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RESUMO

Devido à alta demanda por energia no mundo, novas tecnologias de geração de
calor precisam ser desenvolvidas de forma econômica, sustentável e ecologicamente
corretas. Um dos combustíveis para aquecimento de ambientes, que mais cresce nos
países desenvolvidos é o pellet (granulados de madeira prensada), que é fabricado a
partir dos resíduos das marcenarias, a serragem. Para que haja demanda na utilização
dos pellets, precisam ser desenvolvidas tecnologias para a utilização dos mesmos.
Existem vários tipos de queimadores a pellet no mercado, a maioria deles são
importados, porém esta tecnologia pode ser desenvolvida no mercado nacional,
diminuindo o custo de desenvolvimento e fabricação, para incentivar a utilização e
fabricação dos pellets. Assim, a partir de ferramentas de desenvolvimento e
gerenciamento de projetos, foi desenvolvido, fabricado e testado um queimador
multifuncional de pellets.

Palavas-chave:
Combustão. Biomassa. Queimador de Pellet de Madeira. Energia Térmica.

ABSTRACT

Because of the lack of energy in the world, new heat generation technologies
need to be developed in an economic, sustainable and environmentally friendly. One of
the fastest growing fuel use for house heating, in developed countries, is the wood
pellet (pressed wood pellets), which is made from the waste of carpentry, the sawdust.
To require the use of pellets need to be developed technologies for their use. There are
several types of pellet burners in the international market, but this technology can be
developed in the national market, reducing the cost of development and manufacturing,
to encourage the use and manufacture of pellets. So that, using tools from project
development and management, a wood pellet multifunction burner was developed, built
and tested.

Keywords:
Combustion. Biomass. Wood Pellet Burner. Thermal Energy.
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INTRODUÇÃO

Generalidades

A lenha foi historicamente a primeira fonte de energia que os seres humanos
dominaram. Embora sua importância diminuiu ao longo do tempo, quando alternativas
mais convenientes foram encontradas, o interesse pela energia da lenha é reacendida
sempre que a economia e o mercado passam por perturbações elevando os preços da
energia elétrica, dos gases ou óleos. Há alguns anos um novo impulso surgiu a partir
do desejo, particularmente na Europa, para limitar as emissões de dióxido de carbono.
Nesse contexto, o uso da lenha para energia é considerado neutro, porque uma nova
árvore em crescimento recaptura de carbono liberado na queima.
Além de ser queimada para geração direta de calor, pode ser transformado em
combustíveis líquidos (etanol por meio de fermentação ou de hidrocarbonetos) ou
queimado em centrais de energia para gerar eletricidade. No entanto, na conversão de
combustível de madeira para líquido, até metade da energia incorporados no material é
perdida (Rakos, 2008). Quando a madeira é queimada para produzir eletricidade, uma
perda similar ocorre a menos que o calor é capturado, o que raramente é o caso.
Ambas as opções também envolvem despesa substanciais do capital, o que restringe o
uso econômico dessas opções em circunstâncias presentes. A queima de lenha
(madeira) diretamente para o aquecimento, pelo contrário, é a maneira mais eficiente
no aproveitamento da energia. Fornos modernos utilizam 85% a 95% da energia de
calor e, desta forma a fonte de aquecimento elétrico ou a gás pode ser substituída,
aumentando a economia com um combustível renovável. Uma maneira em que o
mercado tem respondido a essas mudanças tem sido a de fornecer a energia da
madeira em forma de pellets.
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Figura 1 - Pellets de madeira (serragem prensada).

Fonte: [1]

Madeira em seu estado natural e recém cortada tem baixa densidade de
energia, pois contém metade de seu peso em água. O transporte e manuseio são caros
devido à sua baixa densidade e formato não uniforme. A “pelletização” da madeira
(inicialmente em forma de serragem) melhora o transporte, armazenamento e utilização
do combustível. Pelo aumento da densidade da madeira, o teor de energia por unidade
de volume é aumentada para perto do carvão. O teor de umidade é também reduzido
de cerca de 50% para menos de 10%, aumentando o seu valor de aquecimento,
reduzindo o calor de vaporização e empilhamento de perdas de gás. Com menos
umidade, os pellets podem ser queimados de forma mais quente e completa, reduzindo
assim as emissões de partículas nocivas. Os processos de desidratação e aumento da
densidade de massa também tornam transporte mais econômico. Por último, o
manuseio do material é simplificado em virtude da redução de tamanho, para permitir a
alimentação automática de aparelhos de aquecimento, em vez de alimentação manual
como com a lenha.
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Além destas vantagens, os pellets são fabricados com o subproduto da madeira,
a serragem. Os resíduos de madeira das serrarias são difíceis de descartar, pois são
volumosos e de difícil degradação. Quando a serragem é espalhada no solo,
dependendo da umidade relativa, pode gerar uma camada muito seca e dura,
prejudicando o crescimento de plantas e a qualidade do solo. Muitos optam por
queimar a serragem, para diminuição do seu volume, porém esta opção desperdiça
energia e não atende às exigências ambientais, colaborando para emissão de gases
tóxicos e poluentes, contribuindo para o aquecimento do efeito estufa e aumentando os
riscos para saúde.
Uma condição fundamental para um desenvolvimento sustentável é a existência
de fontes de energia renováveis. O atual sistema de fornecimento energético, baseado
na utilização de energias fósseis, é responsável por um grande número de problemas:
a exaustão dos recursos, os elevados riscos associados ao fornecimento e os
problemas ambientais ao nível local e global, devido aos níveis das emissões de gases
de efeito estufa. Devido à percepção destes problemas, as sociedades mais
desenvolvidas têm investido de forma clara no desenvolvimento de alternativas
energéticas baseadas na utilização de fontes de energia renováveis. Entre estas,
podemos identificar a biomassa na forma de pellets (serragem de madeira prensada),
usada para a produção direta de calor, aquecimento de água ou geração de vapor.
O Brasil está aumentando sua capacidade de produção deste tipo de recurso,
porém a existência de qualquer mercado envolve sempre oferta e procura. No caso
específico da biomassa para fins energéticos, a dinamização da oferta passa por
fomentar (tornando atrativa) o recolhimento e a transformação de resíduos diversos em
biomassa transportável e utilizável onde a energia é necessária. A promoção da
procura passa a estimular a oferta de tecnologia de utilização da biomassa de uma
forma que seja atrativa, sendo que entre os parâmetros de aceitabilidade estarão com
certeza: a facilidade e a comodidade de utilização, a confiabilidade e o custo inicial. É
sobre um equipamento de produção direta de calor, que utiliza biomassa na forma de
pellets e que promove a procura deste tipo de energia renovável, que incide o objetivo
deste trabalho.
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1.1

Objetivos
O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de um queimador de

pellets de madeira com sistema semiautomático de alimentação e funcionamento, com
baixo custo, de forma segura e eficiente, de fácil instalação e fácil adaptação. O
método de desenvolvimento deverá seguir as técnicas de desenvolvimento de projetos,
em cada etapa.
O conjunto completo do queimador deverá ser provido de um reservatório que
tenha capacidade suficiente para que o equipamento tenha autonomia de 6 horas
gerando 6000 kcal/hora, em média. Este queimador deverá ser adaptável à trocadores
de calor ar/água ou ar/ar, substituindo queimadores antigos que utilizavam gás GLP ou
óleos, provenientes do petróleo.

