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Resumo 
 

Foi propósito desta dissertação de mestrado o desenvolvimento de competências de investigação na 

área da produção renovável de energia, mais especificamente a partir da biomassa, pelos processos 

de combustão, de pirólise e de gasificação, pois, questões como dependência energética externa, 

elevada intensidade carbónica e disponibilidade energética incerta de combustíveis de origem fóssil, 

não sendo recentes, permanecem atuais. 

Neste sentido, foi feito o estudo do potencial energético da biomassa agroflorestal do Norte de 

Portugal, através de recolha e tratamento de informação relevante sobre os diferentes tipos de 

biomassa, com o intuito de determinar a viabilidade de implementação de centrais térmicas a 

biomassa.  

Foram estudados os processos de combustão, de pirólise e de gasificação da biomassa por forma a 

otimizar a sua utilização, contribuindo para a melhoria das eficiências de conversão. O estudo 

compreendeu a realização de ensaios experimentais em torno dos processos de pirólise e de 

gasificação, onde foram testadas diversas biomassas. 

Aos processos de pirólise e de gasificação, são inerentes inúmeras vantagens, quando comparados 

com o processo de combustão, pois, como resultado destes processos, é possível obter um 

biocombustível gasoso e/ou sólido, este último na forma de biocarvão. O biocarvão, para além do 

elevado poder calorífico, com vantagens claras para a produção de energia, quando aplicado nos solos 

agrícolas aumenta a retenção de nutrientes, diminuindo a necessidade de fertilização e de rega, 

apresentando ainda a vantagem de ser um elemento sequestrador do dióxido de carbono atmosférico.  

Foram também verificadas as propriedades do biocarvão obtido, quer por gasificação, quer por pirólise, 

através das análises imediata e calorimétrica. Para além das diferentes biomassas estudadas, foram 

também analisados os tempos de permanência e temperaturas de processo. No processo de pirólise, 

ficou evidenciado que o tempo de permanência da biomassa tem pouca influência na redução do teor 

de matéria volátil do biocarvão produzido por pirólise lenta. Do processo de gasificação foi possível 

verificar que a biomassa de casca de avelã, resultou num biocarvão com um teor de carbono fixo de 

88%. O gás de síntese produzido foi queimado num motor de combustão interna, tendo sido verificada 

uma produção específica de 1,14 kWh/kg e uma produção de gás de 2,78 m3/kg. 



 
 

De modo a poder-se sistematizar o contributo do processo de gasificação, foi também utilizado um 

modelo numérico para obtenção de resultados. Os resultados produzidos mostraram-se consistentes 

com a literatura. 

Através do conhecimento experimental, bem como dos resultados obtidos, dos processos de 

combustão, de pirólise e de gasificação, foi possível caracterizar o potencial da biomassa endógena do 

Norte de Portugal e compará-lo com as importações evitadas em termos de combustíveis fósseis e 

emissões de gases com efeito de estufa associadas.  

 

Palavras chave: biomassa, combustão, pirólise, gasificação. 
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Abstract 
 

The purpose of this master's thesis was the development of research competences in the field of 

renewable energy production, more specifically from biomass, by the combustion, pyrolysis and 

gasification processes, since issues such as external energy dependence, high carbon intensity and 

uncertain energy availability of fossil fuels, not being recent, remain current. 

In this sense, the energy potential of the agroforestry biomass of the North of Portugal was studied by 

collecting and processing relevant information on the different types of biomass, in order to determine 

the viability of biomass thermal power plants. 

The processes of combustion, pyrolysis and gasification of biomass were studied in order to optimize 

their use, contributing to the improvement of conversion efficiencies. The study comprised 

experimental tests on the pyrolysis and gasification processes, where several biomasses were tested. 

To the pyrolysis and gasification processes, innumerable advantages are inherent when compared to 

the combustion process, as a result of these processes, it is possible to obtain a gaseous and/or solid 

biofuel, the latter in the form of biochar. In addition to the high calorific value of biochar, with clear 

advantages for energy production, when applied to agricultural soils, it increases nutrient retention, 

reducing the need for fertilization and irrigation, and has the advantage of being a sequestering 

element of atmospheric carbon dioxide. 

The properties of the biochar obtained either by gasification or by pyrolysis were verified by means of 

the immediate and calorimetric analysis. In addition to the different biomasses studied, the residence 

times and process temperatures were also analysed. In the pyrolysis process, it was evidenced that the 

residence time of the biomass has little influence on the reduction of the volatile matter content of 

the biochar produced by slow pyrolysis. From the gasification process it was possible to verify that the 

biomass of hazelnut shell resulted in a biochar with a fixed carbon content of 88%. The produced 

syngas was burned in an internal combustion engine and was verified a specific production of 1,14 

kWh/kg and a gas production of 2,78 m3/kg. 

In order to systematize the contribution of the gasification process, a numerical model was also used 

to obtain results. The results were consistent with the literature. 



 
 

Through the experimental knowledge, as well as the results obtained, of the combustion, pyrolysis and 

gasification processes, it was possible to characterize the potential of the endogenous biomass of the 

North of Portugal and to compare it with the avoided imports in terms of fossil fuels and emissions of 

associated greenhouse gases. 

 

Keywords: biomass, combustion, pyrolysis, gasification. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da procura global de energia e de recursos naturais, inerente ao desenvolvimento humano, 

levanta sérios desafios ambientais e de sustentabilidade. Isto deve-se, de grosso modo, à exploração 

intensiva de recursos energéticos de origem fóssil, que comportam severas consequências ambientais, 

resultantes da sua utilização. 

A consciencialização de tais prejuízos ambientais, aliada à disponibilidade incerta destes combustíveis 

e aos custos crescentes na sua aquisição, motivaram a procura de soluções baseadas em fontes limpas 

de energia, de reduzida emissão carbónica, seguras, acessíveis e renováveis. Neste contexto, as fontes 

de energia renovável ganharam destaque, dando resposta à procura crescente de energia, não 

comprometendo os ecossistemas naturais, reduzindo a dependência energética externa e dando 

impulso ao desenvolvimento local e social.  

São diversas as fontes de energia renovável, algumas delas marcam já forte presença no nosso 

quotidiano, como é o caso das fontes de energia solar e eólica, outras permanecem ainda por explorar, 

apesar do seu enorme potencial. O aproveitamento energético da biomassa enquadra-se neste último. 

Atualmente, a biomassa e os resíduos contribuem com cerca de 10% da oferta global de energia e, 

estima-se, que o potencial total de disponibilidade anual de biomassa seja de 1,08×1011 tep, o que 

representa quase 10 vezes as necessidades globais de energia (Kan, Strezov and Tim J Evans, 2016). 



2 
 

Assim, o aproveitamento energético da biomassa desempenha um papel fulcral como forma de 

inverter parte dos problemas decorrentes da utilização de combustíveis fósseis e como forma de 

valorização de resíduos resultantes de diversas atividades humanas. 

Avançar para um desenvolvimento sustentável deve promover a eficiência na utilização de recursos e 

a integração dos resíduos nos próprios ciclos naturais e produtivos, para benefício da natureza e da 

economia (Zainal et al., 2001). 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

A conversão da biomassa em energia tem acompanhado a humanidade desde cedo. Esta pode ser 

dividida em dois grupos, a saber: conversão bioquímica e conversão termoquímica. A primeira envolve 

catalisadores e organismos biológicos para a produção de energia; já a segunda, envolve calor e 

catalisadores químicos. Pese embora a conversão bioquímica seja menos dispendiosa e mais favorável 

para o ambiente do que a conversão termoquímica, dado o seu baixo rendimento e elevado tempo de 

processo, a conversão termoquímica é mais difundida (Tripathi, Sahu and Ganesan, 2016). 

As vias termoquímicas de conversão de biomassa em energia que aqui vão ser exploradas são a 

combustão, gasificação e pirólise. 

Desde os tempos mais remotos que o processo de combustão, o fogo e a chama, despertam o interesse 

da humanidade. A combustão foi sempre muito relevante na vida do Homem, sendo uma das suas 

vitórias a conquista do fogo, quando o homem aprendeu a provocar e a controlar a combustão. 

Apesar de ancestral, em Portugal, o processo de pirólise da biomassa tem uma expressão reduzida e o 

processo de gasificação tem expressão nula, não obstante das vantagens destes processos de 

conversão de biomassas residuais em energia útil (Borges, 2009). Assim, torna-se fundamental a 

caraterização do potencial de combustão, de pirólise e de gasificação da biomassa agroflorestal através 

da avaliação da eficiência dos processos de conversão da biomassa em energia térmica, elétrica ou 

biocombustíveis para uso doméstico e industrial. 

O exemplo mais antigo conhecido do processo de pirólise, é o uso de carvão vegetal produzido como 

um produto não intencional procedente de incêndios, para desenhos de cavernas de Cro-Magnon há 



3 
 

cerca de 38 000 anos. Na Idade do Bronze, o biocarvão produzido intencionalmente foi usado para 

fundição de metais e é ainda fortemente usado na metalurgia atual (Brownsort, 2009). 

O biocarvão também é usado na agricultura há milhares de anos. Os solos férteis de terra preta (ou 

terra escura), da região amazónica, resultam da incorporação de biocarvão nos solos, que de outra 

forma seriam pobres/pouco produtivos. Esta constatação, juntamente com a procura de técnicas de 

sequestro de carbono para a mitigação das alterações climáticas, levou ao interesse recente da pirólise 

de biomassa (Brownsort, 2009).  

A pirólise de biomassa para produção de biocarvão foi, talvez, a primeira aplicação a grande escala de 

um processo relacionado com a gasificação (Basu, 2010). A primeira investigação relativa à gasificação 

é datada de 1669, em que Thomas Shirley ensaiou “hidrogénio carbonatado” (agora designado por 

metano), e 30 anos mais tarde, Dean Clayton obteve gás de carvão através de experiências com pirólise 

(Brownsort, 2009; Higman, 2014). Em 1798, Lebon tentou gasificar madeira e em 1801 Lampadius 

provou a possibilidade de utilização dos gases residuais resultantes da carbonização da madeira (Kaupp 

and Goss, 1984). As primeiras patentes no âmbito da gasificação foram emitidas em 1788 e 1791 para 

Robert Gardner e John Barber, respetivamente. Robert Gardner sugeriu o aproveitamento do calor 

residual de fornos, de modo aumentar a produção de vapor e John Barber o uso do gás de síntese na 

operação de motores de combustão interna (Kaupp and Goss, 1984). 

De acordo com Basu (2010), a história da gasificação pode ser dividida em quatro períodos: 

1850-1940: em que o gás produzido a partir de carvão era usado principalmente para iluminar e 

aquecer casas e ruas. Em 1900, com a invenção da lâmpada incandescente, a sua utilização para 

iluminação diminuiu, mas continuou a ser utilizado para cozinhar e aquecer. Contudo, com a 

descoberta do gás natural, decresceu o interesse pela gasificação de carvão ou de biomassa. 

Nesta época, surgiram as principais tecnologias comerciais de gasificação: o gasificador de leito 

fluidizado de Winkler em 1926, o gasificador leito móvel pressurizado de Lurgi em 1931 e o gasificador 

de escoamento por pressão de Koppers-Totzek. 

1940-1975: neste período, a gasificação entrou em dois âmbitos de aplicação: como combustível 

sintético (na combustão interna), e na síntese química, em óleo e outros produtos químicos de 

processo. 
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Com a escassez de petróleo provocada pela Segunda Guerra Mundial, sintetizou-se combustível a 

partir de gás de carvão. Na Europa, um elevado número de veículos era operado a carvão ou a 

biomassa gasificada nos gasificadores a bordo. Durante este período, mais de um milhão de pequenos 

gasificadores foram construídos principalmente para transporte. No entanto, com o fim da Segunda 

Guerra Mundial e a disponibilidade abundante de petróleo, deixou de haver a necessidade do processo 

de gasificação para transporte e produção de produtos químicos. 

1975-2000: este período volta a ser caraterizado pela escassez de combustível, desencadeado pelo 

embargo de petróleo de 1973, após a guerra de Yom Kippur. Isto causou forte impacto na economia 

ocidental e deu um forte impulso ao desenvolvimento de tecnologias alternativas como a gasificação, 

a fim de reduzir a dependência do petróleo importado. 

A queda subsequente do preço do petróleo atenuou este impulso na utilização da gasificação, mas 

alguns governos, reconhecendo a necessidade de um ambiente mais limpo, deram apoio ao 

desenvolvimento em larga escala da gasificação, integrada em centrais de ciclo combinado (Integrated 

Gasification Combined Cycle - IGCC). 

Pós-2000: a preocupação ambiental e a necessidade de redução da dependência energética deram de 

novo impulso à gasificação, pois esta apresenta-se como uma escolha natural para a conversão de 

biomassa em gás combustível, como fonte de energia renovável com balanço neutro de emissões de 

dióxido de carbono. 

A gasificação para a extração de compostos químicos e para a produção de energia a partir de resíduos 

foi redescoberta, levando ao desenvolvimento de algumas grandes centrais de gasificação.  

Segundo o Gasification and Syngas Technologies Council existem mais de 272 instalações operacionais 

em gasificação, com cerca de 686 gasificadores, em todo o mundo. Em 2014, 74 centrais de gasificação 

estavam em construção, o que faz somar 238 gasificadores, produzindo-se cerca de 83 MWth1.  Estas 

instalações estão distribuídas pela Ásia, Austrália, África, Médio Oriente e América do Norte. Deverá 

ser realçado que China, Índia, Malásia, Japão, Coreia do Sul e Austrália representam mais de metade 

da capacidade instalada em gasificação de todo o mundo (tanto em operação como em construção), 

Figura 1.1, (Higman, 2014). 

