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RESUMO 
 
 

Um dos problemas atuais relacionado ao meio ambiente diz respeito à correta destinação dos 
resíduos sólidos decorrentes da utilização de materiais auxiliares no transporte de 
componentes para o processo de produção industrial. Com intuito de sanar essa questão, 
criou-se a politica nacional de resíduos sólidos, Lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
prevê mecanismos para minimizar os impactos negativos provocados em razão do término da 
vida útil para a utilização dos produtos adquiridos. Esta pesquisa foi motivada por uma 
indagação a respeito do gasto que uma empresa tinha em relação ao descarte de pallets de 
madeira junto a uma ideia de reutilização dos mesmos para fins energéticos. A produção de 
carvão vegetal no Brasil é constituída em grande parte por pequenos e médios produtores, 
produtores esses que optam pela utilização de fornos de baixo custo de instalação e fácil 
manuseio onde com apenas um operador pode-se operar de 7 a 10 fornos, porém esse método 
de produção é muito dependente da experiência do operador para obter-se uma melhor 
eficiência e uma melhor qualidade do carvão vegetal produzido. Este trabalho foi desenvolvido 
utilizando-se métodos clássicos de produção. Foram disponibilizados pela empresa concedente 
100 pallets para o estudo, os mesmos foram levados até a área onde foi feito o corte para a 
melhor alocação no forno, definiu-se o padrão de corte e o tempo gasto pelos operadores. 
Durante o processo de definição de corte, houve problemas quanto à disposição dos pregos 
encontrados nos pallets que dificultavam e em alguns casos impossibilitavam a padronização, 
sendo assim em alguns pallets não foi possível seguir o fluxo estabelecido. No processo de 
carbonização, por ser uma madeira de menor teor de umidade que o forno atingiu uma 
temperatura muito alta, o que reduziu drasticamente o tempo de fechamento do forno. Após a 
finalização do processo de carbonização e resfriamento do forno o mesmo foi aberto. O carvão 
produzido foi dado a consumidores para que o utilizassem na cocção de churrasco e segundo 
esses consumidores o mesmo apresentou boas características qualitativas como: fácil 
acendimento, não produção de fumaça e bom rendimento. Para o estudo realizado foi definido 
que é viável a produção de carvão a partir de pallets descartados, porém encontram-se 
diversas adversidades como a quantidade e disposição de pregos que dificulta o processo de 
corte além de oferecer risco ao operador, a aceitação do produto no mercado e o fator limitante 
para viabilidade econômica do negócio baseia-se principalmente na distância entre o local de 
retirada dos pallets e o local de carbonização da madeira. 