1.2

Revisão bibliográfica

Nesta seção serão abordados os assuntos: Princípios de Combustão, pellets de
Madeira e Queimadores de pellets. Estes temas serão analisados com base a história,
bibliografia e informações de fabricantes de queimadores de pellets.

1.2.1 Princípios de combustão

O fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo
como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à
combustão de materiais diversos.
Os elementos que compõem o fogo são: Combustível, comburente (oxigênio) e
calor (figura 2).
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Figura 2 - Triângulo do fogo.

Fonte [3]

A combustão pode ser completa (em compostos orgânicos, todos os átomos de
carbono são oxidados formando dióxido de carbono e água) ou incompleta (não há
oxigênio suficiente e há produção de monóxido de carbono e água).
A combustão incompleta ocorre basicamente em sistemas de combustão não
controlados, como em queimadas, fogo de chão, incêndio, ou por falta de oxigênio e
calor. Devido à liberação de monóxido de carbono, podemos dizer que é um processo
parcialmente renovável.
A combustão completa ocorre em sistemas de combustão controlados, com altas
temperaturas e boa mistura entre o combustível e o comburente. Devido à liberação de
dióxido de carbono, podemos dizer que é um processo de utilização de energia
renovável.
De maneira geral, define-se combustão como uma reação química entre duas
substâncias ditas combustível e comburente, ocorrendo à alta velocidade e alta
temperatura, onde se dá uma imensa liberação de calor com a emissão simultânea de
luz, na maioria das vezes, dependendo, entre outros fatores, do tipo de combustível.

16

O comburente mais utilizado é o oxigênio presente no ar atmosférico, por outro
lado, os combustíveis mais utilizados tem em sua composição química, entre outros
elementos, o carbono, o hidrogênio e o enxofre.
Na prática costuma-se fazer a distinção de dois tipos de reação de combustão, a
completa e a incompleta.
É considerada combustão completa quando os reagentes são levados ao ser
grau máximo de oxidação, conforme mostrado abaixo:

C + O2 → CO2 + Q1

(1)

H2 + ½O2 → H2O + Q2

(2)

S + O2 → SO2 + Q3

(3)

Nas reações acima, Q1, Q2 e Q3 representam a quantidade de calor liberada
em cada uma das reações.
Além das reações 1, 2 e 3 relacionadas acima, devemos destacar a reação que
leva à formação de CO.

C + ½O2 → CO + Q4

(4)

É importante observar que, desde que adotadas as mesmas condições de
temperatura e pressão, a quantidade de calor Q4 é menor que a quantidade Q1.
Portanto, a combustão incompleta é um processo menos eficiente que a combustão
completa, quando o que se procura é a liberação de calor.
Outro aspecto importante a ser destacado é o poder calorífico do combustível. A
cada uma das reações elementares de combustão completa está associada a uma
quantidade de calor liberada característica, denominada calor da reação.
Mais explicitamente, entende-se por poder calorífico de um combustível o calor
liberado durante a combustão completa de um quilograma do mesmo, no caso de
combustíveis sólidos ou líquidos.
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Conforme quadro 1, podemos verificar a diferença entre alguns tipos de
combustíveis sólidos e líquidos, quanto à sua composição elementar e o poder
calorífico superior e inferior.
Quadro 1 – Composição elementar e poder calorífico de alguns combustíveis.

Pellet
Combustível

Óleo Diesel

Querosene

Carvão min.

Lenha seca

PCI

PCS

COMPONENTES

(Pinus)
C (%)

86,0

85,6

41,5

50,2

47,72

H (%)

13,1

14,3

3,1

6,3

5,64

O (%)

---

---

8,4

43,1

ñ inform.

S (%)

0,9

0,1

1,2

---

ñ inform.

N (%)

---

---

0,8

0,06

ñ inform.

H2O (%)

---

---

Base seca

Base seca

Base seca

CINZAS (%)

---

---

45,0

0,38

0,37

kJ/kg

45460

46510

16700

15910

20477

kcal/kg

10,86

11,11

3,99

3,80

4,89

kJ/kg

42570

43370

16020

14530

19250

kcal/kg

10,17

10,36

3,83

3,47

4,6

Fonte: [2]

1.2.2 Pellets de madeira

Pellet é uma fonte de energia renovável pertencente à classe das Biomassas,
sendo um combustível sólido de formato cilíndrico de resíduos de madeira prensado
proveniente de desperdícios de madeira ou de limpezas de matas (figura 3). As pinhas,
por exemplo, têm um elevado poder calorífico, sendo então considerada uma excelente
fonte de energia em forma de calor.
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Figura 3 - Serragem utilizada para fabricação dos pellets.

Fonte [13]

Geralmente no seu processo de produção não é utilizado nenhum tipo de
aglutinante químico, apenas calor e alta pressão. A compactação acima dos 1000 bar
permite que os pellets, após a extrusão, se mantenham estáveis, durante o transporte e
enchimento, até à sua queima. Em alguns países, são usados 1 a 3% de aditivos
biológicos, como batata, farinha de milho ou licor negro da indústria de pasta de papel.
Também são usadas colas naturais, como o amido do milho, adicionadas para facilitar
o processo de prensagem, para melhorar o equilíbrio energético e a resistência
abrasiva do produto. O limite máximo para as colas é de 2%, que se encontram
estabelecidos de modo a minimizar o teor de cinzas, dado que a matriz de cinzas está
otimizada para o sistema de combustão.
É essencial que os pellets não sejam produzidos através de matérias primas que
contenham, consideravelmente, elevadas quantidades de cinzas que podem acarretar
problemas de operação com a caldeira. É também importante que estejam bem
compactados e não se desintegrem facilmente em partículas, pois existe o risco de
apresentarem diferentes propriedades de combustão.
O pellet é obtido por extrusão (figura 4) de serragem produzida durante o
beneficiamento da madeira natural seca. A compactação do material é garantida pela
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lignina que está contida na própria madeira e permite a produção do pellet sem o uso
de colas ou ligantes. O resultado é uma matéria 100% natural com elevado poder
calorífico. Devido à tecnologia na sua transformação, a umidade dos pellets é
extremamente reduzida, o que permite que a combustão seja muito mais eficiente e
libere muito menos fumaça que a lenha normal, com reduzida formação de cinzas,
tornando-se uma solução ecologicamente correta para aquecimento de ambientes
residenciais e comerciais ou também para uso em caldeiras industriais.
Figura 4 - Pellets sendo extrudados.