                                                           
1 Megawatt térmico  
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Figura 1.1. Capacidade instalada e estimativa de crescimento da produção de energia através do 
processo de gasificação, por região geográfica – adaptado de The Gasification Industry » GSTC, no 

date. 

 

Os maiores mercados de sistemas de combustão de biomassa existem na América do Norte e na 

Europa, totalizando cerca de dois terços da produção de eletricidade via biomassa (Figura 1.2). Outras 

regiões importantes, são a América Latina (particularmente o Brasil) e a Ásia. Espera-se que a Europa 

e a América do Norte aumentem a capacidade instalada numa média de 500 e 250 MWe por ano, 

respetivamente; mas, prevê-se que o maior crescimento relativo ocorra na Ásia e na América Latina. 

Até 2030, a produção de eletricidade por conversão de biomassa deverá triplicar e fornecer 2% das 

necessidades totais mundiais, 4% na Europa OCDE, como resultado das políticas governamentais para 

a promoção das fontes de energia renovável (Jaap, 2008). 

 

Figura 1.2 Capacidade instalada e estimativa de crescimento da produção de energia através da 
combustão de biomassa - adaptado  de Jaap, 2008. 
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No que respeita ao processo de gasificação, a produção de químicos é, e prevê-se que continuará a 

ser, a aplicação mais relevante (Figura 1.3). Um estudo recente, conduzido por Higman, 2014, 

determinou que cerca de 25% da produção mundial de amoníaco e mais de 30% da produção mundial 

de metanol são concebidos pelo processo de gasificação.  

A gasificação para produção de biocombustíveis líquidos e gasosos tem ganho destaque, 

especialmente na Ásia, onde a importação de combustíveis é dispendiosa e se pretende garantir a 

segurança energética. 

No que toca à matéria-prima utilizada no processo de gasificação, o carvão é dominante e prevê-se 

que continuará a sê-lo nos próximos anos (Figura 1.3). Não obstante, a gasificação da biomassa tem 

ganho destaque e espera-se que a sua utilização aumente no futuro (Higman, 2014).  

 

 

Figura 1.3.  Gasificação por tipo de aplicação e número de gasificadores por matéria-prima – 
adaptado de The Gasification Industry » GSTC, no date. 

 

 

1.2 BIOMASSA 

Segundo o Decreto-Lei n.º 117/2010, de 25 de outubro, a biomassa pode ser definida como a fração 

biodegradável de produtos, resíduos ou detritos de origem biológica provenientes da agricultura, 

incluindo substâncias de origem animal e vegetal, da exploração florestal e de indústrias afins, 

incluindo da pesca e da aquicultura, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e 

urbanos.  
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É, assim, percetível que são várias as fontes de biomassa, podendo estas ser divididas em quatro 

categorias, a saber: biomassa florestal residual, biomassa agrícola e agroindustrial, biomassa oriunda 

de resíduos e biomassa de culturas energéticas dedicadas. 

Serão alvo de estudo a biomassa florestal residual – que se entende como  a fração biodegradável dos 

produtos e desperdícios resultantes da instalação, gestão e exploração florestal (cepos, toiças, raízes, 

folhas, ramos e bicadas), do material lenhoso resultante de cortes fitossanitários e de medidas de 

defesa da floresta contra os incêndios, e do controlo de áreas com invasoras lenhosas, excluindo os 

sobrantes das indústrias transformadoras da madeira (designadamente cascas, restos, aparas e 

serradura); e a biomassa agrícola – que compreende o material residual da atividade agrícola e da 

indústria agroalimentar, onde se incluem nomeadamente sobrantes das cadeias de valor de cereais 

(milho, trigo, cevada, girassol, etc.), do arroz, dos pomares, do olival, da vinha, e de outras atividades 

agroindustriais (desde que resultantes da preparação da matéria-prima) e ainda os provenientes das 

explorações pecuárias (Decreto-Lei n.o 64/2017, 2017). 

Em termos energéticos, entende-se por biomassa o combustível com origem em produtos e resíduos 

naturais, provenientes da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais) e resíduos da floresta 

e indústrias ligadas à floresta, e a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. Podem 

distinguir-se dois tipos de biomassa florestal, a saber, a biomassa florestal primária e secundária. O 

termo biomassa florestal primária diz respeito à fração biodegradável dos produtos gerados pela 

floresta e que são processados para fins energéticos. Sendo assim constituída pelos materiais vegetais 

procedentes das operações silvícolas: podas, seleção de toiços, desbastes, cortes fitossanitários e 

controlo da vegetação espontânea. Nesta definição, também se incluem os resíduos do 

aproveitamento madeireiro, quer sejam provenientes de cortes finais ou de cortes intermédios, lenhas 

provenientes das podas e desramações e material vegetal proveniente de culturas energéticas, 

lenhosas ou herbáceas, instalados em terrenos florestais. Como biomassa florestal secundária, define-

se a matéria orgânica residual (costaneiros, serrins, retestos, licores negros, recortes, aparas, etc.), 

gerada nos processos da indústria de transformação da madeira, tal como serrações, fábricas de 

celulose, tábuas e contraplacados, carpintarias e indústrias de mobiliário. Incluindo-se, também, nesta 

definição os restos de madeira provenientes de outras atividades industriais (paletes e embalagens) e 

de resíduos urbanos (Enersilva, 2011). 

De referir que os processos de conversão da biomassa em energia têm um balanço neutro em emissões 

de gases com efeito de estufa. Isto porque, durante o crescimento das plantas, o dióxido de carbono 
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atmosférico é absorvido durante a fotossíntese e armazenado sob a forma de compostos orgânicos 

que constituem as plantas. 

A biomassa agroflorestal, também designada por lignocelulósica, é composta por três componentes 

principais, são eles a lignina, celulose e hemicelulose. A celulose é o polímero orgânico mais abundante 

presente na parede celular das plantas; a hemicelulose, grupo heterogéneo de polissacarídeos 

ramificados, envolve as fibras de celulose e liga a celulose à lignina; a lignina, presente na camada 

externa das fibras, é responsável pela rigidez estrutural e por manter as fibras de polissacarídeos juntas 

- a percentagem de lignina pode variar de 23 a 33% em madeiras macias e 16 a 25% em outras madeiras. 

A proporção destes três constituintes depende da natureza da biomassa e da parte que é amostrada. 

Alguns estudos apontam que a hemicelulose apresenta maior produção de dióxido de carbono (CO2), 

a celulose maior produção de monóxido de carbono (CO) e a lignina produz mais hidrogénio (H2) e 

metano (CH4) (Dhyani and Bhaskar, 2017a). 

Dada a sua diversidade e heterogeneidade, as características da biomassa influenciam 

significativamente os processos de conversão deste recurso. Para a viabilidade dos projetos de 

valorização da biomassa, é fundamental um conhecimento claro das caraterísticas inerentes à 

biomassa, tal como a quantificação do recurso existente a ser explorado.  

 

 

1.3 POLÍTICAS ENERGÉTICAS PARA A BIOMASSA 

Em 2005, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro (Conselho de 

Ministros, 2005), reconheceu que a política energética é um fator preponderante do crescimento 

sustentado da economia portuguesa e da sua competitividade. Eram objetivos, entre outros, reduzir a 

dependência energética face ao exterior, aumentando a capacidade de produção endógena, ou seja, 

reforçar o investimento nas fontes de energia renovável; aumentar a eficiência energética e reduzir as 

emissões de CO2, com a diminuição do peso dos combustíveis fósseis nas fontes primárias de energia. 

Em 2006, a estratégia nacional para as florestas aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

114/2006, de 15 de Setembro (Conselho de Ministros, 2006), reconheceu a importância que o sector 

florestal representa para o desenvolvimento do País e destacou o valor dos recursos florestais para a 

sociedade nas suas diversas funções e valências económicas, sociais e ambientais. A Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril (Conselho de Ministros, 2010), que aprovou a 

estratégia nacional para a energia com o horizonte de 2020 (ENE 2020), definiu a aposta nas fontes de 

energia renovável e a utilização da política energética para a promoção do crescimento e da 

independência energética e financeira nacional, bem como o desenvolvimento económico 

territorialmente equilibrado. A articulação destas duas estratégias (RCM 114/2006 e RCM 29/2010), 

criou sinergias para a gestão profissional e sustentável da floresta, contribuindo para a concretização 

dos objetivos assumidos para o sector da energia, nomeadamente o de atingir 31% de energia 

renovável até 2020 no consumo final de energia. 

Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2010, de 3 de Novembro (Presidência do 

Conselho de Ministros, 2010), veio estabelecer medidas destinadas a assegurar a sustentabilidade a 

prazo do abastecimento das centrais dedicadas a biomassa, bem como efetivar a sua construção e 

exploração, até final de 2013, associando ao cumprimento destes objetivos a aplicação de um 

incentivo económico. 

O Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de Janeiro (Ministério da Economia, 2011), estabeleceu medidas 

destinadas a promover a produção e o aproveitamento de biomassa, para garantir o abastecimento 

das centrais dedicadas de biomassa florestal. O mesmo documento reitera que a biomassa florestal é 

de grande importância para o país, pela sua transversalidade à gestão florestal, permitindo a produção 

de energia elétrica e calor neutros no que respeita às emissões de CO2. 

A Resolução da Assembleia da República n.º 69/2012 (Resolução da Assembleia da República, 2012), 

reuniu um conjunto de recomendações/medidas que promovem a utilização e valorização da biomassa 

florestal como contributo para a gestão sustentável das florestas e como prevenção da ocorrência de 

incêndios florestais.  

No mesmo ano, o Decreto-Lei 179/2012 (Decreto-Lei n.o 179/2012, 2012), reconhecendo a 

importância assumida pela construção e exploração de centrais dedicadas à biomassa florestal - no 

quadro da promoção do crescimento e da independência energética, bem como do desenvolvimento 

económico territorialmente equilibrado - alargou os prazos fixados no Decreto-Lei n.º 5/2011 

(Ministério da Economia, 2011). Em 2015, o Decreto-Lei n.º 166/2015 (Ministério do Ambiente, 2015), 

alargou novamente os prazos estabelecidos. 

Também em 2015, o XXI Governo Constitucional assegurou uma melhoria substancial na eficiência 

energética do País, através da execução do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) 
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e do Plano Nacional de Ação para as Energia Renováveis (PNAER), instrumentos estes de planeamento 

energético que estabelecem o modo de alcançar as metas e os compromissos internacionais 

assumidos pelo País em matéria de eficiência energética e de utilização de energia proveniente de 

fontes renováveis.  

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio (Presidência do Conselho de Ministros, 2006), 

preconizou intervenções em domínios prioritários como sejam a prevenção estrutural, vigilância e 

combate, eixos estratégicos de atuação, envolvendo o aumento da resiliência do território aos 

incêndios florestais, a redução da incidência dos incêndios, a melhoria da eficácia do ataque e da 

gestão dos incêndios, a recuperação e reabilitação dos ecossistemas e a adaptação de uma estrutura 

orgânica, com vista a melhorar a sua eficácia. 

Neste sentido, o Governo decretou, através do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho  (Decreto-Lei 

n.o 64/2017, 2017), um regime especial e extraordinário para a instalação e exploração, por municípios 

ou mediante decisão destes, por comunidades intermunicipais ou por associações de municípios de 

fins específicos, de novas centrais de valorização de biomassa, definindo, ao mesmo tempo, medidas 

de apoio e incentivo destinadas a assegurar a sua concretização, com o objetivo fundamental da defesa 

da floresta, do ordenamento e preservação florestais e do combate aos incêndios. 

Ainda no âmbito de uma política de valorização das fontes de energia renováveis e no contexto da 

valorização da biomassa, de acordo com o potencial nacional existente, a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 163/2017 (Conselho de Ministros, 2017), traçou o Plano Nacional para a Promoção das 

Biorrefinarias (PNPB), que reforça a valorização das fontes de energia renováveis, através da utilização 

sustentável de biomassa como fonte de energia, em alternativa aos atuais recursos de origem fóssil, 

considerando-a como parte integrante da mudança de paradigma industrial rumo a uma utilização 

mais racional dos recursos renováveis para diversos setores económicos. 
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1.4 OBJETIVOS 

O principal objetivo desta dissertação, é a caracterização do potencial dos processos de pirólise e 

gasificação, fazendo recurso das biomassas residuais endógenas do Norte de Portugal.  

Para tal, pretende-se analisar as propriedades de algumas biomassas e determinar o seu potencial de 

conversão em energia útil, com o intuito de obter resultados que identifiquem o potencial de cada 

tecnologia de conversão, em função da biomassa em estudo. 

Pretende-se ainda, avaliar os impactos ao nível das eficiências de conversão, a nível financeiro e a nível 

ambiental, dos produtos resultantes de cada processo de conversão. 

 

 

1.5 CONTEÚDO 

A presente dissertação é composta de 7 capítulos, incluindo o presente Capítulo de Introdução e o 

último de conclusões e trabalho futuro. 

No Capítulo 2, são abordados os processos e tecnologias de conversão de biomassa. São estudados os 

aspetos funcionais dos processos e das tecnologias de conversão da biomassa em energia útil, sendo 

realizada a comparação entre os diferentes tipos de equipamentos de conversão da biomassa. 

