 2 (litros de melaço)

ou 18 (areia): 18 (terra):  3 (litros de açúcar).

4. Construção da fornalha: a construção da fornalha deve ser em 2 camadas de tijolos, sendo a

camada interna (interior da fornalha) com tijolos refratários. O revestimento desta camada

interna deverá ser com o reboco feito da argila refratária. A camada externa pode ser feita com

tijolos comuns. No interior da fornalha deverá possuir uma “parede divisória” no sentido da

largura da fornalha. Estas são construídas com a finalidade fazer o fluxo do arde secagem

subir e descer dentro da fornalha. Neste movimento o ar de secagem diminui a velocidade,

sendo neste momento em que as cinzas se depositam no cinzeiro

5. Sistema de alimentação: é feita de maneira tal que a casca de arroz é injetada na linha de fluxo

do ar comburente. Isto é possível devido a um reservatório de corpo vibratório de aproximada-

mente 0,3 m³. A vibração é fornecida por um motor elétrico acoplado ao corpo, cujo eixo está

ligado a uma polia excêntrica que se faz necessário pelo acumulo do material nas extremida-

des do reservatório. Já o sistema injetor é composto de dois tubos de diâmetros diferentes

conectados a um ventilador. O fluxo de ar insuflado no tubo de menor diâmetro possui uma

velocidade que é capaz de succionar (arrastar) mais ar externo. Assim no tubo de maior diâ-

metro a vazão de ar aumenta (velocidade do ar diminui), sendo este ar o comburente necessá-

rio ao funcionamento da fornalha.
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6. Combustível: o combustível pulverulento que pode ser utilizado pode ser a casca de arroz ou

casca de café.

7. Operações no funcionamento da fornalha: primeiramente inicia-se uma ignição com “gravetos”,

em seguida liga-se o ventilador e finalmente libera-se o combustível pulverulento da câmara de

alimentação. Uma vez em combustão, a alimentação do sistema deve ser continua. A alimen-

tação descontinua provoca uma redução imediata da chama na câmara de combustão. O

consumo horário da câmara é no mínimo de 30 kg de casca de arroz.

Resultado e discussão

A Tabela 1 mostra a relação dos materiais e equipamentos necessários para a construção da

fornalha. As Figuras 1, 2 e 3 mostram as plantas e cortes construtivos da fornalha.

Tabela 1. Discriminação dos materiais e sua respectiva massa.

Unidades Discriminação Discriminação Parte Peso (kg)

1 Ventilador centr.Q = 13 m³/hora) Alimentador Corpo 57,2

2 Portas de aço - Comporta 0,84

2 Motor elétrico 1/2 cv – TRIFÁSICO - Apoios 2,5

6 Parafuso 5/16 x 3/4 ’’ - Suportes 48,8

6 Parafuso 5/16 x 3’’ Tubo insuflador Corpo 18,8

5 Parafuso 1/4  x 3/4’’ - - -

1 Porca borboleta - - -

15 Saco de cal - - -

10 Saco de cimento - - -

5 Saco de argila refratária - - -

100 Tijolo refratário (em cunha) - - -

600 Tijolo refratário (simples) - - -

900 Tijolo comum maciço - - -

O uso desse sistema é viável em locais onde existe a produção continua de resíduos. A sua

aplicação é conveniente em dispositivos de aquecimento direto que requeiram vazões iguais à

dos gases produzidos. O funcionamento adequado do sistema exige resíduos isentos de impure-

zas que possam obstruir a passagem do ar ou do combustível.
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Figura 1. Fornalha (sem escala).
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Figura 2. Detalhamento do sistema (dimensões em mm; desenho sem escala).
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Figura 3. Cortes e planta baixa (dimensões em mm; sem escala).
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