
DICAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA FORNALHA
Pode-se queimar resíduos como cascas e galhos na  
fornalha. Faça abastecimentos periódicos até que a  
fumaça queime sozinha. Fique atento pois toras  
muito grossas, material muito úmido ou abastecer  
com muito material de uma só vez podem  

OBSERVE SE EXISTE FUMAÇA 
SAINDO PELA CHAMINÉ
Para uma boa queima da fumaça 
deve-se regular a entrada de ar  
da fornalha, movendo a chapa  
para abrir ou fechar o duto, 
adequando a abertura de  
acordo com a quantidade  
de fumaça vindo dos fornos  
e de madeira no interior  
da fornalha. 
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA FORNOS - FORNALHA

ATENÇÃO  
CUIDADOS COM A OPERAÇÃO 
DA FORNALHA

fornalha pode ser considerada como o “motor” da carbonização, uma 
vez que promove a retirada da fumaça de dentro dos fornos. Quanto 
mais quente a fornalha, mais ela “puxa” a fumaça dos fornos, por isso 
deve-se abrir ou fechar as válvulas borboletas dos dutos, que regulam a 
passagem da fumaça dos fornos para a fornalha. 

Após cerca de 30-36 horas do início da carbonização, dependendo da umidade 
inicial da madeira e da correta condução do processo, a fumaça já possui 

no interior da fornalha. 
Caso a fornalha apague deve-se proceder um novo acendimento, ateando fogo 
novamente no seu interior. É importante lembrar que, durante a queima, a 

medidas de segurança para prevenir o risco de acidentes:

n  Somente o operador deve permanecer próximo à fornalha em 
funcionamento.

n  O operador deve estar usando equipamentos de proteção individual – 
EPIs, conforme descrito anteriormente.

n  O operador deve se posicionar ao lado da porta de abastecimento da 
fornalha para abri-la.

n  Nunca o operador deve aproximar o rosto da porta de abastecimento 
ou duto de entrada de ar da fornalha quando ela estiver em 
funcionamento.

n  Não utilize combustíveis explosivos como gasolina ou álcool para 
ajudar a acender a fornalha, pode ser muito perigoso. Utilize papéis, 

ou seja, faça uma pequena fogueira no seu interior.
n  Siga corretamente as orientações de construção e operação da 

fornalha. O uso da manta cerâmica é essencial para durabilidade e 
segurança, pois age como um isolante térmico.

n  
sanidade do sistema, principalmente da estrutura da fornalha.

OPERAÇÃO DO SISTEMA FORNOS-FORNALHA
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