No Capítulo 3, é feita a caracterização do potencial energético da biomassa agroflorestal do Norte de 

Portugal, no qual se identificou e organizou a informação sobre os diferentes tipos de biomassa 

agroflorestal em tabelas e mapas de densidade. Após caracterização da biomassa endógena do Norte 

de Portugal, são determinados o potencial energético através da utilização de tecnologias avançadas 

de conversão desta biomassa em energia útil, bem como as emissões de gases com efeito de estufa 

evitadas. Com base nos resultados obtidos, é estudada a viabilidade de implementação de centrais a 

biomassa. 

No Capítulo 4, dedicado aos estudos experimentais, são analisadas as propriedades de algumas 

biomassas, bem como é verificado o seu potencial de conversão em energia útil. Previamente, são 

descritos os equipamentos utilizados, bem como os respetivos procedimentos. 
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O Capítulo 5 é dedicado à modelação numérica do processo de gasificação, com recurso ao modelo 

MOGASI. Iniciou-se por descrever o modelo numérico e os pressupostos em que se baseia. São 

comparados os resultados obtidos por este modelo com outros resultados bibliográficos. Após 

validação, o modelo MOGASI é aplicado às condições experimentais utilizadas no presente trabalho. 

No Capítulo 6, são apresentados, analisados e discutidos em detalhe, os resultados obtidos no estudo 

experimental.  
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2 PROCESSOS E TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO DA BIOMASSA 

 

A biomassa pode ser convertida em energia útil (calor ou eletricidade) ou em biocombustíveis como 

biocarvão, bio-óleo ou biogás, tanto por tecnologias de conversão termoquímica como por tecnologias 

de conversão bioquímica.  

Existe um interesse crescente pelo uso de biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos para fins 

energéticos, havendo várias razões para isso, tais como: 

 Benefícios políticos, como a redução da dependência dos combustíveis fósseis e das 

importações, promoção da coesão e valorização do território nacional; 

 Benefícios sociais, como a criação de emprego, diminuição dos fogos florestais; e 

 Benefícios ambientais, tais como redução das emissões de gases com efeito de estufa, 

mitigação das alterações climáticas, redução da chuva ácida, melhoria da produção agrícola e 

da qualidade dos solos. 

 

As variáveis que afetam os processos de conversão de biomassa em energia útil relacionam-se 

essencialmente com o tipo de tecnologia aplicada (ou tipo de reator usado), com os parâmetros de 

operação e com as propriedades da biomassa. 
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2.1 COMBUSTÃO 

As tecnologias de combustão desempenham um papel importante na produção de energia a partir da 

biomassa. Sendo esta via a principal rota tecnológica para a bioenergia, responsável por mais de 90% 

da contribuição global da bioenergia. Não obstante, para uma maior implementação da combustão de 

biomassa, a tecnologia deve ser otimizada para atender aos custos da matéria-prima, aumentar a 

flexibilidade do combustível, ter menores emissões e maior eficiência (Jaap, 2008). 

Para Jaap (2008), a combustão pode ser definida como a oxidação completa do combustível, 

envolvendo uma série de aspetos físicos e químicos de alta complexidade.  

A primeira etapa do processo de combustão é a secagem, em que a humidade evapora a baixas 

temperaturas (< 100 °C). Uma vez que a vaporização faz uso da energia libertada durante o processo 

de combustão, reduz a temperatura de combustão, o que detém o processo. Assim, torna-se evidente 

que o teor de humidade é um parâmetro muito relevante para uma combustão eficiente. 

O processo de combustão pode ser descrito, de forma simplificada – desprezando fenómenos de 

dissociação e considerando a reação estequiométrica – pela expressão que se segue: 

n1C + n2H2 + n3O2 + n4N2 + ar → aCO2 + bH2O + cN2 + cinzas     (2.1) 

 

onde ni é a fração volúmica de carbono (C), de hidrogénio (H), de oxigénio (O) e de azoto (N) no 

combustível (biomassa), e os coeficientes a, b e c podem ser determinados por balanço elementar. 

Este processo ocorre no intervalo de temperaturas de 800-1 000 oC, convertendo praticamente toda a 

energia química contida na biomassa em energia térmica, não deixando energia não convertida em 

gases de combustão e muito pouca energia não convertida nas cinzas (Tripathi, Sahu and Ganesan, 

2016).  

Os gases quentes da combustão podem ser usados para aquecimento direto em pequenas unidades 

de combustão, para aquecimento de água em pequenas caldeiras de aquecimento central ou para 

produção de eletricidade em grandes caldeiras. 

Via combustão, a produção de energia elétrica ocorre através da queima direta da biomassa em 

caldeiras, que promovem a vaporização da água. O vapor sobreaquecido é expandido num turbogrupo, 
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obtendo-se, da consequente variação de entalpia, energia mecânica, que por sua vez é convertida em 

energia elétrica, através de geradores.  

Em Portugal, a produção de energia cuja fonte é a biomassa faz-se, essencialmente, por meio de 

combustão direta. Este processo tem problemas associados como a alta produção de cinzas e 

libertação de grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera (pese embora, o balanço 

de emissões de CO2 seja nulo) (Dhyani and Bhaskar, 2017a). Contudo, a biomassa contém baixo teor 

de enxofre e azoto e, aquando da sua combustão, liberta menores quantidades de gases nocivos como 

óxidos de azoto (NOx) e dióxido de enxofre (SO2) do que a maioria dos combustíveis fósseis (Qian et 

al., 2015). 

 

2.1.1 Tecnologias de combustão 

As tecnologias de combustão podem ser distinguidas, mediante o tipo de leito de queima, em leito 

fixo, leito fluidizado e em leito pulverizado. 

Descrevem-se, de seguida, alguns aspetos diferenciadores dos distintos tipos de tecnologias usados na 

combustão de biomassa (Jaap, 2008). Na Figura 2.1, são ilustradas as principais tecnologias de 

combustão de biomassa.  

 

Figura 2.1 Principais tecnologias de combustão para a biomassa – adaptado de Jaap, 2008. 
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Leito fixo ou de grelha 

Nos sistemas de combustão em leito fixo (ou de grelha), o ar primário passa pelo leito, no qual ocorre 

a secagem, a gasificação e a combustão da biomassa. Os gases combustíveis produzidos são queimados 

após a adição de ar secundário, geralmente numa zona de combustão separada do leito de combustível. 

A combustão em leito fixo é indicada para biomassa com alto teor de humidade e de cinzas, e com 

tamanhos de partículas variados (com limitação em relação à quantidade de partículas finas na mistura 

de combustível).  

Com base na direção do fluxo de combustível e dos gases de combustão, também se podem distinguir 

três sistemas de operação para a combustão em grelha, são eles em fluxo contracorrente (chama na 

direção oposta ao combustível), em fluxo de co-corrente (chama na mesma direção do combustível) e 

em fluxo cruzado (remoção de gases de combustão no meio do forno), como se pode observar Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 Classificação das tecnologias de combustão de grelha – adaptado de Jaap, 2008. 

 

 

Combustão em leito fluidizado 

O leito fluidizado tem tipicamente forma cilíndrica, uma placa inferior perfurada e é preenchido por 

um leito de suspensão de material quente, inerte e granular (os materiais mais comumente utilizados 

são sílica e dolomita). O material do leito representa 90% a 98% da mistura de combustível e material 

de leito (material inerte). O ar de combustão primário entra na câmara de combustão a partir do fundo, 

através da placa de distribuição de ar e fluidifica o leito de modo a que se torne uma massa de 

partículas. A intensa transferência de calor e mistura fornece boas condições para combustão 

completa com reduzida necessidade de excesso ar (entre 1,1 e 1,2 para leito fluidizado circulante e 



17 
 

entre 1,2 e 1,3 para o leito fluidizado borbulhante). A temperatura de combustão deve ser mantida 

baixa (650 a 900 °C), de modo a evitar a sinterização de cinzas no leito.  

 

Leito fluidizado borbulhante  

No regime de leito fluidizado borbulhante o material do leito encontra-se na parte inferior da câmara 

de combustão. O ar primário é fornecido por baixo de uma placa distribuidora e fluidifica o leito. O 

material do leito é geralmente areia de sílica, com cerca de 0,5 a 1,0 mm de diâmetro e a velocidade 

de fluidização do ar varia entre 1,0 e 2,0 m/s. O ar secundário é introduzido através de várias entradas 

agrupadas horizontalmente no início da parte superior da câmara de combustão para garantir um 

abastecimento de ar em escala, reduzindo as emissões de NOx. Neste tipo de leito é possível uma 

operação sub-estequiométrica do leito (cerca de 0,35), o que permite que a temperatura do leito seja 

controlada na faixa de 650-850 °C.  

 

Leito fluidizado circulante  

Os sistemas de leito fluidizado circulante, seguem o mesmo princípio de funcionamento dos sistemas 

de leito fluidizado borbulhante. No entanto, requerem aumento da velocidade de fluidização (entre 5 

a 10 m/s) e diminuição do tamanho de partícula dos inertes (0,2 a 0,4mm de diâmetro).  

As desvantagens associadas a este tipo de sistema estão relacionadas com a sua grande dimensão e, 

consequente, maior custo. Também a necessidade de reduzida granulometria no combustível (0,1 a 

40 mm de diâmetro), requer maior investimento no pré-tratamento. A elevada concentração de 

partículas arrastadas pelos gases de combustão, torna necessária a existência precipitadores de 

partículas e sistemas de limpeza de caldeira eficientes.  

 

Leito pulverizado 

Em sistemas de combustão de combustível pulverizado, combustíveis como serragem e aparas finas 

são injetados pneumaticamente no forno. O ar de transporte é usado como ar primário e a inicialização 

do forno é realizada por um queimador auxiliar. Quando a temperatura de combustão atinge o valor 

desejado, a injeção de biomassa é iniciada e o queimador auxiliar é desligado.  
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A qualidade do combustível nestes sistemas deve ser constante, o tamanho máximo de partícula 

compreendido entre 10 a 20 mm e o teor de humidade do combustível não deve exceder os 20% em 

peso (base húmida).  

Na Figura 2.3, é apresentada uma comparação no que diz respeito às velocidades caraterísticas dos 

gases de combustão e combustível sólido, quedas de pressão e coeficientes de transferência de calor 

de cada um dos sistemas de combustão e na Tabela 2.1, são apresentadas as vantagens e desvantagens 

destas tecnologias. 

  

 

Figura 2.3 Comparação das tecnologias de combustão: velocidades características do escoamento de 
gases de combustão e combustível sólido, quedas de pressão e coeficientes de transferência de calor 

de cada um dos sistemas – adaptado de Spliethoff, 2009. 
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Tabela 2.1  Resumo das vantagens, desvantagens e campos de aplicação das tecnologias de 
combustão de biomassa (Jaap, 2008) 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 

Grelha de 
combustão 

Reduzido custo de investimento 

para centrais com menos de 20 

MW; 

Reduzido custo de operação; 

Reduzido conteúdo de cinzas 

volantes nos gases resultantes da 

combustão; 

Pouco sensível a escórias, 

relativamente ao leito fluidizado. 

Não é possível a mistura de madeira e 

combustíveis herbáceos (apenas em 

construções especiais); 

A redução eficiente de NOx requer 

tecnologias especiais; 

O excesso de oxigénio (5-8% vol) diminui a 

eficiência; 

As condições de combustão não são tão 

homogéneas como nos leitos fluidizados; 

Requer controlo sofisticado para obter baixos 

níveis de emissão em regime de carga parcial. 

Leito fluidizado 
borbulhante 

Não tem partes móveis na câmara 

de combustão; 

A redução de NOx pela 

permanência de ar funciona bem; 

Flexibilidade quanto ao teor de 

humidade da biomassa utilizada; 

O reduzido excesso de oxigénio (3 a 

4% vol) aumenta a eficiência e 

diminui o escoamento de gases de 

combustão. 

Elevado custo de investimento, interessante 

apenas para centrais com mais de 200 MWth; 

Elevado custo operacional; 

Reduzida flexibilidade em relação ao tamanho 

de partícula (< 80 mm); 

O alto teor alcalino da biomassa (por 

exemplo, palha) é crítico devido à possível 

aglomeração do leito; 

Elevada quantidade de cinzas volantes nos 

gases de combustão; 

Há perda de material do leito com as cinzas se 

não forem tomadas medidas especiais. 

Leito fluidizado 
circulante 

Não tem partes móveis na câmara 

de combustão; 

A redução de NOx pela 

permanência de ar funciona bem; 

Alta flexibilidade quanto ao teor de 

humidade e tipo de biomassa 

utilizada; 

O reduzido excesso de oxigénio (1 a 

2% vol) aumenta a eficiência e 

diminui o fluxo de gases de 

combustão; 

Fácil uso de aditivos; 

Alta capacidade específica de 

transferência de calor devido à 

elevada turbulência; 

Consegue condições de combustão 

homogénea se forem usados vários 

injetores de combustível. 