Fonte [4]

Os pellets de madeira representam uma das formas de aquecimento menos
poluentes e mais econômicas disponíveis atualmente no mercado. A energia calorífica
contida nos pellets de madeira para aquecimento é de aproximadamente 4.800 Kcal/kg.
A alta densidade dos pellets de madeira para aquecimento também permitem
um armazenamento compacto e um transporte mais econômico a longas distâncias. O
abastecimento para pequenos consumidores é feito em sacos de 15kgs. Também
podendo ser utilizado sacos maiores (Big Bag) de 500kgs até 1000kgs, para sistema de
aquecimento de grande escala. Os pellets de madeira são facilmente armazenáveis,
não se degradam com o tempo e devem ser depositados em local seco.
Em relação à lenha, podemos destacar algumas vantagens:
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a. Possibilidade de automação com controle de temperatura em determinados
horários pré-definidos.
b. Baixa emissão de partículas como a fuligem, eliminando problemas ambientais e
com a vizinhança.
c. Redução substancial no volume de cinzas, pois os pellets tem queima quase
total.
d. Redução da mão de obra, em função da automação.
e. Depósito mais limpo, pois os pellets podem ser fornecidos em sacos (Figura 5).
f. Volume de armazenagem reduzido.
g. Credencia a empresa para a sustentabilidade.
h. Comparações de volume e massa:
- 1 m3 de lenha = 350 a 400 kg
- 1 m3 de pellets = 570 kg

Figura 5 - Pellets em embalagens de 15kg.

Fonte [5].

Também podemos destacar algumas vantagens dos pellets sobre o óleo diesel e
gás:
a. Menor custo operacional.
b. Os pellets não são combustíveis fósseis.
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c. Redução do risco de incêndio, sendo mais seguro por não haverem fugas ou
risco de explosão.

Em relação à eletricidade podemos destacar:
a. Baixo custo operacional.

1.2.3 Queimadores a Pellets.

Podemos descrever a tecnologia atual de queimadores a pellets dividida em três
diferentes categorias (figura 6), conforme seu sistema de alimentação: inferior,
horizontal e superior.
Figura 6 - Tipos de queimadores, quanto à alimentação de pellet.

Fonte [11]

1.2.3.1 Queimador de alimentação inferior:
Um queimador com alimentação inferior geralmente faz parte de um conjunto
completo para aquecimento de água. Possui o reservatório de pellets, o mecanismo de
alimentação, a câmara de combustão e o trocador de calor com a água numa estrutura
compacta (figura 7).
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Para este tipo de queimador, os pellets saem do reservatório por meio de um
dosador e caem dentro do tubo de condução, onde está a rosca transportadora. A
rosca transportadora helicoidal empurra os pellets por este tubo. Na extremidade deste
tubo existe uma curva para cima, fazendo com que os pellets subam para a câmara de
combustão. O ar necessário para a queima dos pellets é provido por um disco em todo
o perímetro da câmara (figura 8). Possuem, na maioria dos casos, acendimento
automático por meio de resistência elétrica.

Algumas vantagens dos queimadores de alimentação inferior:
- São sistemas compactos e multifuncionais.
- Todo o sistema é projetado e fabricado pela mesma empresa, tendo
uma maior garantia de funcionamento e facilita um eventual reparo pela
assistência técnica.
- É um sistema mais apresentável, por não conter peças móveis
aparentes.
Algumas desvantagens dos queimadores de alimentação inferior:
- O preço de aquisição é mais alto, por se tratar de uma solução completa.
- Difícil adaptabilidade em sistemas pré-existentes.
- Limita-se ao aquecimento de água.
Figura 7 - Queimador a pellet com alimentação inferior.

Fonte: [9]
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Figura 8 - Queimador a pellet com alimentação inferior

Fonte: [10]

1.2.3.2 Queimador de alimentação horizontal:
Os queimadores a pellet com alimentação horizontal (figura 9) possuem um
reservatório de pellets separado da câmara de combustão pelo tubo de transporte do
combustível, onde se encontra a rosca transportadora. A rosca transportadora alimenta
o leito de combustão pela lateral, conforme mostra figura 10. O ar para a combustão é
insuflado por baixo do leito de combustão. Este modelo de queimador a pellet também
permite a queima de outros combustíveis granulados como: milho, casca de nozes,
casca de amêndoas, etc.
Figura 9 - Queimador a pellets de alimentação horizontal.

Fonte: [13]
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Figura 10 - Queimador a pellet com alimentação horizontal.

Fonte: [12]

O formato e sistema de funcionamento dos queimadores a pellet com
alimentação lateral, permite a sua utilização em fornos de assar pães e pizzas.

Algumas vantagens dos queimadores de alimentação horizontal:
- São de fácil adaptabilidade para substituir combustíveis como a lenha,
gás ou eletricidade em fornos pré-existentes.
- A mecânica é simples.

Algumas desvantagens dos queimadores de alimentação horizontal:
- Tem a maioria dos componentes expostos.
- Sobram cinzas na fornalha, ao final do fogo.
- Perigo de queimar os pellets dentro do tubo de transporte

1.2.3.3 Queimador de alimentação superior:
A solução vertical, de alimentação superior, abastece a câmara de combustão
através de um duto que está sobre o queimador. O alimentador helicoidal direciona os
pellets para o duto de alimentação, fazendo com que o combustível caia sobre o fogo.
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O queimador de pellet com alimentação superior se divide em dois tipos: Com
fornalha tipo bandeja ou com fornalha horizontal tubular.
O queimador com fornalha tipo bandeja é utilizado em lareiras a pellet (figura 11)
ou em sistemas integrados de aquecimento de água (figura 12). Já o queimador com
fornalha horizontal tubular (figura 13) é acoplado em sistemas de aquecimento de água
ou ar (figura 14), substituindo queimadores convencionais a óleo, a gás ou a lenha.
Funcionam com uma rosca transportadora que leva os pellets do reservatório a um
tubo de direcionamento e lança-os em cima da chama em combustão.
Figura 11 - Lareira a pellet

Fonte: [8]
Figura 12 - Boiler a pellet.

