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Introdução

Este trabalho descreve:

• Gases da combustão da madeira

• Utilização dos gases da combustão da madeira

• Como podem ser processados?

• Características de um queimador

• Equipamentos e metodologia utilizada na qualificação e quantificação 

dos gases da combustão da madeira

• Resultados obtidos

• Discussões e conclusões
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Gases da combustão da madeira
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Gases da combustão da madeira
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Melhorar a eficiência térmica do processo de obtenção de carvão vegetal (biorredutor 
renovável);

Queima dos gases do efeito estufa (elimina ou diminui sua emissão);

Melhorar o ambiente de trabalho;

Utilizar a energia gerada na queima dos gases na secagem da madeira;

Utilizar o calor gerado durante a queima na co-geração de energia elétrica.

Utilização dos gases da combustão da madeira
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Como podem ser processados? 
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9Nas chaminés dos fornos

Como podem ser processados?

9Melhora o ambiente de trabalho e diminui as emissões;
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Como podem ser processados?

Queimador retangular Queimador circular

Com isso, temos:

9Reaproveitamento dos gases para obtenção de energia térmica;

9Calor para secagem da madeira;

9Co-geração de energia elétrica;

9Diminuição das emissões dos gases do efeito estufa (CH4).

9Em queimadores 
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Características de um queimador
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Características de um queimador

9Fase exotérmica da carbonização para sua queima;

9Volume adequado a vazão de gases;

9Distribuição dos materiais na sua construção adequado;

9Mistura adequada ar-gás (turbulento);

9Tempo de permanência da mistura ar-gás na câmara;

9Sem perda de calor para as vizinhanças.
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Equipamentos e metodologia utilizada na
qualificação e quantificação dos gases da carbonização
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Equipamentos

9Estrutura laboratorial

Cromatografia gasosa Padrões

Fonte: ArcelorMittalBioEnergia e ESALQ-USP
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Equipamentos

9Estrutura de campo

Fonte: ArcelorMittalBioEnergia e ESALQ-USP
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Equipamentos

9Estrutura de campo

Gasômetro Tedlar bag

Fonte: ArcelorMittalBioEnergia e ESALQ-USP
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Metodologia

9A metodologia para coleta dos gases utilizada foi de acordo com o protocolo AM0041 

version 1 “Mitigation of Methane Emissions in the Wood Carbonization Activity for Charcoal 

Production” da UNFCCC.

Fonte: ArcelorMittalBioEnergia e ESALQ-USP

A- Chaminé;
B- Condensador (condensáveis);
C- Bomba peristáltica;
D- Gasômetro;
E- Tedlar bag.

9 A cada hora a bomba succiona o gás durante 10 min a  
volume constante (1 L/min).

9 No período de 6 horas têm-se uma amostra.

9 A coleta do gás deve ser feita até o final do processo de 
carbonização.
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Metodologia

Fonte: ArcelorMittalBioEnergia e ESALQ-USP

Ponto de coleta Armazenamento da amostra de gás 
(tedlar bag)
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Metodologia

Fonte: ArcelorMittal BioEnergia e ESALQ-USP

Injeção do gás Análise cromatográfica
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Resultados obtidos
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Resultados obtidos

Cromatograma típico dos gases da carbonização da madeira

Fonte: ArcelorMittal BioEnergia e ESALQ-USP
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Resultados obtidos

Variação do % em peso gases não condensáveis em função do tempo e temperatura.

Fonte: ArcelorMittal BioEnergia e ESALQ-USP
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Resultados obtidos

Variação do % em peso de CH4 em função do tempo e temperatura.

Fonte: ArcelorMittal BioEnergia e ESALQ-USP
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Discussões e conclusões
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Discussões e conclusões

9Os experimentos de coleta dos gases da carbonização da madeira foram realizados de 
acordo com a metodologia de monitoramento AM0041 (UNFCCC) com modificações;

9Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que o sistema de coleta, qualificação e 
quantificação dos gases da carbonização da madeira tem boa repetibilidade;

9Há variação da composição dos gases durante a carbonização;

9De acordo com a composição química dos gases da carbonização da madeira verifica-se 
a sua viabilidade para geração de calor para a secagem da madeira e co-geração de energia 
elétrica.
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