Elevado custo de investimento, interessante 

apenas para centrais com mais de  30 MWth; 

Reduzida flexibilidade em relação ao tamanho 

de partícula (< 40mm); 

O alto teor alcalino da biomassa (por 

exemplo, palha) é crítica devido à possível 

aglomeração do leito; 

Elevada quantidade e cinzas volantes nos 

gases de combustão; 

Elevada sensibilidade em relação à escoriação 

de cinzas; 

Há perda de material de leito com as cinzas. 
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Pulverização O reduzido excesso de oxigénio (4 a 

6% vol) aumenta a eficiência; 

Elevada redução de NOx se a 

permanência do ar for eficiente e 

existir uma boa mistura – o que é 

possível se forem usados 

queimadores de ciclone ou vórtice; 

Bom controlo de carga e é possível 

a rápida alternância de carga. 

O tamanho de partícula do combustível é 

limitado (< 10-20 mm); 

Elevado desgaste dos materiais de isolamento 

se forem usados queimadores de ciclone ou 

de vórtice; 

É necessário um queimador extra para o 

arranque. 

 

 

2.2 PIRÓLISE 

A pirólise é uma das etapas do processo de gasificação e consiste na despolimerização térmica da 

matéria orgânica em ambiente livre de oxidante (Dhyani and Bhaskar, 2017a). 

O processo de pirólise pode ser representado pela reação: 

  𝐶𝑛𝐻𝑚𝑁𝑟 (𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) → H2 + CO + CO2 + CH4 + H2O (g) + alcatrão + biocarvão   (2.2) 

 

 

Figura 2.4 Processo de pirólise em partícula de biomassa (Basu, 2010). 
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Esta é a tecnologia mais versátil de conversão de biomassa pois pode ser aplicada a matéria-prima 

muito variável – desde lamas, dejetos e biomassa agroflorestal com diversos tamanhos de partícula. 

Dependendo do tipo de reator ou das condições de processo – como temperatura de pirólise, tempo 

de permanência da biomassa e velocidade de aquecimento e arrefecimento – é possível obter, 

preferencialmente, biogás, bio-óleo ou biocarvão. 

A pirólise é composta por reações essencialmente endotérmicas e ocorre a uma temperatura que varia 

entre os 300 oC até ao início do processo de gasificação (Brownsort, 2009; Kan, Strezov and Tim J Evans, 

2016). Pode ser categorizada em várias classes, sendo aqui apenas consideradas a pirólise rápida e 

lenta, que se diferenciam essencialmente pelo tempo de permanência da biomassa, temperatura do 

processo e tipo de produto obtido.  

A pirólise rápida é caracterizada por elevada velocidade de aquecimento e curto tempo de 

permanência. Neste tipo de processo, a biomassa é convertida a uma velocidade de aquecimento de 

10 a 1000 °C/s, com tempo de permanência de cerca de 0,5 a 2 segundos, produzindo volumes de bio-

óleo que variam de 65% a 80% (para biomassa em base seca). Como subprodutos deste processo, são 

produzidos biocarvão e gás de síntese (Roy and Dias, 2017).  

O bio-óleo é uma mistura líquida orgânica que contém água, compostos orgânicos e oxigenados. 

Embora o seu poder calorífico seja inferior ao dos combustíveis convencionais, é utilizado em caldeiras 

a vapor para produção de eletricidade, em motores diesel e em turbinas a gás (Kan, Strezov and Tim J. 

Evans, 2016). 

Na pirólise lenta, são caraterísticas temperaturas na ordem dos 300 a 400 oC, velocidades de 

aquecimento na ordem de 0,1 a 1 oC/s e longos tempos de permanência. Este processo favorece a 

produção de biocarvão, produzindo em menores quantidades biogás e bio-óleo (Tripathi, Sahu and 

Ganesan, 2016), (Qambrani et al., 2017). O biocarvão tem sido, recentemente, utilizado em diversos 

âmbitos como no sequestro e armazenamento de carbono atmosférico, na melhoria (aumento de 

fertilidade) dos solos agrícolas, no tratamento de águas residuais e aplicado em células de combustível 

(Ciferno and Marano, 2002; Brownsort, 2009). 
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2.2.1 Tecnologias de pirólise 

Para Basu (2010), de acordo com o modo de contacto gás-sólido, os reatores pirolíticos (equipamentos 

dedicados à pirólise), podem ser classificados de leito fixo, de leito fluidizado e de leito transportador 

e subdivididos em função da configuração de projeto. 

Na Figura 2.5, são apresentados alguns tipos de reatores pirolíticos, cujas características são descritas 

de seguida. 

 

Figura 2.5  Esquema dos reatores pirolíticos: (a) reator de leito fluidizado borbulhante, (b) reator de 
leito fluidizado circulante, (c) reator pirolítico ablativo e (d) reator de cone rotativo – adaptado de 

Basu (2010). 

 

Reator pirolítico de leito fixo  

A pirólise em leito fixo, é o processo mais antigo de pirólise. O calor para a decomposição térmica da 

biomassa é fornecido a partir de uma fonte externa ou por combustão limitada. 

O principal produto obtido neste tipo de reator é o biocarvão, devido à reduzida velocidade de 

aquecimento e ao longo tempo de permanência do produto na zona de pirólise. 
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Reatores de leito fluidizado borbulhante  

Neste tipo de reator, a biomassa triturada (com tamanho de partícula compreendido entre 2 e 6 mm) 

é introduzida no leito borbulhante de areia quente, fluidizado por um gás inerte. A mistura intensa de 

sólidos de leito inerte (como areia) proporciona uma temperatura uniforme e elevada transferência 

de calor para a biomassa. O tempo de permanência dos sólidos é consideravelmente mais longo que 

o do gás produzido. O biocarvão no leito atua como um catalisador de craqueamento de vapor, por 

isso, a sua separação é importante se for interessante evitar o craqueamento secundário para 

maximizar o produto líquido (bio-óleo). As partículas de carvão arrastadas são separadas do gás do 

produto usando ciclones de um ou vários estágios.  

 

Reatores de leito fluidizado circulante 

Um reator pirolítico de leito fluidizado circulante, faz uso do mesmo princípio de funcionamento do 

leito fluidizado borbulhante, exceto que o leito é altamente expandido e os sólidos circulam 

continuamente em torno de um circuito externo que compreende uma vedação ciclone e recirculação. 

O leito opera em regime hidrodinâmico especial, conhecido como leito rápido. Este fornece um bom 

controlo de temperatura, que é uniforme em toda a altura da unidade. A elevada velocidade 

combinada com a mistura homogénea permite pirolisar uma grande quantidade de biomassa. Uma 

vantagem deste sistema é que o biocarvão é facilmente separado e queimado num reator de leito 

fluidizado externo.  

 

Reator pirolítico ablativo  

Este tipo de reator envolve a criação de alta pressão entre partículas de biomassa e a parede quente 

do reator. Isto permite a transferência de calor da parede para a biomassa, fazendo com que o produto 

líquido “derreta”, ou seja, a biomassa desliza contra a parede e deixa um filme líquido que se evapora 

e sai da zona de pirólise. Como resultado da elevada transferência de calor e curto tempo de 

permanência, existe uma produção de bio-óleo até 80%. A pressão entre biomassa e parede é criada 

por meios mecânicos ou por forças centrífugas.  
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Reator pirolítico de cone rotativo  

Neste processo, as partículas de biomassa são dispostas no fundo de um cone rotativo (360-960 rpm), 

juntamente com um excesso de partículas sólidas transportadoras de calor. A força centrífuga empurra 

as partículas contra a parede quente, que são transportadas em espiral ao longo da parede, para cima. 

Devido à mistura praticamente homogénea, a biomassa sofre aquecimento rápido (5 000 K/s), o biogás 

sai através de um outro tubo, enquanto que o biocarvão e a areia sólidos derramam sobre o rebordo 

superior do cone rotativo. O biocarvão queima no leito fluidizado e esta combustão ajuda a aquecer o 

cone, bem como os sólidos inertes que circulam para fornecer calor para a pirólise. As características 

especiais deste reator incluem tempo de permanência de sólidos muito curto (0,5 segundos) e um 

curto tempo de permanência em fase gasosa (0,3 segundos). Tipicamente, este tipo de reator tem uma 

produção de bio-óleo compreendida entre 60 a 70%.  

 

2.2.2 Influência das propriedades da biomassa nos produtos de pirólise 

A composição química, tamanho de partícula e outras propriedades físicas da biomassa exercem 

influência nos produtos de pirólise. Neste sentido, pretendeu-se averiguar de que forma estes 

parâmetros afetam a génese de produtos. 

 

Tamanho de partícula 

O tamanho de partícula da biomassa afeta significativamente a velocidade de aquecimento. Partículas 

de biomassa mais pequenas oferecem menor resistência à passagem de gases condensáveis, que 

escapam para o ambiente antes de sofrerem craqueamento secundário, resultando em maior 

produção de combustível líquido. As partículas maiores, favorecem o craqueamento secundário 

devido à maior resistência que oferecem ao escape do produto primário de pirólise, contribuindo para 

a maior produção de biocarvão (Basu, 2010). 

 

Humidade 

Durante a pirólise, uma fração da energia fornecida à biomassa é utilizada para remover humidade. 

Assim, quanto maior for o teor de humidade da biomassa, mais energia será gasta, sendo, também, 

necessário mais tempo para que se atinja a temperatura desejada. Biomassa com mais de 30% de 

humidade não é recomendada para pirólise (Tripathi, Sahu and Ganesan, 2016).  
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Carbono fixo 

O carbono contido na biomassa é composto de carbono instável e fixo. Durante a pirólise, parte do 

carbono instável é transformado em carbono fixo pelos processos de despolimerização da 

lignocelulose (Zhao et al., 2017). A temperaturas mais elevadas, componentes instáveis (como O e H) 

são removidos por desoxigenação e desidratação, aumentando o teor de carbono estável (ou carbono 

fixo) (Zhao et al., 2017). 

 

2.2.3 Parâmetros de operação 

Os parâmetros operacionais dos reatores pirolíticos devem ser ajustados para atender aos requisitos 

do produto final de interesse.  

 

Temperatura de pirólise 

É bem compreendido pela literatura que a temperatura tem um peso significativo na quantidade dos 

produtos obtidos (sólido, líquido e gasoso), durante a pirólise. Temperaturas mais elevadas favorecem 

a produção de bio-óleo, enquanto que temperaturas mais baixas aumentam a produção de biocarvão. 

 

Velocidade de aquecimento 

A velocidade de aquecimento não define por si só o tipo de produto gerado. No entanto, tem influência 

na quantidade e composição dos produtos. O aquecimento rápido a uma temperatura moderada (400–

600 °C) produz mais voláteis e mais produtos líquidos; enquanto que o aquecimento mais lento (0,1 a 

1 oC/s), na mesma gama de temperaturas, produz mais biocarvão (Basu, 2010).  

 

Tempo de permanência da biomassa  

O tempo de permanência no reator é, também, relevante na génese dos produtos de pirólise. Durante 

o aquecimento lento, a remoção lenta e gradual dos voláteis permite que ocorram reações secundárias 

entre as partículas de carvão e os voláteis, levando a uma maior formação de biocarvão (Basu, 2010). 

Na pirólise rápida, pretende-se evitar o craqueamento dos produtos de pirólise em compostos não 

condensáveis, por isso a transferência de calor deve ser elevada e o tempo de permanência curto 

(tipicamente menos de 2 segundos) (Dhyani and Bhaskar, 2017b). 
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2.3 GASIFICAÇÃO 

A gasificação de biomassa é um processo de conversão termoquímica da matéria orgânica, que envolve 

a oxidação parcial do material que contém carbono, resultando um gás sintético designado por gás de 

síntese ou "syngas". Este biogás é constituído principalmente por hidrogénio (H2) e monóxido de 

carbono (CO), com menores quantidades de dióxido de carbono (CO2), vapor de água (H2O), metano 

(CH4), hidrocarbonetos superiores (C2
+) e azoto (N2) (Ciferno and Marano, 2002).  

Neste processo, a pirólise constitui a primeira fase, na qual se formam carvão vegetal, alcatrão e gases 

como H2, CO e CO2. Paralelamente, uma pequena fração da biomassa é oxidada, elevando a 

temperatura de reação para valores compreendidos entre 800 e 1 200 oC, dependendo da quantidade 

e do tipo de agente de gasificação. Assim, é possível atingir a temperatura adequada tanto para o 

desenvolvimento da etapa de pirólise, como para a gasificação dos produtos gerados pela pirólise (Lora 

et al., no date). Na Figura 2.6, são ilustradas as principais etapas do processo de gasificação da 

biomassa. 

 

Figura 2.6 Principais etapas da gasificação da biomassa (Lora et al., no date). 

 

O gás de síntese pode ser utilizado em motores alternativos de combustão interna (MACI), turbinas a 

gás (TG), queimado em fornos e caldeiras ou para produzir compostos químicos.  

Para utilização em motores alternativos de combustão interna e turbinas a gás existe uma série de 

requisitos que visam a proteção dos acionadores primários de forma a evitar entupimentos, 

deposições, corrosão e erosão. As principais impurezas cujo teor está limitado nestas aplicações 

(Tabela 2.2) são as partículas, alcatrão, sulfeto de hidrogénio e metais alcalinos (Lora et al., no date). 
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Tabela 2.2 Requisitos do gás de síntese para aplicação em MACI e TG (Lora et al., no date) 

Impurezas Unidades MACI Turbina a gás 

Partículas 
mg/Nm3 < 50 < 30 

µm < 3 < 5 

Alcatrão mg/Nm3 < 100 - 

Alcalinas mg/Nm3 - < 0,25 

NH3 mg/Nm3 < 55 - 

H2S mg/Nm3 < 1 150 - 

HCl ppm - - 

SiO2 mg/Nm3 - - 

 

 

2.3.1 Processo de gasificação 

Os gasificadores são os dispositivos (reatores) onde ocorre a produção do gás de síntese através da 

conversão termoquímica da biomassa.  