Fonte: [7]
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Figura 13 - Queimador a pellet adaptável

Fonte [6]

Figura 14 - Queimador a pellet instalado a um trocador de calor ar/ar.

Fonte: [6]

Algumas vantagens dos queimadores de alimentação superior:
- Por manter os pellets da rosca transportadora afastados da câmara de
combustão, é menor o risco de incendiar o reservatório.
- Por lançar os pellets sobre a chama, facilita a combustão.
- Baixo custo de instalação, operação e manutenção.
Vantagens abaixo válidas apenas para queimador com fornalha horizontal
tubular:
- São de fácil adaptabilidade para substituir queimadores de combustíveis
como a lenha, gás ou óleos em boilers ou trocadores de calor.
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- São versáteis pela forma construtiva.
- A mecânica é simples.

Algumas desvantagens dos queimadores de alimentação superior:
- O controle de quantidade de pellets na câmara de combustão é
complicado.
- Necessitam um espaço no trocador de calor para acumular as cinzas.
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2

MORFOLOGIA DO PROCESSO DE PROJETO
2.1

Introdução

Maximiano conceituou projeto como um empreendimento temporário ou uma
sequencia de atividades com começo, meio e fim programados, que tem por objetivo
fornecer um produto singular, dentro das restrições orçamentárias. Um projeto é
normalmente uma atividade periódica com um conjunto bem definido de almejados
resultados finais. Ele pode ser dividido em subtarefas que precisam ser realizadas a fim
de atingir as metas do projeto. O projeto é suficientemente complexo, já que as
subtarefas requerem cuidadosa coordenação em termos de cronometragem,
precedência, custo e desempenho. (Fonte [15]).

O processo de projeto de um produto pode ser dividido nas seguintes fases:

- Análise das necessidades do cliente;
- Projeto conceitual;
- Projeto preliminar;
- Projeto detalhado;
- Construção do protótipo;
- Testes e modificações do protótipo;
- Documentação do projeto.

Em cada uma destas fazes do desenvolvimento do produto aplicam-se técnicas
e ferramentas, para melhor desempenho do processo de projeto e maior garantia do
atendimento das necessidades do cliente. Algumas destas técnicas e ferramentas
estão relacionadas no quadro 2, de acordo com as etapas do desenvolvimento do
projeto.
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Quadro 2 - Morfologia e metodologia do projeto.

Morfologia e metodologia do projeto
Fase

1

2

3

4

5

6

7

Morfologia do
projeto

Aspectos

Análise das
necessidades
(Need Analysis)

- Desejos do cliente.
- Análise do ciclo de vida do
produto.
- Benchmarketing.

Projeto conceitual

- Conceito / Ideia.
- Criatividade.
- Valor x Custos.

- Otimização e cálculos de
engenharia.
Projeto preliminar
- Análises de deformação,
troca de calor, fluxo, etc.
- Desenhos para manufatura.
- Padronização de acordo com
as normas.
- Materiais padronizados.
Projeto detalhado
- Processos possíveis de
fabricação.
- Definições de camada de
pintura, zincagem, etc.
- Protótipo de um projeto
especial (produção para
Construção do
cliente).
protótipo
- Protótipo para produtos em
série (gera cabeça de série do
lote de fabricação)
Testes e
- Ajustes e certificação.
modificações
- Manuais de instrução /
fabricação / montagem.
- Patentes.
Documentação
- Rascunhos, relatórios,
certificado das matérias
primas, etc.
Fonte: [14]

Metodologia de Projeto
(“Ferramentas”)
- Casa da Qualidade (QFD).
- Quadro de Identificação do
Problema (QIP).
- Estrutura de funções (FAST).
- Busca por Princípios de soluções
(Matriz Morfológica)
- Brainstorming.
- Análise dos modos de falha e seus
efeitos (FMEA).
- Cálculo e análises de engenharia.
- Previsão de confiabilidade.

- DFM (Design for manufacture).
- Normas ISO, ABNT, DIN, etc.
- Software de desenhos industriais.

- Prototipagem rápida.
- Impressoras 3D.
- Trabalho artesanal, ajustagem.
- Métodos normatizados para
testes.

- Infográfico (simbologia de fácil
compreensão).
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2.2

Atributos do Cliente (CA’s) X Características de Engenharia (EC’s)
A Casa da Qualidade é uma ferramenta da fase de Análise das Necessidades do

cliente. Para iniciar a utilização da Casa da Qualidade é necessário primeiro levantar
informações relativas aos Atributos do Consumidor (CA’s) e Características de
Engenharia (EC’s).
Os Atributos do Consumidor devem ser avaliados conforme seu grau de
importância numa escala de 1 a 3.
Atributos do Consumidor (CA’s):
- Máquina é barata (g.i.=3)
- É segura (g.i.=2)
- Não polui (g.i.=2)
- É confiável (g.i.=3)
- É bonita (g.i.=1)
- É produtiva (g.i.=3)
- É durável (g.i.=2)
- É de simples operação (g.i.=2)
- É de fácil adaptação (g.i.=2)
- É potente (g.i.=3)
As Características de Engenharia devem ter valores de metas e unidades de medida.
Características de Engenharia (EC’s):
- Custo de aquisição (de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00)
- Custo de manutenção (de R$ 50,00/ano a R$ 150,00)
- Consumo de combustível (de 0,4kg/hora a 2kg/hora)
- Potência calorífica (2 a 10 kcal/h)
- Massa equipamento (15 a 30 kg)
- Tempo de operação sem reabastecer (5 a 12 horas)
- Número de peças móveis desprotegidas (0 %)
- Emissão de ruído (de 40 a 70 dB)
- Emissão de poluentes (0,05 gr/m3)
- Perdas de calor (0,02 – 0,1 kcal/h)
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2.3

Casa da Qualidade Para o Projeto
A Casa da Qualidade é uma metodologia estruturada para organização de

informações do consumidor. Ajuda os projetistas a identificar explicitamente os
requisitos do consumidor, a relacioná-los com características de engenharia, a
encontrar soluções de compromisso e a avaliar as características potenciais do produto
com relação aos produtos concorrentes.
Figura 15- Casa da Qualidade para o projeto.

Fonte: Próprio autor
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2.4

Quadro de Identificação do Problema (QIP)

O Quadro de Identificação do Problema tem por finalidade analisar todas as
etapas do Ciclo de Vida do Produto, que são: produção, distribuição, uso e operação e
por fim o descarte.
Para o preenchimento do QIP, primeiramente analisamos as saídas desejadas,
ou seja, todo que se espera do produto em cada etapa do seu ciclo de vida. Em
seguida são determinadas as saídas indesejadas de cada etapa.
Definidas as saídas desejadas e indesejadas, inicia-se a definição das entradas
com base aos recursos disponíveis e ao meio ambiente.
Conforme quadro 3, pode-se ver o Quadro de Identificação do Problema para o
queimador semiautomático a pellets de madeira. Nesta fase do projeto foi possível
identificar quais as estratégias e recomendações de projeto a serem seguidas, que tipo
de recursos será utilizado para produção do produto final e, os resultados desejados e
não desejados no projeto e na fabricação. Possibilitou identificar os requisitos e as
restrições de projeto relacionado a cada fase do ciclo de vida do produto visando um
planejamento estratégico.

