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Pergunta nº: 1239/Question nº: 1239 

 
Título: /Title: Gases gerados na queima de biomassa lenhosa do 

eucalipto 

 

    Por: / By:  Priscyla Antonelli 

 
E-mail: eng.priscyla@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 
 

Boa tarde, 

 

Eu preciso saber quais gases a lenha de eucalipto libera quando 

queimada (em caldeira) e a quantidade (% média) de cada um desses 
gases. 

 

Aguardo retorno, 

 
Obrigada, 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:eng.priscyla@hotmail.com


Priscyla Vanessa Antonelli 

Engenheira Ambiental 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Boa tarde Priscyla – a queima em caldeiras de biomassas vegetais 
(entre as quais a lenha de eucalipto) costuma gerar certos tipos 

característicos de gases residuais, porém as concentrações e níveis de 

particulados (residuos de materiais não queimados na forma de 

carvõezinhos) vão depender de: 
 

• tipo de biomassa e seus componentes (madeira, casca, presença de 

folhas e galhos, terra, etc.);  

• umidade do material;  
• tipo de caldeira e seus controles;  

• qualidade, controle e estabilidade das operações de combustão – 

inclusive das relações dos ares de combustão;  

• composição dos combustíveis sendo queimados (teores de nitrogênio, 

enxofre, etc.);  
• tipos de abatedores de poluição (precipitadores eletrostáticos, 

lavadores de gases, filtros, etc.);  

• queima única da biomassa ou associação da queima com algum outro 

tipo de combustível auxiliar (gás natural, óleo combustível, resíduos de 
reciclagem de outros produtos como pneus, etc) 

 

Os principais gases presentes nos gases de exaustão são: vapor d’água, 

gás carbônico, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de 
enxofre, gases ácidos devido à formação de ácido sulfúrico, 

organoclorados formados em função da presença de cloretos na 

madeira, resíduos de madeira não queimada na forma de carvão em pó, 

etc. 

 
Sugiro que leia nos endereços abaixo alguns artigos relacionados a isso 

e que possam conter alguns dados numéricos de diversos desses 

poluentes: 

http://usuarios.upf.br/~engeamb/TCCs/2009-
2/MATEUS%20ZART%20DE%20ARRUDA.pdf  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pd

f  
e 

http://usuarios.upf.br/~engeamb/TCCs/2009-2/MATEUS%20ZART%20DE%20ARRUDA.pdf
http://usuarios.upf.br/~engeamb/TCCs/2009-2/MATEUS%20ZART%20DE%20ARRUDA.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf


http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/mestradoenergia/Dissertacoes/2009/Rodrigo_Pereira_Fr

ancisco.pdf  

e 
http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Solucoes_Ener

geticas_para_a_Amazonia_Biomassa.pdf  

e 

http://www.ufpa.br/inct-ereea/Seminário%20INCT%20biomassa.pdf  
e 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/EngMecanica_SilvaRF_1.pdf  

  

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 
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Outros comentários / Other comments: 
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http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoenergia/Dissertacoes/2009/Rodrigo_Pereira_Francisco.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoenergia/Dissertacoes/2009/Rodrigo_Pereira_Francisco.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoenergia/Dissertacoes/2009/Rodrigo_Pereira_Francisco.pdf
http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Solucoes_Energeticas_para_a_Amazonia_Biomassa.pdf
http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Solucoes_Energeticas_para_a_Amazonia_Biomassa.pdf
http://www.ufpa.br/inct-ereea/Seminário%20INCT%20biomassa.pdf
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/EngMecanica_SilvaRF_1.pdf