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas diversas tecnologias, quer como forma de aumentar a 

eficiência do processo, quer com o objetivo de tornar possível a sua aplicação a toda a matéria orgânica 

disponível. Dada a existência de diferentes tecnologias de gasificação, existem também diversos tipos 

de gasificadores. Estes diferem, essencialmente, na forma como a biomassa é colocada no gasificador 

e como se move dentro dele, qual o oxidante utilizado, em que gama de temperaturas o gasificador 

opera, como é fornecido calor e se este opera acima da pressão atmosférica (NNFCC project, 2009). 

No interior do gasificador, independentemente da sua natureza, quatro processos ocorrem em 

simultâneo (Reed, 2002): 

1. Secagem – remoção de humidade por aumento da temperatura; 

2. Pirólise – decomposição térmica da biomassa na ausência de oxigénio a cerca de 500 oC, 

obtendo-se frações de hidrocarbonetos líquidos (óleo de madeira), sólidos (carvão vegetal) e 

gases como H2, CO e CO2 (McKendry, 2002a); 

3. Oxidação – com a introdução de ar na zona de oxidação, diversas reações ocorrem entre o 

oxigénio presente no ar e o carbono sólido, produzindo monóxido de carbono. As reações 

ocorrem a temperaturas da ordem dos 975 a 1 275 K, as principais das quais são apresentadas 

seguidamente, onde o sinal positivo indica a libertação de calor: 
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𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 393,8 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙    (2.3) 

Durante a reação de combustão 12,01 kg de carbono são completamente queimados com 

22,39 m3 de oxigénio fornecido pelo ar para obter 22,26 m3 de dióxido de carbono e 393,8 MJ 

de calor. O hidrogénio presente no combustível reage com o oxigénio produzindo vapor de 

água. 

𝐻2 + 0,5 𝑂2 = 𝐻2𝑂 + 242 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙    (2.4) 

4. Redução – na zona de redução, um elevado número de reações químicas ocorre a elevadas 

temperaturas sem a presença de oxigénio. O primeiro passo do processo é a decomposição 

termoquímica dos componentes celulósicos com produção de voláteis e resíduo carbonoso. 

As principais reações de redução que ocorrem na gasificação são as seguintes: 

Reação de Boudouard: 𝐶𝑂2 + 𝐶 = 2𝐶𝑂 − 172,6 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙    (2.5) 

Reação com vapor de água: 𝐶 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑂 + 𝐻2 − 131,4 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙   (2.6) 

Produção de água: 𝐶𝑂2 + 𝐻2 = 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 + 41,2 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙    (2.7) 

Produção de metano: 𝐶 + 2𝐻2 = 𝐶𝐻4 + 75 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙     (2.8) 

 

As reações principais mostram ser necessário fornecer calor durante o processo de redução. Deste 

modo, a temperatura do gás irá baixar durante esta etapa. No caso de gasificação completa, todo o 

carbono é queimado ou reduzido a monóxido de carbono, um gás combustível, e alguma outra matéria 

mineral que é vaporizada. Como resíduos é produzida cinza e eventualmente algum carbono não 

queimado. Outras reações ocorrem durante o processo de gasificação, tais como: 

𝐶 + 𝐶𝑂2 = 2𝐶𝑂     (2.9) 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑂 + 3𝐻2    (2.10) 

Os principais produtos, em cada uma das etapas que constitui o processo de gasificação, são os 

seguintes (Borges and Soares, 2017): 

 Pirólise da biomassa:  𝐻2 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠    (2.11) 

 Reforma catalítica de vapor:  𝐻2 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠   (2.12) 

 Gasificação de biomassa:  𝐻2 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + 𝑁2  (𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)   (2.13) 
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A eficiência global da conversão de biomassa em energia através da gasificação pode ser até 80% 

(McKendry, 2002b). 

 

2.3.2 Tecnologias de gasificação 

Para Cinfero & Marano (2002), os gasificadores podem ser agrupados em quatro categorias, diferindo 

no tipo de suporte da biomassa, nas direções dos fluxos de biomassa e de oxidante e na forma como 

o calor é fornecido ao reator. Tendo em conta estas diferenças, são classificados em gasificadores de 

leito fixo co-corrente ou contra-corrente, e gasificadores de leito fluidizado borbulhante ou circulante. 

Na Tabela 2.3, apresenta-se uma classificação para as tecnologias de gasificação. 

 

Tabela 2.3 Classificação dos gasificadores - adaptado de Cinfero & Marano (2002) 

Designação 
Direção do fluxo 

Suporte Fonte de calor 
Biomassa Oxidante 

Le
it

o
 

fi
xo

 Contracorrente Descendente Ascendente Grelha Combustão do carvão 

Co-corrente Descendente Descendente Grelha Combustão parcial dos voláteis 

Le
it

o
 

fl
u

id
iz

ad
o

 Borbulhante Ascendente Ascendente Não tem 
Combustão parcial dos voláteis 

e carvão 

Circulante Ascendente Ascendente Não tem 
Combustão parcial dos voláteis 

e carvão 

 

 

Gasificação em leito fixo 

Este tipo de reator é baseado no abastecimento de combustível (biomassa) por ação da gravidade e 

onde uma grelha, colocada no fundo do reator, suporta o leito de reação. O tempo de permanência 

do combustível no gasificador é longo e a velocidade do gás é baixa. O tradicional gasificador de leito 

fixo é adequado para matérias-primas de granulometria e densidade elevadas, para garantir fluxo 

estável (Obernberger and Thek, 2008). 
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Gasificador contracorrente 

A configuração de corrente ascendente, ou contracorrente (updraft), é a forma mais antiga e a mais 

simples de gasificador. Neste tipo de reator, a biomassa é introduzida pelo topo, onde flui lentamente 

através das zonas de secagem, pirólise, oxidação e redução. O oxidante é introduzido por baixo da 

grelha, difundindo-se através do leito de biomassa e carvão.  

A oxidação completa do carvão ocorre na parte inferior do leito, libertando CO2 e H2O. Estes gases 

quentes (aproximadamente a 1 000 oC) atravessam o leito, em sentido ascendente, sendo reduzidos a 

H2 e CO e arrefecidos até aos 750 oC. Continuando no reator, os gases reduzidos  (H2 e CO) pirolisam a 

biomassa seca descendente e secam a biomassa que entra, deixando o reator a uma temperatura na 

ordem dos 500 oC (Ciferno and Marano, 2002).  

Este tipo de gasificadores é relativamente insensível ao tamanho de partícula (5-100 mm) e ao teor de 

humidade do combustível (até 55% de humidade relativa, base húmida). No entanto, o gás de síntese 

produzido contém 10-20%, em peso, de alcatrão exigindo limpeza do gás antes das aplicações em 

motores ou turbinas. As condições de funcionamento são normalmente estáveis e o comportamento 

em regime de carga parcial é satisfatório (Obernberger and Thek, 2008). 

 

Gasificador co-corrente 

O gasificador de fluxo descendente (downdraft) tem a mesma configuração mecânica que o gasificador 

contracorrente, exceto que o oxidante e gás de síntese fluem para baixo no reator, na mesma direção 

da biomassa. Como os produtos de pirólise fluem conjuntamente através das zonas quentes de 

combustão e gasificação, onde os alcatrões são decompostos e oxidados, o teor de alcatrão do gás 

produzido é baixo, permitindo uma conceção mais simples dos sistemas de limpeza e de remoção de 

alcatrão.  

A biomassa e o oxidante são inflamados na zona de reação no topo do reator. A chama gera gás/vapor 

de pirólise, que queima intensamente deixando 5 a 15% de carvão e gases de combustão quentes. 

Estes gases fluem para baixo e reagem com o carvão, a uma temperatura entre 800 e 1 200 oC, gerando 

mais CO e H2 enquanto são arrefecidos abaixo de 800 oC. Finalmente, carvão e cinza não convertidos 

passam pelo fundo da grelha para serem removidos (Ciferno and Marano, 2002). 
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Este tipo de gasificador é sensível à variação do tamanho de partícula do combustível (20-100 mm), 

requer combustíveis secos (teor de humidade < 20%) e o seu comportamento a carga parcial é fraco 

(Obernberger and Thek, 2008).  

Esta é uma tecnologia comprovada e de baixo custo, com vantagens como a reduzida necessidade de 

ciclone e a necessidade de limpeza de alcatrões é mínima ou nenhuma. Contudo, requer secagem 

prévia da biomassa, o gás de síntese (que sai do reator a temperatura elevada) necessita um sistema 

secundário de recuperação de calor e 4-7% do carbono permanece não convertido (Ciferno and 

Marano, 2002).  

Na Figura 2.7, é apresentado o princípio de operação dos gasificadores de leito fixo do tipo 

contracorrente e co-corrente. 

 

Figura 2.7 Princípio de operação de gasificadores de leito fixo (tipo contracorrente e co-corrente) – 
adaptado de Obernberger and Thek, 2008. 

 

Gasificação em leito fluidizado 

Nos gasificadores de leito fluidizado, oxidante (ar, vapor ou oxigénio) e biomassa são misturados num 

leito de material sólido e inerte (como por exemplo areia). Nestas condições, as diferentes zonas 

(secagem, pirólise, oxidação, redução) não podem ser distinguidas e a temperatura é relativamente 

uniforme em todo o leito.  
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Neste tipo de gasificador, é possível controlar a temperatura do leito através da alteração entre o meio 

de gasificação e a biomassa, o que não é possível nos gasificadores de leito fixo. O gás de síntese 

apresenta elevadas quantidades de alcatrão e partículas, que devem ser removidas.  

Existem basicamente dois tipos de reator, os de leito fluidizado borbulhante e circulante, que devem 

ser operados a plena carga para manter a circulação do material do leito. A operação a carga parcial é, 

por conseguinte, limitada a cerca de 70% da carga nominal. É necessário um controlo totalmente 

automático, bem como um intervalo de tamanho de partícula claramente definido. Devido à 

complexidade do processo, não pode ser operado sem supervisão constante. Assim, esta tecnologia é 

adequada apenas para aplicação em grande escala (Obernberger and Thek, 2008). 

 

 Leito fluidizado borbulhante  

Neste tipo de gasificador, à medida que o oxidante é forçado a mover-se através das partículas inertes, 

atinge-se um ponto em que a força de atrito entre as partículas e o gás contrabalança o peso dos 

sólidos. A esta velocidade de gás (fluidização mínima) ocorre borbulhamento e escoamento de gás 

através do meio. As partículas fluidizadas tendem a fracionar a biomassa e asseguram uma boa 

transferência de calor ao longo do reator (Ciferno and Marano, 2002). 

As vantagens da gasificação em leito fluidizado borbulhante são a produção uniforme de gás, a 

admissão de uma ampla gama de tamanhos de partícula de combustível, a distribuição uniforme da 

temperatura em todo o reator e elevada transferência de calor entre o material inerte, combustível e 

gás. No entanto, o borbulhamento pode resultar em desvio de gás através do leito (Ciferno and Marano, 

2002). 

 

Leito fluidizado circulante  

Os gasificadores de leito fluidizado circulante operam a velocidades superiores ao ponto de fluidização, 

resultando num arrastamento das partículas na corrente de gás. As partículas arrastadas na saída de 

gás, no topo do reator, são separadas num ciclone e devolvidas ao reator. 

Este tipo de gasificador é adequado para reações rápidas, apresenta elevada transferência de calor 

devido à elevada capacidade térmica do material do leito e apresenta uma grande capacidade de 
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conversão com baixo teor de alcatrão e carbono não convertido. Porém, o gradiente de temperatura 

ocorre na direção do fluxo sólido e a transferência de calor é menos eficiente do que o leito fluidizado 

borbulhante. O tamanho das partículas de combustível determina a velocidade mínima de transporte 

e a elevada velocidade pode resultar em erosão no equipamento (Ciferno and Marano, 2002). 

Na Figura 2.8, é mostrado o princípio de operação dos gasificadores de leito fluidizado, do tipo 

borbulhante e circulante. 

 

Figura 2.8 Princípio de operação de gasificadores de leito fluidizado (tipo borbulhante e circulante) – 
adaptado de Obernberger and Thek, 2008. 

 

2.3.3 Agentes de gasificação 

O gás produzido num gasificador cujo agente de gasificação (oxidante) é o ar, apresenta um poder 

calorífico inferior (PCI) de 3 a 6 MJ/Nm3, como consequência do efeito de diluição pelo azoto. É, assim, 

conhecido como gás pobre, devido ao seu poder calorífico consideravelmente menor que o do gás 

natural (cerca de 10 vezes). Quando se utiliza oxigénio puro como agente de gasificação, ou uma 

mistura de oxigénio e vapor, é possível obter um gás com um PCI na faixa dos 10 a 19 MJ/Nm3. 

A Tabela 2.4 apresenta as vantagens e dificuldades técnicas no processo de gasificação, mediante o 

tipo de oxidante utilizado. 
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Tabela 2.4 Vantagens e dificuldades técnicas no processo de gasificação mediante o tipo de oxidante 
– adaptado de (Lora et al., no date) 

Agentes de 
gasificação 

Vantagens Desvantagens 

Ar 

Baixo custo; 
É necessária a combustão parcial da biomassa para 
fornecimento de energia ao processo; 
O teor de partículas e de alcatrão é moderado, 
dependendo do tipo de gasificador. 
 