2.5

Diagrama FAST do Produto
O diagrama FAST (Técnica de Análise Funcional de um Sistema) é uma técnica

de hierarquia que induz o pensamento lógico. Parte-se da função de mais alto nível,
que é a função desejada do produto, até se chegar a funções de nível mais baixo, as
quais tornam possível a função de alto nível.
Para aplicação desta técnica, definem-se sempre um verbo e um substantivo
para cada função. Estas definições não devem ser tendenciosas a um produto em
mente do projetista, mas sim um verbo e um substantivo neutro, que servem para as
mais diversas soluções.
Encontradas as funções de baixo nível, serão utilizadas posteriormente para a
busca por princípios de solução.
Abaixo, na figura 16, encontra-se o diagrama FAST para o queimador
semiautomático para pellets de madeira.
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Quadro 3- Quadro de Identificação do Problema.

Fonte: Próprio autor
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Figura 16 - Diagrama FAST para queimador a pellet semiautomático

Fonte: autor

2.6

Busca por Princípios de Solução

Esta é a etapa de busca por princípios, mecanismos e elementos de máquinas
que solucionem as necessidades representadas pelas funções encontradas no
diagrama FAST. Para cada função encontrada é recomendado encontrar pelo menos
três alternativas, para que a partir destas alternativas se possa elaborar os projetos
conceituais.
Desta forma foram estudadas e organizadas as possíveis soluções abaixo, com
uma breve descrição de cada opção:

A. prover pellets
A.1 – manual
Alimentação da fornalha feita manualmente. Apenas viável para teste.
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A.2 – gravidade
Alimentação da fornalha por ação da gravidade. Assim que os pellets vão
sendo queimados eles viram cinza e caem por uma grelha, deixando
espaço para mais pellets entrarem na câmara de combustão.
A.3 – gravidade + vibração
Alimentação da fornalha por ação da gravidade combinado à ação de um
vibrador. Os pellets passam por uma rampa que está a mais ou menos 25
graus de inclinação, mantendo os pellets parados por ação do atrito
estático. O vibrador está acoplado à rampa. Quando o vibrador é
acionado, os pellets escorregam pela rampa, descendo até a câmara de
combustão.
A.4 – rosca transportadora (transportador helicoidal)
Alimentação feita por uma rosca transportadora, também conhecida por
transportador helicoidal.

B. prover O2 (comburente)
B.1 – ambiente
Alimentar o fogo com ar a pressão e temperatura natural a do ambiente
onde está instalado o queimador.
B.2 – ambiente forçado
Alimentar o fogo com ar forçado por ventilador radial.
B.3 – ambiente forçado pré-aquecido
Alimentar o fogo com ar forçado por ventilador radial, pré-aquecendo
antes de chegar na câmara de combustão.

C. prover calor (ignição)
C.1 – manual (fósforo + álcool gel)
Acender o fogo de forma manual, com fósforo e acendedores.
C.2 – resistência elétrica em contato
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Acender o fogo com o calor de uma resistência elétrica em contato com o
combustível.
C.3 – resistência elétrica + ar forçado
Acender o fogo com ar quente, proveniente de uma resistência elétrica.

D. prover fornalha
D.1 – Queimador de alimentação inferior
Prover fornalha nos padrões de queimadores com alimentação inferior.
D.2 – Queimador de alimentação horizontal
Prover fornalha nos padrões de queimadores com alimentação horizontal.
D.3 – Queimador de alimentação superior tipo bandeja
Prover fornalha nos padrões de queimadores com alimentação superior.
D.4 – Queimador de alimentação superior fornalha horizontal tubular
Prover fornalha nos padrões de queimadores com alimentação superior
horizontal tubular.

E. prover controle
E.1 – manual
Fazer o controle manualmente por meio de registros, manivelas,
alavancas, interruptores, etc.
E.2 – temporizado
Fazer o controle da combustão por meio de controladores de tempo
(timers) gerando uma alimentação intermitente da chama.
E.3 – volume/min
Fazer o controle da combustão por meio de “dimmers”, mantendo uma
alimentação constante, regulando a quantidade de combustível por
unidade de tempo.
E.4 – temperatura desejada
Fazer o controle da combustão de forma automatizada, indicando a saída
desejada (temperatura), fazendo uso de termopares, Circuitos Integrados
ou controladores existentes no mercado.
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F. prover estrutura
F.1 – Estrutura metálica em partes
Se trata de mais de uma estrutura, todas em chapas metálicas,
interligadas por mangueiras para pellets e cabos elétricos
F.2 – Estrutura metálica monobloco
Se trata de uma estrutura em chapa metálica contendo todos os conjuntos
F.3 – Estrutura metálica revestida
Se trata de uma ou mais estruturas com um revestimento externo
metálico, ficando aparente apenas o quadro eletrônico de comando e uma
tampa de acesso para carregar o reservatório de pellets.

G. prover segurança
G.1 – Fechamento total das partes móveis
Se trata do enclausuramento com chapa de aço lisa das partes móveis.
G.2 – Fechamento perfurado das partes móveis
Se trata do enclausuramento com chapa de aço perfurada (ventilada) das
partes móveis.
G.3 – Enclausuramento do sistema
Se trata do enclausuramento completo de todo o sistema.

2.7

Matriz Morfológica

A matriz morfológica é um quadro onde são representadas de forma simbólica
as alternativas de solução, levantadas na busca por princípios de solução. Este quadro
tem por objetivo facilitar a visualização das alternativas de solução para elaboração das
concepções de projeto.
Estas concepções serão elaboradas com base a combinações apropriadas da
matriz morfológica, mostradas no quadro 4.
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Quadro 4 - Matriz Morfológica do Queimador de Pellets.

Fonte: Próprio autor
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2.8

Síntese e descrição de Concepções

A síntese das concepções é resultado do agrupamento de soluções compatíveis
provenientes da Matriz Morfológica. Desta forma foram elaboradas três concepções
diferentes de queimadores de Pellets, como descrito e apresentado abaixo.

