
o forno foguete (rocket kiln) 
 
Para entender os conceitos fundamentais da dinâmica dessa queima, clique aqui: 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_mass_heater 
https://permacultureprinciples.com/post/rocket-stoves/ 
 

 
 
 
Modificações para queimar um forno – substitua o tubo de saída do calor por um forno, e 
adicione uma chaminé de manta cerâmica com 25cm de diâmetro, e adicione alguns tijolos 
para dar estrutura para a base do forno caso ele seja mais largo que a fornalha. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para as dimensões da fornalha (“rocket engine”) use tijolos refratários para cerâmica (não dos 
isolantes): 
 
 

 
Modifique o forno cortando buracos quadrados no topo e no fundo de 18,5 x 18,5cm. Remova 
os controles elétricos, fios etc. Aumente um pouco os buracos dos antigos elementos elétricos 
para colocar o pirômetro. Use contes, porque os pirômetros medem apenas a atmosfera e não 
a temperatura das cerâmicas dentro do forno. 
(os tijolos amarelos representam tijolos refratários (pesado), e o rosa tijolo isolante (leve)) 
 
 



 
 



 
 
Note o tijolo de limpeza (feito de tijolo isolante, leve) na parte de baixo da fornalha. Quando a 
temperatura do forno começa a parar de subir, remova os carvões (podem servir de composto 
para a agricultura, chamado de “biochar”). A temperatura cairá com isso por um ou dois 
minutos, mas depois voltar a subir rapidamente. Um forno pequeno queimará muito rápido para 
peças cruas. Então é melhor usar cerâmicas pré-aquecidas para monoqueima ou peças já 
biscoitadas. Argila terracota mostrará marcas de fumaça, mas a porcelana ou argila branca não 
mostrará marcas visíveis da queima à lenha. 
 
Encontre uma fonte de lenha realmente fina da espessura de uma régua ou de um polegar. Ou 
colete muitos galhos finos. 
 
Aqui você pode encontrar um rachador de lenha realmente fácil de usar: 
Kindling Cracker-  Firewood Kindling Splitter Review 
 



Os recursos que eu usei para construir meu forno estão nesse livro: 
https://www.amazon.com/Rocket-Heater-Builders-Guide-Step-
ebook/dp/B01FIKD1Y8/ref=sr_1_1?gclid=CjwKCAjw0dKXBhBPEiwA2bmObXnA7sFFRppmnca
aa08tpTHfNn_eOfR0-
uW8CzuQ1j8wk9eafEfZABoC8XsQAvD_BwE&hvadid=241907396799&hvdev=c&hvlocint=9001
812&hvlocphy=1031634&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9583982292702049506&hvtargid=kwd-
200985479546&hydadcr=22594_10348222&keywords=rocket+mass+heater+builders+guide&qi
d=1660242407&sr=8-1 
 
Peço que entrem por gentileza no nosso novo grupo do Facebook para coletar e compartilhar 
informações sobre experiências com o forno foguete (‘rocket kiln’): 
https://www.facebook.com/groups/612205583636245/ 
 
 
 
 