Baixo poder calorífico do gás. 

Vapor 
Elevado poder calorífico do gás; 
Alto teor de H2 no gás. 
 

Requer fornecimento de calor 
externo; 
Aumento do teor de alcatrão no 
gás. 
 

Oxigénio 

O gás de síntese não é diluído por azoto; 
Ausência de alcatrão no gás produzido como 
consequência das elevadas temperaturas de 
operação; 
Permite a gasificação de biomassa no estado líquido. 
 

Necessidade de instalação de 
separação de ar; 
Temperaturas elevadas de 
gasificação. 
 

Dióxido de 
carbono 

Elevado poder calorífico do gás; 
Teores elevados de H2 e CO no gás. 

Requer aquecimento indireto; 
Requer limpeza catalítica do gás; 
Requer elevadas temperaturas 
para que o CO2 possa ter 
reatividade. 
 

 

Na Tabela 2.5 são apresentadas as composições típicas para o gás de síntese, em função do oxidante 

usado no processo de gasificação. 

 

Tabela 2.5 Composição do gás de síntese para diferentes oxidantes – adaptado de (Lora et al., no 
date) 

Componente Ar 80% O2 + ar Vapor O2 + vapor 

CO, % em vol. 10-20 40-50 25-47 38 

H2, % em vol. 9-20 9-17 35-50 28 

CH4, % em vol. 1-8 < 1 14-25 8,6 

CO2, % em vol. 10-20 19-25 9-15 21,2 

N2, % em vol. 40-55 15-30 2-3 - 

PCI, MJ/Nm3, base seca 4-6,5 7-9 12-17 - 
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2.3.4 Parâmetros de operação 

Segundo Lora et al., no date, os fatores que mais afetam o desempenho do sistema de gasificação são 

a razão de equivalência (ou fator de ar), tipo de agente de gasificação, tempo de permanência, as 

caraterísticas físicas e químicas da biomassa e a utilização de catalisadores. 

Considerando-se que a gasificação é um processo de oxidação parcial que é determinado pelas 

quantidades de ar e combustível introduzidas no reator, é possível afirmar que são estas as principais 

variáveis envolvidas no processo. No entanto, as diferenças entre os diversos tipos de reatores e as 

suas caraterísticas construtivas, adicionam fatores que também exercem influência no desempenho 

do processo de conversão termoquímica. 

 

Fator de ar ou razão de equivalência  

Corresponde ao quociente entre a razão ar-combustível real utilizada durante o processo e a razão ar-

combustível estequiométrica, definindo a proporção de combustível queimado (combustão completa) 

em relação à quantidade gasificada (oxidação parcial e/ou redução): 

FA =
(RA/C)real

(RA/C)est
       (2.14) 

onde (RA/C)real corresponde à razão ar-combustível real e (RA/C)est à razão ar-combustível 

estequiométrica. 

A razão ar-combustível estequiométrica, em m3 por kg de biomassa, a condições normais de pressão 

e temperatura, pode ser expressa em função da composição elementar do combustível (em base 

húmida): 

(RA/C)est = 0,0889 × (C + 0,375 × S) + 0,265 × H – 0,033 × O  (2.15) 

Os valores típicos da razão ar-combustível real, em pequenas unidades de gasificação de leito fixo, são 

de 2 a 2,4 kg/kg ou 1,37 a 1,47 Nm3/kg.  

Para gasificadores de leito fluidizado, os valores típicos do fator de ar estão compreendidos entre 0,2 

e 0,4, o que indica que no processo de gasificação, por cada quilograma de combustível são necessários 

20 a 40% da quantidade de ar estequiometricamente necessária para a combustão. 
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Temperatura 

Temperaturas elevadas favorecem a concentração de H2 e CO, mas diminui a concentração de metano. 

Isto é justificado pelo Princípio de Lê Chatelier, segundo o qual temperaturas mais elevadas favorecem 

os reagentes nas reações exotérmicas, enquanto que em reações endotérmicas são favorecidos os 

produtos. 

Nos gasificadores de leito fixo, a temperatura no interior do reator varia numa ampla faixa (pela 

heterogeneidade decorrente das reações do processo), dando origem a regiões de elevada 

temperatura, que podem chegar aos 1 200 oC. Nos reatores de leito fluidizado, a temperatura de 

operação está limitada pela temperatura de sinterização das partículas que compõem a mistura 

(inertes ou cinzas), pelo que geralmente não supera os 950 oC. 

 

Capacidade de produção de gás 

Este parâmetro expressa o volume de gás produzido por unidade de massa de combustível introduzido 

no sistema (Nm3/kg). A produção de gás tem uma relação diretamente proporcional ao fator de ar e 

ao tempo de permanência dos gases na zona de redução. Os valores típicos de produção de gás nos 

reatores de leito fixo é de 2 Nm3/kg de biomassa, e de 1,8 a 2,5 Nm3/kg para os reatores de leito 

fluidizado. 

 

Eficiência da gasificação 

Este parâmetro pode ser calculado de duas formas, a quente ou a frio. A eficiência a quente 

corresponde ao quociente do somatório entre a energia sensível e química do gás produzido, e a 

energia química (poder calorífico) do combustível gasificado. A eficiência a frio refere-se somente ao 

quociente entre a energia química do gás de síntese e a energia química do combustível, sendo a mais 

usual na bibliografia. 

Um dos aspetos relevantes no desempenho de gasificadores de leito fixo é a grelha que sustenta a 

biomassa, pois facilita a extração das cinzas produzidas (mantendo o fluxo de gás na zona de redução), 

e permite controlar o tempo de permanência da biomassa no gasificador.  

As próprias caraterísticas da biomassa a gasificar, como tamanho de partícula e humidade, afetam a 

eficiência do processo de gasificação. O teor de humidade afeta a composição do gás de síntese dada 

a redução de temperatura que provoca no interior do reator (incitada pelo consumo de energia para 
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vaporização da água contida na biomassa). Assim, recomenda-se que o teor de humidade da matéria 

não exceda os 20%, por forma a intensificar a reações água/gás.  

No que respeita ao tamanho da partícula, este é diretamente proporcional ao comprimento da zona 

de gasificação (ou de redução). Gasificadores com pequeno comprimento da zona de redução 

requerem tamanhos de partícula menores. Partículas de maior dimensão, apresentam menores taxas 

de volatização, maior transferência de calor entre partículas e propiciam flutuações heterogéneas de 

temperatura. 
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3 POTENCIAL ENERGÉTICO DA BIOMASSA AGROFLORESTAL DO NORTE DE 

PORTUGAL 

 

A utilização de biomassa como fonte de energia tem vantagens face a outras fontes de energia 

renovável. Existe em abundância, é passível de armazenamento e transporte e é a única fonte não-

intermitente na produção de energia. 

No âmbito da promoção das fontes de energia renovável, a coesão e valorização do território nacional 

passam forçosamente pelo aproveitamento deste recurso endógeno, abundante e acessível, que 

recorre a tecnologias eficientes e maduras. 

Não obstante, a valorização energética da biomassa deve ser ponderada numa estratégia integrada 

que vise potenciar os benefícios ambientais, sociais e económicos que lhe são inerentes. Deve estar 

assente num conceito de bioeconomia e circularidade sustentável, que preserva o equilíbrio biológico 

dos ecossistemas florestais e agrícolas, que não compete com a cadeia alimentar e entende os resíduos 

como recursos. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DE POVOAMENTOS FLORESTAIS E DE BIOMASSA 

De acordo com o 5º Inventário Florestal Nacional (ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, 2010), no Norte de Portugal, floresta e matos assumem a maior ocupação do solo com 

1 358 079 hectares, ou 64% deste território. Sendo as espécies mais representativas o pinheiro-bravo 

(45%), seguido do eucalipto (22%), carvalho (16%), castanheiro (5%) e sobreiro (2%). 

O pinheiro bravo é a espécie florestal com maior decréscimo de ocupação nacional, comparativamente 

com o período de 1995 devido, sobretudo, ao abandono dos povoamentos para dar lugar a áreas de 

mato e pastagens. No entanto, esta espécie ocupa a maior área da região Norte com 259 275 hectares 

(IFN5 e 6). É uma espécie de grande importância económica, sendo a base das indústrias de serração, 

de painéis e aglomerados e de pasta para papel (Silva, 2009). 

No que refere à espécie eucalipto, a sua área total de ocupação nacional tem aumentado, face ao ano 

de 1995. Na região Norte, ocupa uma área de 128 209 hectares e é a segunda espécie mais 

representativa, sendo o seu contributo preponderante na produção de celulose e papel. 

Relativamente ao aproveitamento energético da biomassa florestal, a quantidade existente e os 

acréscimos médios anuais, são bons indicadores do potencial de implementação de centrais para a sua 

valorização. Também neste tópico, as espécies pinheiro-bravo e eucalipto são as que mais se destacam 

(o pinheiro-bravo com 14 135 000 toneladas de biomassa existente e acréscimos médios anuais de 5,3 

ton/ha.ano e o eucalipto com 9 957 000 toneladas biomassa existente e acréscimos médios anuais de 

6,4 ton/ha.ano). 

Na Tabela 3.1 são apresentadas as áreas dos povoamentos florestais por espécie de árvore dominante, 

a biomassa total e os acréscimos médios anuais de biomassa para a NUTS II Norte. 
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Tabela 3.1 Áreas dos povoamentos florestais por espécie de árvore dominante, biomassa total e 
acréscimos médios anuais de biomassa para a NUTS II Norte – Fonte IFN5 

NUTS II 
Espécie 

dominante 
Área (ha) % 

Biomassa total 

(kton) 

Acréscimos médios 

anuais (AMA) de 

biomassa (ton/ha.ano) 

Norte 

pinheiro-bravo 259 275 45 14 135 5,3 

eucaliptos 128 209 22 9 957 6,4 

sobreiro 11 935 2 922 0,7 

carvalhos 91 601 16 4 676 1,8 

castanheiro 26 233 5 1 978 - 

azinheira 7 013 1 - - 

pinheiro-manso 276 0 - - 

acácias 401 0 - - 

outras folhosas 33 235 6 - - 

outras resinosas 19 034 3 - - 

 Total: 577 212  31 668 14,2 

 

 

Portugal possui um potencial considerável de biomassas residuais, sejam de origem florestal, agrícola, 

agroindustrial, matos e incultos, que podem ser valorizadas num contexto de biorrefinarias, com 

benefícios de ordem ambiental, económica e social. Este potencial está identificado por NUTS II em 

todo o território continental, no Plano Nacional para a Promoção das biorrefinarias (Conselho de 

Ministros, 2017). 

Na Tabela 3.2 são apresentados os quantitativos estimados de biomassa agroflorestal residual da 

região Norte, segundo o Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias. 
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Tabela 3.2 Quantitativos estimados de biomassa agroflorestal residual na região Norte (ton/ano) 

Biomassa florestal Produção anual  
(toneladas) 

Biomassa de origem agrícola Produção anual  

(toneladas) 

Pinheiro-bravo 168 547 Sobrantes de milho 174 055 

Eucalipto 82 401 Podas de oliveira 57 392 

Sobreiro 2 792 Podas de árvores de fruto 70 018 

Azinheira 1 396 Podas de árvores de frutos secos 14 499 

Carvalho 65 376 Podas de vinha 332 879 

Outras espécies florestais 57 204 Resíduos verdes herbáceos 100 000 

Matos 373 979 Total: 1 500 538 

 

 

Na floresta, as tipologias de biomassas residuais de alto fuste de pinheiro-bravo e as talhadias de 

eucalipto, associadas aos sistemas silvo-lenhosos, e os montados de sobro, azinho e os soutos, 

associados aos sistemas agro-silvo-pastoris, são considerados os mais adequados para utilização em 

biorrefinarias, desde que as condições orográficas de recolha e os custos de transporte o permitam 

realizar de forma económica. Na região Norte, a biomassa proveniente dos matos e/ou subcoberto 

vegetal é potencialmente muito significativa dependendo da viabilidade económica da sua recolha e 

transporte em regiões muito específicas do território nacional. A utilização requer, no entanto, uma 

avaliação do seu papel ecológico regenerador da floresta, mas também como potencial propagador de 

incêndios (Conselho de Ministros, 2017). 

Na Tabela 3.3, é apresentado o potencial energético da biomassa agroflorestal da região Norte, 

tomando os valores de referência para os poderes caloríficos apresentados no Despacho n.º 

17313/2008 (Ministério da Economia e da Inovação, 2008). 

 

Tabela 3.3 Potencial energético da biomassa agroflorestal da região Norte 

Biomassa florestal residual 851 695 ton/ano 

Poder calorífico inferior 15,6 GJ/ton 

Biomassa agrícola residual 648 843 ton/ano 

Poder calorífico inferior 11,6 GJ/ton 

Potencial de biomassa agroflorestal 20 813 021 GJ/ano ou 5 781 395 MWh/ano 
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Em termos dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), fazem parte da região Norte os 

PROF do Alto Minho, do Baixo Minho, do Tâmega, da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e 

Vouga, do Barroso e Padrela, do Nordeste e do Douro. 

Estes são definidos pela Lei de Bases da Politica Florestal Nacional (Lei nº 33/96), e são um elemento 

charneira no Sistema de Planeamento Florestal Português, desenvolvendo as orientações 

preconizadas ao nível do planeamento florestal nacional e da legislação em vigor e traduzindo-os, em 

programas de ação, ou em normas concretas de silvicultura e de utilização do território (UTAD, 2006). 