- Descrição da concepção 1:
A concepção 1 do queimador de pellets é para aplicações em trocadores de
calor existentes, ou seja, o queimador não possui em sua estrutura um trocador de
calor, ele apenas gera o calor. Possui um conceito conforme mostrado na figura 17.
Os pellets são providos ao fogo por meio de uma rosca transportadora (A), ar é provido
ao fogo por meio de um ventilador radial (B), este ar é pré-aquecido em torno do tubo
de combustão antes de entrar na fornalha. A ignição acontece por meio de um sistema
de ar quente (C) composto por um ventilador e uma resistência elétrica. A fornalha (D)
é do tipo horizontal tubular, facilitando a adaptabilidade à sistemas de troca de calor
pré-existentes. O controle da combustão é feito por meio de Dimmers, variando o
volume de combustível e de ar para a combustão (E). Partes móveis são protegidas por
meio de chapas perfuradas (F), permitindo um melhor resfriamento do motor elétrico.

Figura 17 - Concepção 1

Fonte: Próprio autor
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- Descrição da concepção 2:
A concepção 2 do queimador de pellets é para aplicações de aquecimento de ar
ou água, possuindo em sua própria estrutura trocadores de calor. Possui um
conceito conforme mostrado na figura 18.
Os pellets são providos ao fogo por meio de uma rosca transportadora (A), ar é
provido ao fogo por meio de um ventilador radial (B), este ar é pré-aquecido em
torno do tubo de combustão antes de entrar na fornalha. A ignição acontece por
meio de uma resistência elétrica posicionada no leito da fornalha de combustão (C).
A fornalha (D) é do tipo bandeja, possibilitando a visualização do fogo, muito
importante para lareiras a pellet. O controle da combustão é feito por meio eletrônico
onde termopares enviam sinais para um Circuito Integrado indicando a temperatura
de saída da água ou ar (E). O Circuito Integrado processa as informações e envia
sinais à rosca transportadora e ao ventilados, regulando o volume de pellets e de ar
para a combustão. Os conjuntos de armazenagem, de queima e as partes móveis
são protegidas por meio de uma caixa externa, cobrindo todo o sistema (F).
Figura 18 - Concepção 2

Fonte: Próprio autor

41

- Descrição da concepção 3:
A concepção 3 do queimador de pellets é para aplicações de aquecimento de ar
ou de uma chapa metálica para aplicações culinárias, possuindo em sua própria
estrutura trocadores de calor. Possui um conceito conforme mostrado na figura 19.
Os pellets são providos ao fogo por meio de um tubo inclinado, pela força gravitacional
(A). O ar é provido ao fogo por meio da convecção natural gerada pela chaminé, ou
seja, quando a chaminé está aquecida ela gera um fluxo de ar em ascensão, pois ao ar
quente sobe, diminuindo a pressão interna da fornalha fazendo com que o ar externo
entre na fornalha naturalmente (B). A ignição acontece de forma totalmente manual,
necessitando alguns pedaços de papel ou um pouco de algodão com álcool gel para
iniciar o fogo. O controle da combustão é feito manualmente por meio de um registro
(C) no tubo de descida dos pellets. A fornalha (D) é composta por uma grelha, onde os
pellets que já queimaram e viraram cinza caem da grelha para dentro de um recipiente
para as cinzas.
Figura 19 - Concepção 3

Fonte: Próprio autor
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2.9

Avaliação das Concepções
A avaliação das concepções é feita com base aos atributos dos consumidores

(ver Casa da Qualidade, figura 15, na seção 2.3) os quais foram resumidos em
características técnicas desejáveis e com os correspondentes pesos relativos.

Quadro 5 - Avaliação das concepções.
CARACTERÍSTICAS
DESEJADAS

Peso

Concepção 1

Concepção 2

Concepção 3

É barata

12,5

8

3

10

É segura

12,5

9

10

6

Não polui

8,3

9

9

6

É confiável

12,5

7

9

4

É bonita

4,2

8

10

4

É produtiva

12,5

9

8

6

É durável

8,3

8

8

6

É de simples operação

8,3

8

9

5

É de simples adaptação

8,3

10

2

0

É potente

12,5

9

9

5

TOTAL DE PONTOS

100

849,9

762,2

546,4

85%

76,2%

54,6%

GRAU DE SATISFAÇÃO

Fonte: Próprio autor

Para cada uma das concepções são dadas notas de acordo com grau de
satisfação da característica desejada pelo cliente. Estes valores são multiplicados pelo
peso de cada característica e os resultados desta multiplicação são somados tendo ao
final um valor para cada concepção, conforme pode ser conferido na penúltima linha do
quadro 5, em cada concepção.
A concepção 2 tem o preço muito elevado e é de difícil adaptação, requisitos
solicitados pelo cliente.
A concepção 3 tem o preço bastante acessível, porém tem muitas características
que não atendem os desejos do cliente.
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Desta forma, pode-se verificar que a concepção 1 teve o maior grau de
satisfação do cliente, considerando as características desejadas e atendidas por cada
uma das concepções. Assim, a próxima etapa é executar o projeto detalhado e a
construção do protótipo, de acordo com a concepção 1.
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3

PROJETO DETALHADO E CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO

Esta seção abordará o projeto detalhado do protótipo de acordo com o resultado
da análise das necessidades do cliente e com base ao projeto conceitual 1 (Seção 2.8 Figura 17).

3.1

Reservatório de pellets

Para projetar o reservatório deve-se levar em conta por onde e como será feito o
seu abastecimento e como será a saída dos pellets. O abastecimento será feito
manualmente, provavelmente o usuário irá despejar os pellets para dentro do
reservatório diretamente da embalagem, portanto a entrada deve ter dimensões
mínimas para tornar esta operação possível e confortável. A saída dos pellets se dará
por uma rosca transportadora de diâmetro 2” (50,8mm) e para evitar uma pressão
excessiva ao transportador, será reduzido o fundo do reservatório. Esta redução será
de forma cônica, para que os pellets deslizem para o fundo e a inclinação desta parte
afunilada deverá ser igual ou maior que 45 graus.
Outro aspecto importante a ser levado em consideração é a autonomia
desejada, ou seja, quanto tempo o queimador deve funcionar sem que seja necessário
o reabastecimento do reservatório. Este aspecto será atendido pelo volume do
reservatório. Conforme os valores meta da Casa da Qualidade (figura 15, seção 2.3), é
desejado que em sua potência máxima, consuma 2 quilogramas de pellets por hora
durante 5 horas. Desta forma executaram-se os cálculos abaixo:

Ma = Ch . Tq
Ma = 2kg/h . 5h
Ma = 10kg
Onde:
Ma – Massa de armazenagem [kg]
Ch – Consumo por hora [kg/h]

(5)
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Tq – Tempo de queima desejado [h]
Sabendo que o peso específico dos pellets a granel é de 700kg/m3, tem-se:

VR = Ma / Pe

(6)

VR = 10kg / 700kg/m3
VR = 0,014m3 (1m3 = 1000 litros)
VR = 14 litros
Onde:
VR – Volume interno do reservatório [litros]
Ma – Massa de armazenagem [kg]
Pe – Peso específico dos pellets a granel [kg/m3]
Desta forma, o volume total será o volume da parte inclinada, a qual foi préestabelecida, mais o volume da parte reta, conforme figura 20.
Figura 20 - Reservatório para pellets em desenvolvimento.

