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DESCRI<;:A.OE UTILIZACA.O DE UM CARBONIZADOR DE CASCAS DE
ARROZ PARA usa NA PROPAGA<;:A.ODE PLANTAS

No beneficiamento do arroz, a casca corresponde a cerca de 20% do peso dos residuos. Tern
lenta biodegradayao, baixa densidade e peso especifico. Quando nao e queimada visando 0

aproveitamento energetico, ja que e muito rica em carbono, fica ao relento de onde e facilmente levada
pelo vento para outras areas, causando problemas de poluiyao ambiental.

Carbonizada, a casca de arroz pode ser usada como substrato (pura ou em mistura com outros
materiais) na propagayao de plantas florestais, frutiferas, olericolas e ornamentais. Porem, 0

desconhecimento de tal utilidade e urn dos fatores do seu baixo aproveitamento. Como substrato,
apresenta as seguintes caracteristicas fisicas e quimicas: densidade seca = 150 g/l; capacidade de
retenyao de agua = 53,9%; capacidade de troca de cations = 5,5 meq/dl; pH em agua = 7,4; teor de sais
soluveis = 0,7 g/I; nitrogenio = 0,7%; f6sforo = 0,2% potassio = 0,3%. E leve, poroso, livre de
plantas daninhas, nemat6ides e pot6genos, tern volume constante, colorayao escura, boa aerayao e
drenagem, podendo ser utilizado logo ap6s a carbonizayao.

Para a carbonizayao das cascas de arroz, deve-se usar 0 "carbonizador", equipamento composto
de urn cilindro carbonizador (Fig. 1), uma base de encaixe (Fig. 2) e uma chamine (Fig. 3), construidos
em oficina de serralheria.



FIG. 1. Cilindro carbonizador
com detalhe dos cortes
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FIG. 3. Chamine

o cilindro pode ser construido a partir de urn tonel de latao com capacidade de 200 litros,
devendo-se, para tanto, retirar suas bases (tampa e fundo) e fazer cortes de 3 a 5 cm de comprimento
em todo seu perimetro (Fig. 1). A base de encaixe e a chamine sac feitas de zinco.

A carbonizayao deve ser feita em local plano, limpo e proximo it fonte de agua, conforme as
seguintes etapas:
a) Faz-se urn fogo com lenha ou carvao no piso do local escolhido; b) P5e-se 0 cilindro carbonizador

(Fig. 4a) sobre 0 fogo, coloca-se mais madeira ou carvao dentro do cilindro e, em seguida coloca-se
a base de encaixe (Fig. 4b) sobre 0 cilindro;

c) Coloca-se a chamine sobre a base de encaixe (Fig. 4c) e colocam-se as cascas de arroz circundando
o cilindro carbonizador ate a altura da base de encaixe da chamine, formando uma pilha de cascas de
arroz (Fig.5)



A partir de entao, 0 operador ficani
observando a saida de cham as na superficie da pilha
de cascas de arroz e, com 0 usa de uma pa, devera
retirar as cascas da base (proximo ao solo) e coloca-
las sobre os locais em chamas (pontos de fogo) que
vao surgindo na superficie da pilha. Quando toda a
pilha de cascas estiver carbonizada, ou seja, com cor
escura como carvao vegetal, 0 operador, com uso
de uma pa, devera afasta-Ias do carbonizador e
umedece-las com agua ate certificar-se de que nao
hi mais combusmo.

A cabomiza~ao, quando bem efetuada,
apresenta urn rendimento de cerca de 50%, ou seja,
o volume de cascas de arroz "in natura" apos a
queima reduz-se a metade. FIG. 5. Detalhe da formal;ao da pilha

dcascas para carbonizal;ao