Também, nestas regiões, floresta e matos representam a maior parcela de ocupação do solo, com 

maior representação no Alto Minho e Barroso e Padrela (71% de ocupação). As espécies mais 

representativas são, na maioria das regiões, o pinheiro-bravo e o eucalipto. Na Área Metropolitana do 

Porto e Entre Douro e Vouga, o eucalipto é a espécie com maior área de povoamento florestal por 

espécie dominante (70%) e na região de Barroso e Padrela é o pinheiro-bravo a espécie com maior 

área de povoamento florestal por espécie dominante (69%). 

No que respeita à existência e crescimento de biomassa por unidade de área, é o Baixo Minho que se 

destaca com maior quantidade de biomassa existente (4 282 000 toneladas) e um acréscimo médio 

anual (AMA) de biomassa de 5,1 toneladas por hectare, seguindo-se a Área Metropolitana do Porto 

(AMP) e Entre Douro e Vouga com 3 151 000 toneladas de biomassa existente e 3,6 toneladas de 

acréscimos anuais de biomassa por hectare. 

Na Tabela 3.4 são apresentados os quantitativos de biomassa total e os acréscimos médios anuais de 

biomassa para cada um dos PROF que constituem a região Norte. 
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Tabela 3.4 Biomassa total nos PROF – fonte: IFN5 

 

 

Tendo em conta os acréscimos médios anuais de biomassa total (em toneladas por hectare e por ano), 

apresentados na Tabela 3.4, determinou-se o potencial energético da biomassa florestal por PROF (em 

MWh/ano – Figura 3.1). Os cálculos basearam-se no valor de referência do poder calorífico inferior da 

biomassa florestal apresentado no Despacho n.º 17313/2008 (com o valor de 15,6 MJ/kg), multiplicado 

pela área de cada PROF. 

 

Figura 3.1 Potencial energético da biomassa florestal por PROF (MWh/ano). 

 

 

164 379

303 600

380 214

334 392

411 204

201 711

555 912

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Alto Minho

Baixo Minho

Tâmega

AMP e Entre Douro e Vouga

Barroso e Padrela

Nordeste

Douro

PROF 
Biomassa total 

ton/ha 
Biomassa total 

k ton 

AMA de 
biomassa 

total 
(ton/ha.ano) 

Alto Minho 51,3 973 2,0 
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Da Figura 3.1, infere-se que o PROF do Douro apresenta maior potencial energético com 555 912 

MWh/ano, seguido do PROF do Barroso e Padrela com um potencial energético de 411 204 MWh/ano 

e do PROF do Tâmega, com 380 214 MWh/ano. 

 

 

3.2 CARATERIZAÇÃO DA BIOMASSA PARA VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA 

Como referido, para a viabilidade de projetos de aproveitamento energético da biomassa, é 

fundamental o adequado conhecimento de parâmetros relacionados com a disponibilidade e 

qualidade da biomassa, leia-se a quantidade existente no espaço e as suas propriedades físicas e 

químicas. 

A composição química da biomassa é, genericamente, baseada em carbono, oxigénio, enxofre, azoto, 

cinzas e pequenas quantidades de outros elementos como metais alcalinos, metais alcalinoterrosos e 

metais pesados (Tripathi, Sahu and Ganesan, 2016). No entanto, estes teores são variáveis 

dependendo da matéria de origem e da parte amostrada. 

Neste sentido, pretendeu-se analisar os elementos constituintes da biomassa agroflorestal e inferir 

sobre as implicações destes nos processos e produtos de conversão.  

 

3.2.1 Propriedades da biomassa 

São as propriedades físicas e químicas inerentes à fonte de biomassa que determinam a escolha do 

processo de conversão e quaisquer dificuldades subsequentes que possam surgir. De igual forma, a 

escolha da fonte de biomassa é influenciada pelo produto que se quer obter e é a interação entre estes 

dois aspetos que permite que exista flexibilidade no uso da biomassa como fonte de energia. 

As propriedades físicas da biomassa que mais se destacam são o teor de humidade, poder calorífico 

(superior - PCS e inferior - PCI), teor de cinzas, proporção carbono fixo e matéria volátil, massa volúmica 

e tamanho de partícula, que dependem intrinsecamente da matéria-prima de origem, bem como, de 

outros fatores como os métodos de preparação e pré-tratamento do combustível. 
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A análise elementar determina os parâmetros com maior influência no comportamento do material 

combustível, quantificando os teores de C, H, O, N e S presentes na composição da biomassa. Na Tabela 

3.6 são apresentados os resultados da análise elementar da biomassa, presentes na bibliografia, de 

algumas espécies em estudo. 

O teor de humidade influencia de forma significativa o poder calorífico, uma vez que a evaporação da 

água presente consome parte da energia disponível. Assim, quanto maior for o teor de humidade, 

menor será o poder calorífico/obtenção de energia. Recomenda-se que nos processos de combustão, 

pirólise e gasificação, o teor de humidade não ultrapasse os 50%, 30% e 20% respetivamente.  

O poder calorífico superior (PCS) refere-se à energia total que poderia ser libertada pela combustão, 

dividida pela massa do combustível. O poder calorífico inferior (PCI) refere-se à energia que está 

realmente disponível a partir da combustão, contabilizando a perda de energia pela evaporação de 

água que compõe a matéria. O PCI é sempre menor que o PCS, porque não inclui duas formas de 

energia térmica libertadas durante a combustão: a energia para vaporizar a água contida no 

combustível e a energia para formar água a partir do hidrogénio contido nas moléculas de 

hidrocarbonetos e consequente vaporização (Rosillo-Calle et al., 2007). 

O teor de cinzas influencia negativamente o valor energético da biomassa, uma vez que as cinzas são 

parte não combustível do material. Tome-se o exemplo de uma biomassa com teor médio de cinzas 

de 15% e teor de humidade de 10%; resultando 90% de fibra, mas 15% não é combustível. Assim, 

somente 75% do material é combustível. 

A proporção dos teores de matéria volátil e de carbono fixo fornece uma medida da facilidade com 

que a biomassa pode ser inflamada e subsequentemente gasificada ou oxidada. A matéria volátil 

refere-se à matéria libertada quando a biomassa à aquecida entre 400 oC e 500 oC. Durante o processo 

de aquecimento a biomassa desagrupa-se em gases voláteis e carvão sólido. Normalmente, a biomassa 

apresenta um teor de matéria volátil até cerca de 80% (Sanches, 2014). 

Na Tabela 3.5 é apresentada a análise imediata da biomassa de algumas espécies em estudo, onde se 

exibem os valores do PCS, dos teores de humidade, de cinza, de matéria volátil e de carbono fixo, 

segundo a literatura referenciada. 

A massa volúmica (kg/m3) indica a relação entre a massa seca e o volume ocupado, ou seja, mede a 

massa da biomassa seca existente em cada unidade de volume. O poder calorífico e a massa volúmica 
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determinam a densidade de energia, isto é, a energia potencial disponível por unidade de volume de 

biomassa.  

A relevância do tamanho de partícula da biomassa relaciona-se fortemente com a facilidade e custos 

de maneio, armazenamento, carga e transporte. Assim como influencia os processos de conversão da 

biomassa. O tamanho de partícula deve ser ajustado ao equipamento e ao produto/resultado desejado.  

Tome-se o exemplo do processo de gasificação em que se baseou a análise experimental (Capítulo 4), 

em que o tamanho de partícula deve estar compreendido entre 1,25 cm e 4 cm. Se o tamanho for 

superior a 4 cm existe risco de atolar o parafuso sem-fim, dificultando o curso da biomassa. Se o 

tamanho for menor do que o limite imposto existe risco de transmitir demasiada resistência ao fluxo 

de gás para suportar a taxa de reação necessária para manter o motor (Sanches, 2014). 

 

Tabela 3.5 Análise imediata de algumas espécies em estudo (fontes: (Borges, 2009), (Dhyani and 
Bhaskar, 2017a), (Neves et al., 2011), (Almendros et al., 2015), (Fernandez-lopez et al., 2015), (Wang 

et al., 2017), (Safdari et al., 2018)) 

Espécie PCS (MJ/kg) Humidade (%) Cinzas (%) Matéria volátil (%) Carbono fixo (%) 

Pinheiro 
Ramos 19,09 

0,50 1,10 88,1 10,30 
Bicadas 20,29 

Eucalipto 
Ramos 17,54 

- 0,24 86,83 12,93 
Bicadas 21,33 

Carvalho 19,81 0,60 0,2 89,70 9,50 

Pinhas - 7,90 0,53 74,85 16,73 

Casca de avelã 19,30  - 1,33 - - 

Madeira de pinho 18,98  7,99 0,35 - - 

Dejetos de suíno 16,10 4,41 9,72 66,30 19,57 
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Tabela 3.6 Análise elementar de algumas espécies em estudo (fontes: (Borges, 2009), (Dhyani and 
Bhaskar, 2017a), (Neves et al., 2011), (Almendros et al., 2015), (Fernandez-lopez et al., 2015), 

(Safdari et al., 2018)) 

Espécie C N H S O 

Pinheiro 
Ramos 47,30 0,38 6,30 0,122 45,90 

Bicadas 48,40 1,15 6,50 0,172 43,78 

Eucalipto 
Ramos 45,20 0,25 5,60 0,006 48,94 

Bicadas 49,30 1,13 6,40 0,024 43,15 

Carvalho 49,57 2,30 6,01 0,15 41,97 

Pinhas 46,81 0,27 7,44 < 0,1 45,43 

Casca de avelã 52,30 5,20 6,50 9,2 26,8 

Madeira de pinho 45,92 0,22 5,27 - 48,24 

Dejetos de suíno 45,00 1,90 6,40 0,71 45,98 

 

 

3.3 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA DE CENTRAIS A BIOMASSA 

Segundo o Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias, entende-se como biorrefinaria a 

instalação industrial que otimiza a utilização integral da biomassa (matéria-prima), de forma 

sustentável, originando uma gama diversa de produtos, nomeadamente, biocombustíveis, eletricidade 

e calor, biomateriais e uma gama extensa de produtos químicos (de uso final ou como produtos 

intermediários). Apresenta semelhanças evidentes com uma refinaria de petróleo e, em certas 

situações, constitui uma alternativa atualmente viável para a substituição do petróleo pela biomassa 

como matéria-prima para produção de bioprodutos industriais, contribuindo para a descarbonização 

da economia (Conselho de Ministros, 2017). 

Neste âmbito, pretendeu-se verificar a viabilidade técnico-económica da implementação de centrais, 

comparando os três processos de conversão da biomassa em estudo e as tecnologias disponíveis para 

a produção de energia elétrica.  

Analisaram-se duas situações, são elas: a implementação de uma única central que convertesse a 

biomassa agroflorestal mais representativa da região Norte e a instalação de uma central em cada 

PROF (num total de 7 centrais), sendo apenas considerada a biomassa florestal disponível. 
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3.3.1 Considerações  

O combustível, em todas as situações estudadas, é a biomassa agroflorestal/florestal disponível cujo 

potencial foi analisado na Tabela 3.3 e Figura 3.1. 

Para as centrais termoelétricas a biomassa, cujo processo de conversão é a combustão, foi considerada 

a produção de eletricidade baseada na operação de um ciclo de Rankine simples com eficiência térmica 

de 35%. Foi, também, considerado um rendimento para a caldeira de 85% (Borges, 2009). 

Para a implementação de centrais de gasificação, foi selecionado um gasificador de leito fixo co-

corrente com uma eficiência de 70%. A tecnologia de conversão do gás de síntese em eletricidade é 

baseada no motor alternativo de combustão interna com eficiência de 40%, (valor que inclui o 

rendimento do gerador elétrico) (Andrade, 2007). 

Sendo o biocarvão um subproduto da gasificação, cuja produção ronda os 10% em peso (Qambrani et 

al., 2017), também se estudou a viabilidade do acréscimo de produção de eletricidade, pela sua 

queima numa caldeira a vapor, operando segundo um ciclo clássico de Rankine. 

No processo de pirólise, não há produção direta de energia elétrica, mas sim um enriquecimento da 

biomassa. Assim, considerou-se que a produção de energia elétrica, seria feia através de uma caldeira 

a carvão (eficiência de 85%), associada a um turbogrupo, operando segundo um ciclo clássico de 

Rankine (eficiência de 35%). Considerou-se também, uma produção de 20% (em peso) de biocarvão, 

face à biomassa que lhe deu origem – por ser o valor médio obtido nos ensaios experimentais (Capítulo 

4). 

Os preços dos equipamentos, consultados na bibliografia indicada, encontram-se em dólares. Os 

valores foram mantidos na conversão para euros por se considerar que assim se incluem taxas de 

importação, despesas de transporte e outros custos. 

Os custos de instalação das diferentes tecnologias foram obtidos a partir dos fabricantes, de acordo 

com as referências mencionadas, e são indicados na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 Estimativa dos custos associados aos processos de gasificação e combustão de 
biomassa/biocarvão para produção de energia elétrica 

Equipamentos e outros encargos Custo 

Gasificador de leito fixo e motor alternativo de 

combustão interna 
700-1 500 €/kWt

2 

Caldeira a biomassa e turbogrupo 1 000 €/kW3 

Caldeira a carvão e turbogrupo 1 000 €/kW 

Reator pirolítico 400 €/kW 

Biomassa4 41-76 €/ton (35% hum., b.s.) 