Fonte: Próprio autor
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Considerando que a parte inclinada possui um volume de 3,52 litros, a parte reta
do reservatório deve ter o volume de no mínimo 10,5 litros. Sabendo que a base da
parte reta mede 292mm por 241mm, calculou-se a altura da parte reta:

Vpr = largura . profundidade . alturaPR

(7)

10,5 litros = 2,92dm . 2,41dm . alturapr
alturapr = (10,5 litros / 7,04dm2)
alturapr = 1,48dm
alturapr = 150mm
Onde:
Vpr – Volume da parte reta [dm]
alturapr – Altura da parte reta [dm] ou [mm]
Considerando que não se deseja encher completamente o reservatório, a altura
da parte reta passou a ser de 200mm, conforme desenho na figura 21.
Figura 21 - Reservatório para pellets.

Fonte: Próprio autor
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Após a execução dos cálculos de volume e análise das entradas e saídas de
pellets, fabricou-se o reservatório conforme figura 22. Também foi fabricada uma tampa
de fácil encaixe para o fechamento do reservatório.
Figura 22 - Foto do reservatório pronto.

Fonte: Próprio autor

3.2

Mecanismo dosador de pellets

Para fabricar o mecanismo dosador de pellet, foi utilizado uma rosca helicoidal
com diâmetro externo de 48mm e diâmetro do eixo de 12,7mm e comprimento de rosca
de 150mm. Para determinar o passo da rosca deve-se levar em conta o volume de

transporte desejado por unidade de tempo. A capacidade nominal de um
transportador helicoidal trabalhando na posição horizontal pode ser estimada
através da equação 8, considerando que o micro motorredutor a ser utilizado
para girar o transportador helicoidal tem uma capacidade de 1,26 rpm e que o
volume de pellet por hora é de no máximo 2,8.10-3 m3/h., tem-se:
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Q = 4,71 . 10-5 (D2-d2) . p . n

(8)

2,8.10-3 = 4,71 . 10-5 (4,82 – 1,272) . p . 1,26
p = (2,8.10-3) / (1,27.10-3)
p = 2,2cm

Onde:
Q – Volume de pellet por hora [m3/h]

D – Diâmetro externo do transportador helicoidal [cm]
d – Diâmetro interno do transportador helicoidal [cm]
p – Passo da rosca do transportador helicoidal [cm]
n – Rotações por minuto do transportador helicoidal [rpm]
Tendo os e diâmetros, comprimento e passo do transportador helicoidal, o
próximo passo é dimensionar as peças para a fabricação.
Para detalhar a fabricação da rosca transportadora que será soldada ao eixo do
transportador, utilizou-se um software específico para planificação de formas especiais,
conforme figura 23. Este software é denominado Plate-n-sheet Development e seu
princípio de funcionamento se baseia em formas pré parametrizadas. Após a escolha
da forma desejada, entra-se com as informações básicas e o programa executa a
planificação das peças.
Figura 23 - Software para planificação de formas especiais
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Fonte: Próprio autor

Com as informações obtidas a partir dos cálculos de volume, fabricou-se o
transportador helicoidal, conforme figura 24. Também foram considerados, para a
fabricação do eixo, diâmetros internos de rolamentos (rolamentos NSK 6000-2RS) e o
acoplamento de encaixe quadrado ao micro motorredutor disponível.
Figura 24 - Transportador helicoidal

Fonte: Próprio autor

Para fabricação da carcaça do transportador, utilizou-se um tubo de diâmetro
interno de 50,8mm e espessura de parede de 1,5mm. Foi considerada a admissão dos
pellets na saída do reservatório e a descarga por um tubo na posição vertical, onde
será encaixada uma mangueira de direcionamento o combustível à câmara de
combustão, como pode ser visto nas figura 25 e 26.
Figura 25 - Desenho da carcaça do transportado helicoidal.

Fonte: Próprio autor
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Figura 26 - Carcaça do transportador helicoidal.

Fonte: Próprio autor

3.3

Câmara de combustão

A câmara de combustão será fabricada a partir de um tubo redondo de diâmetro
76,2mm e espessura de parede de 3,35mm.
Considerando as vantagens de uma combustão completa (conforme seção
1.3.1), alguns detalhes devem ser observados durante o desenvolvimento da fornalha:

- Boa mistura entre combustível e comburente.
- O ar contém apenas 21% de O2 e o restante é composto por outros
elementos que não participam da combustão e apenas diminuem a temperatura
da queima. Para diminuir este efeito de esfriamento será feito o pré-aquecimento
do ar antes de entrar na câmara de combustão.

Desta forma a câmara de combustão será dotada de entradas de ar préaquecido, desde a base do fogo até a saída da fornalha, para que haja uma boa
mistura e tempo de queima entre combustível e comburente. Este ar será proveniente
da parede dupla que se fará por fora da câmara de combustão, conforme figuras 27 e
28.
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Figura 27 - Dimensões da câmara de combustão

Fonte: Próprio autor

Figura 28 - Princípio de funcionamento do pré-aquecimento do ar.

Fonte: Próprio autor
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Desta forma foi fabricada a fornalha e a parede dupla da fornalha, como pode
ser visto na figura 29. A parte externa da fornalha, que gerou a parede dupla, recebeu
pintura preta com tinta líquida para altas temperaturas.
Figura 29 - Fornalha tubular horizontal

Fonte: Próprio autor

3.4

Sistema de ignição semiautomático

O sistema de ignição semiautomático se deu-se a partir de uma resistência
elétrica de 1000w combinada com um ventilador axial, tipo cooler de computador. O
ventilador insufla o ar para dentro de uma câmara de admissão, cuja única saída se dá
pela resistência elétrica, aquecendo o ar a tal ponto que dê início à combustão dos
pellets, mostrado na figura 30.
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Figura 30 - Projeto do sistema de ignição semiautomático

Fonte: Próprio autor

3.5

Sistema de injeção de ar à câmara de combustão

O sistema de injeção de ar à câmara de combustão será feito por meio de um
ventilador radial (RLA108/0042-3030LH EBM-Papst) com uma pressão de 290 Pa, para
vencer a barreira dos pequenos orifícios de entrada de ar à câmara de combustão. O
ventilador irá insuflar o ar para dentro de uma caixa de distribuição de ar. Uma parte da
saída de ar desta caixa será para dentro da parede dupla da fornalha e outra parte
diretamente para dentro da fornalha (figura 31).

3.6

Painel elétrico de controle

O painel de controle elétrico foi elaborado levando em consideração as fases de
funcionamento do queimador. As fases são as seguintes:
1. Carregamento dos pellets;
2. Ignição;
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3. Queima contínua.

Desta forma, com a utilização de 2 chaves tripolares e 2 Dimmers, elaborou-se o
esquema conforme figura 32.
Figura 31 - Insuflamento de ar para combustão.

Fonte: Próprio autor
Figura 32 - Esquema elétrico do quadro de comandos.

Fonte: Próprio autor
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Para iniciar a utilização do queimador, deve-se carregar a câmara de combustão
com os pellets acionando a CT1 (chave tripolar 1) para o lado 1 dos contatos, até que
se tenha combustível suficiente para iniciar a queima.
Quando a câmara estiver carregada com os pellets, a CT1 é desligada e a CT2 é
acionada para o lado 1 dos contatos, ligando os ventiladores e a resistência elétrica. A
CT2 permanece nesta posição até que se inicie a combustão.
Após o início da combustão a CT1 e a CT2 são ligadas na posição 2 dos
contatos, desligando a resistência elétrica e acionando o transportador helicoidal
através do controlador de velocidade D1.
O ventilador principal também pode ser controlado através do controlador de
velocidade D2.
Desta forma fez-se a montagem dos componentes elétricos em um painel junto à
caixa externa do queimador, conforme apresentado na figura 33.
Figura 33 - Painel de comandos elétricos.

Fonte: Próprio autor
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3.7

Segurança das partes móveis

Prover segurança é extremamente importante, por isso cada parte móvel do
queimador foi isolada, impedindo o acesso com as mãos, conforme previsto no projeto
conceitual. Desta forma, se fez um fechamento no micro motorredutor (figura 34) e
também na parte interna do reservatório, impedindo o acesso ao transportador
helicoidal (figura 35). O grade de isolamento dentro do reservatório deve permitir a
passagem dos pellets sem que o operador possa tocar no transportador helicoidal.
Assim, foi selecionada uma grade de 30x30mm, instalada a uma distância de 130mm
da área de risco, impedindo o acesso com os dedos.
A região da fornalha aquecerá a altas temperaturas, tendo o risco de queimaduras,
porém após instalado a um trocador de calor, esta parte aquecida ficara inserida dentro
do trocador de calor, isolada do contato do operador.
Figura 34 - Proteção micro motorredutor

Fonte: Próprio autor
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Figura 35 - Proteção transportador helicoidal.

Fonte: Próprio autor

3.8

Teste do protótipo

Para saber a potência de geração de calor do queimador, verificou-se quanto
pellet poderia ser queimado durante um dado período de tempo. Assim, sabendo o
poder calorífico dos pellets e a eficiência estimada do equipamento queimador, se
poderia chegar a produção de calor do queimador.
A regulagem da quantidade de pellet e quantidade de a ar para o fogo foi
definida após uma série de testes, encontrando o melhor ponto de regulagem para a
combustão.
Foram queimados 800 gramas de pellets (figuras 36 e 37) durante 25 minutos,
ou seja, em uma hora seria 1,92kg. Desta forma, executou-se o cálculo abaixo:

Pt = (m . C) Ef
Pt = (1,92kg/h . 4800kcal/kg) 0,95
Pt = 8.755 kcal/hora = 10,2 kW

(9)
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Onde:
Pt – Potência gerada por hora [kcal/h]
m – Massa de pellets queimada em uma hora [kg/h]
C – Poder calorífico dos pellets [kcal/kg]
Ef – Eficiência estimada do queimador [%]
Figura 36 - Pellet separado para teste.

Fonte: Próprio autor

Figura 37 - Teste do queimador.

Fonte: Próprio autor
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No mesmo teste, fez-se uma tentativa de medição da temperatura de saída da
fornalha, contudo o equipamento não era adequado e o procedimento foi interrompido
pelo fato do termopar ter ficado incandescente. Contudo ficou registrada a temperatura
de 1074 graus Celsius, conforme figura 38.
Figura 38 - Medição da temperatura

Fonte: Próprio autor

Durante os testes também foi verificado que as variações de tensão
provenientes da rede elétrica interferiam na alimentação de pellets e de ar para a
fornalha, tendo uma combustão não uniforme.
Outra observação que se pôde fazer durante os testes é que na fase de
carregamento da fornalha, antes de iniciar a combustão, os pellets acabavam se
afastando demais da resistência elétrica de ignição e as vezes até caindo da fornalha.
Portanto foi criada uma barreira para o a fase inicial da ignição, mantendo os pellets
bem ao fundo da fornalha, próximos ao ponto de ar quente de ignição.
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CONCLUSÃO

A execução da metodologia do projeto, em cada uma de suas etapas, permitiu
identificar de forma clara as necessidades do cliente, transformá-las em características
técnicas de engenharia e por fim, avaliar possíveis soluções com base aos projetos
conceituais desenvolvidos. Após a identificação da concepção de produto que melhor
atende os desejos do cliente, foi possível detalhar o projeto e executar a fabricação e
teste do protótipo, verificando de forma prática o desempenho do produto final.
Por se tratar de geração de energia térmica com combustível de fonte renovável,
insere o produto dentro de uma linha ecologicamente correta, em grande expansão no
mercado mundial, fomentando o desenvolvimento deste mercado também no sul do
Brasil. O desenvolvimento destes produtos possui muitos incentivos dos governos e
linhas de financiamentos facilitadas.
Os resultados obtidos com a fabricação do protótipo chegaram muito próximos
aos esperados, pois na seção 1.1 foi descrita uma taxa de geração de calor de
6000kcal/h e após uma série de testes chegou-se a uma regulagem ótima entre
combustível, comburente e fornalha, gerando uma taxa de geração de calor de 8755
kcal/h, conforme seção 3.8. Contudo o queimador atendeu aos requisitos de
funcionamento dos mecanismos, ignição e queima contínua dos pellet e segurança na
operação de forma excelente.
Em continuidade a este trabalho, poderiam ser projetados sistemas eletrônicos
de controle, operando em todas as etapas automaticamente, evitando assim que o
operador tenha que ficar monitorando o acendimento e evitando que as oscilações da
rede elétrica influenciem no funcionamento do mesmo. Também poderia ser fabricado
um trocador de calor para novos testes de geração de calor e eficiência.
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