Custos de operação e manutenção 1% do investimento total 

 

 

Na Figura 3.2 são ilustrados os cenários em estudo no que diz respeito à tecnologia utilizada. 

 

Figura 3.2. Cenários em estudo, mediante o processo de conversão e tecnologias adotadas, para o 

mesmo potencial de biomassa. 

                                                           
2 Fonte: (Lora et al., no date). 
3 Fonte:  https://understandingchp.com/chp-applications-guide/4-5-steam-turbines-and-rankine-bottoming-cycle/. 
4 Fonte: (Enersilva, 2011). 
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As centrais termoelétricas a biomassa agroflorestal, incrementam a sua rentabilidade económica 

majorando-se as horas de funcionamento da central. Contudo, a central não poderá funcionar as 8 760 

horas do ano, pois no mínimo devem ser previstos cerca de 15 dias para inspeção e manutenção 

ordinária da caldeira e de outros equipamentos (360 horas). Da experiência existente no mundo, uma 

central deste tipo só poderá funcionar próximo das 8 000 horas anuais (Borges, 2009). 

Na Tabela 3.8 faz-se um resumo das variáveis comuns às diferentes hipóteses estudadas. 

 

Tabela 3.8 Variáveis comuns a todas as hipóteses 

Tempo médio de funcionamento  8 000 horas 

Eficiência da caldeira a biomassa/biocarvão 85% 

Eficiência do turbogrupo (ciclo de Rankine) 35% 

Eficiência do gasificador 70% 

Eficiência do MACI 40% 

Produção de biocarvão pelo processo de pirólise 20% (em peso) da biomassa  

que lhe deu origem 

Produção de biocarvão pelo processo de gasificação 10% (em peso) da biomassa  

que lhe deu origem 

 

 

3.3.2 Indicadores económicos 

Para a análise da viabilidade económica das explorações, foram analisados os indicadores económicos 

Payback, VAL (Valor Atualizado Líquido) e TIR (Taxa Interna de Rentabilidade), para a análise da 

rentabilidade deste tipo de projetos. 

O Payback dá indicação do número de anos em que o utilizador recupera o capital investido. No 

entanto, não tem em conta a atualização de valores e considera a existência de um benefício bruto 

(receitas menos despesas), constante. Este indicador pode ser traduzido pela expressão: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎
    (3.1) 

O VAL indica o excedente gerado após o investimento. O utilizador valoriza o capital a uma taxa de a % 

e no fim do tempo de vida do projeto (n) recupera o capital investido (I) e gera excedente (quando o 
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valor do VAL é superior a zero), ou paga somente o investido (quando o valor do VAL é igual a zero) 

(Borges and Moreira, 2009). 

𝑉𝐴𝐿 = −𝐼 + (𝑅 − 𝐶) [
(1+𝑎)𝑛−1

𝑎×(1+𝑎)𝑛]   (3.2) 

onde, I se refere ao capital investido (em 103 €), R as receitas (em 103 €), C aos custos ou encargos da 

exploração (em 103 €), a representa a taxa de juro (0 < a < 1) e n é o número de anos de vida útil do 

projeto. 

A TIR corresponde à taxa de atualização do projeto para o qual o valor do VAL é igual a zero. Este 

indicador permite determinar a taxa que o investidor obtém, em média, em cada ano, sobre os capitais 

que se mantêm investidos no projeto, enquanto o investimento inicial é recuperado progressivamente. 

−𝐼 + (𝑅 − 𝐶) [
(1+𝑎)𝑛−1

𝑎×(1+𝑎)𝑛] = 0    (3.3) 

 

3.3.2.1 Considerações financeiras 

Para os cálculos, foram tomadas como receitas, a venda da energia elétrica produzida à rede, tomado 

como referência o valor de 107 €/MWh (valor calculado de acordo com o Decreto-Lei n.º 35/2013 

(Ministério da Economia e do Emprego, 2013)).  

O investimento, refere-se ao custo dos equipamentos e respetiva instalação, cujos valor se apresentam 

na Tabela 3.7.  

Para o processo de gasificação, o custo foi considerado com o valor de 1 100 €/kW (valor médio do 

intervalo apresentado na Tabela 3.7 de estimativa de custos).  

Para o processo de gasificação e aproveitamento do biocarvão para queima (conseguindo-se assim 

acréscimo da produção elétrica), foram considerados como custos de investimento os equipamentos 

necessários para a gasificação (gasificador e motor alternativo de combustão interna) e para a 

combustão do biocarvão (caldeira a carvão e turbogrupo). 

Também para o processo de pirólise, os custos de investimento contemplam dois conjuntos de 

equipamentos, o reator pirolítico e a caldeira a carvão (com respetivo turbo grupo) para produção de 

eletricidade. 
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Os custos anuais de operação e manutenção foram tomados como 1% do valor total de investimento.  

Os custos da biomassa incluem as despesas de produção, recolha e transporte e variam de 41-76 €/ton 

(Enersilva, 2011), tendo sido considerado o valor médio de 58,5 €/ton.  

O tempo de vida útil dos equipamentos, para todas as situações (caldeira e turbogrupo, gasificador e 

motor alternativo de combustão interna ou reator pirolítico), foi considerado de 15 anos. 

Por fim, foi considerado o valor de 10% para a taxa juro/atualização. 

Na Tabela 3.9 são apresentados os resultados obtidos na análise económica das centrais 

termoelétricas a biomassa a implementar na região Norte, de acordo com os cenários em estudo e 

considerações tomadas. 

De forma análoga, nas Tabela 3.10 a 3.16 são apresentados os resultados da análise económica da 

implementação de centrais termoelétricas a biomassa em cada uma das regiões PROF. 
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Tabela 3.9. Resultados obtidos para centrais a biomassa na região Norte 

Processo 

Potencial de 

produção de energia 

elétrica (MWh/ano) 

Potência 

a instalar 

(kW) 

Custo do 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custo da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor Atualizado 

Líquido (€) 

TIR 

(%) 

Combustão 1 719 965 214 996 214 995 614 2 149 956 23 219 526 184 036 246 1,4 991 836 402 74 

Gasificação 1 618 791 202 349 222 583 695 2 225 837 21 853 672 173 210 584 1,5 911 719 122 67 

Gasificação e 

combustão 
1 984 599 248 075 268 309 725 2 683 097 21 853 672 212 352 066 1,4 1 160 228 355 84 

Pirólise e combustão 731 616 91 452 128 032 884 1 280 329 9 876 822 78 282 963 1,9 382 531 379 52 

 

 

Tabela 3.10 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Alto Minho 
 

A
lt

o
 M

in
h

o
 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de energia 

elétrica (MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 48 903 6 113 6 112 861 61 129 660 189 5 232 609 1,4 28 200 382 74 

Gasificação 46 026 5 753 6 328 609 63 286 621 354 4 924 809 1,5 25 922 448 67 

Gasificação e 

combustão 
55 274 6 909 7 484 567 74 846 621 354 5 914 309 1,4 32 204 782 70 

Pirólise e combustão 18 495 2 312 3 236 682 32 367 249 687 1 979 000 1,9 9 670 424 52 
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Tabela 3.11 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Baixo Minho 
 

 

Tabela 3.12 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Tâmega 

Tâ
m

e
ga

 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de 

energia elétrica 

(MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 113 114 14 139 14 139 201 141 392 1 527 034 12 103 156 1,4 65 228 188 74 

Gasificação 106 460 13 307 14 638 232 146 382 1 437 208 11 391 206 1,5 59 959 269 67 

Gasificação e 

combustão 
127 850 15 981 17 311 991 173 120 1 437 208 13 679 944 1,4 74 490 464 84 

Pirólise e combustão 42 780 5 348 7 486 526 74 865 577 532 4 577 476 1,9 22 367 933 52 

B
ai

xo
 M

in
h

o
 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de 

energia elétrica 

(MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 90 321 11 290 11 290 135 112 901 1 219 335 9 664 355 1,4 52 084 627 74 

Gasificação 85 008 10 626 11 688 610 116 886 1 147 609 9 095 864 1,5 47 877 402 67 

Gasificação e 

combustão 
102 088 12 761 13 823 603 138 236 1 147 609 10 923 418 1,4 59 480 543 70 

Pirólise e combustão 34 160 4 270 5 977 981 59 780 461 159 3 655 109 1,9 17 860 767 52 
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 Tabela 3.13 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região da AMP e Entre Douro e Vouga 
A

M
P

 e
 E

n
tr

e
 D

o
u

ro
 e

 V
o

u
ga

 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de 

energia elétrica 

(MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 99 482 12 435 12 435 196 124 352 1 343 001 10 644 528 1,4 57 367 126 74 

Gasificação 93 630 11 704 12 874 086 128 741 1 264 001 10 018 379 1,5 52 733 198 67 

Gasificação e 

combustão 
112 442 14 055 15 225 613 152 256 1 264 001 12 031 287 1,4 65 513 147 84 

Pirólise e combustão 37 624 4 703 6 584 277 65 843 507 930 4 025 815 1,9 19 672 232 52 

  

 Tabela 3.14 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Barroso e Padrela 

B
ar

ro
so

 e
 P

ad
re

la
 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de 

energia elétrica 

(MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 122 333 15 292 15 291 665 152 917 1 651 500 13 089 665 1,4 70 544 836 74 

Gasificação 115 137 14 392 15 831 371 158 314 1 554 353 12 319 685 1,5 64 846 456 67 

Gasificação e 

combustão 
138 271 17 284 18 723 064 187 231 1 554 353 14 794 974 1,4 80 562 066 70 

Pirólise e combustão 46 267 5 783 8 096 741 80 967 624 606 4 950 579 1,9 24 191 109 52 
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Tabela 3.15 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Nordeste 
N

o
rd

e
st

e
 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de energia 

elétrica (MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 60 009 7 501 7 501 135 75 011 810 123 6 420 971 1,4 34 604 886 74 

Gasificação 56 479 7 060 7 765 881 77 659 762 468 6 043 267 1,5 31 809 617 67 

Gasificação e 

combustão 
67 827 8 478 9 184 365 91 844 762 468 7 257 489 1,4 39 518 713 70 

Pirólise e combustão 22 696 2 837 3 971 755 39 718 306 393 2 428 444 1,9 11 866 645 52 

 

Tabela 3.16 Resultados obtidos para centrais a biomassa no PROF da região do Douro. 

D
o

u
ro

 

Tecnologia 

Potencial de 

produção de 

energia elétrica 

(MWh/ano) 

Potência a 

instalar 

(kW) 

Custo 

equipamento 

(€) 

Custos de 

operação e 

manutenção 

(€/ano) 

Custos da 

biomassa 

(€/ano) 

Receitas 

(€/ano) 

Payback 

(anos) 

Valor 

Atualizado 

Líquido 

(€/ano) 

TIR 

(%) 

Combustão 165 384 20 673 20 672 969 206 730 2 232 681 17 696 062 1,4 95 370 334 74 

Gasificação 155 655 19 457 21 402 604 214 026 2 101 347 16 655 117 1,5 87 666 633 67 

Gasificação e 

combustão 
186 930 23 366 25 311 915 253 119 2 101 347 20 001 488 1,4 108 912 737 84 

Pirólise e combustão 62 549 7 819 10 946 072 109 461 844 411 6 692 741 1,9 32 704 224 52 
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De acordo com os resultados obtidos na Tabela 3.9, uma central termoelétrica a biomassa cujo 

processo é a combustão, requer um investimento de 214 995 614€, com retorno do capital investido 

em um ano. Valorizando o capital a uma taxa de 10%, após os 15 anos de vida útil dos equipamentos, 

para além de ser recuperado o investimento inicial, gera-se excedente na ordem os 991 836 402€. 

Sendo esta quantia muito superior ao valor do investimento, o projeto considera-se autossuficiente, 

pois pode ser replicado continuando a gerar excedente. Acresce que o investimento de capital é 

valorizado a uma taxa de 74%. 

Para uma central de gasificação, o investimento inicial toma o valor de 222 583 695€. O retorno do 

capital investido é, também, de um ano e o excedente gerado, após os 15 anos de vida útil dos 

equipamentos, é de 911 719 122€. Tal como o projeto de combustão, este é autossuficiente. No 

entanto, o investimento inicial numa central de gasificação é maior, comparativamente a uma central 

termoelétrica cujo processo é a combustão, e o excedente gerado menor, pelo que a valorização do 

capital investido é de 67%. 

Se a central de gasificação fizer uso do biocarvão produzido para produção de eletricidade, o 

investimento inicial toma o valor de 268 309 725€. O retorno deste investimento é também de um ano, 

porém, o excedente gerado após a vida útil dos equipamentos é de 1 160 228 355€. Sendo a 

valorização do capital investido na ordem dos 84%. 

Por fim, para o processo de pirólise, é necessário um investimento de 128 032 884€ e o retorno deste 

investimento é de 2 anos. O excedente conseguido após os 15 anos de vida útil dos equipamentos é 

de 382 531 379€ e a valorização do capital investido é de 52%. 

De forma análoga, nas regiões dos PROF (Tabela 3.10 a 3.16), as centrais termoelétricas cujos 

processos de conversão da biomassa são a combustão, a gasificação e a gasificação e queima de 

biocarvão, recuperam o capital investido em um ano, enquanto que centrais termoelétricas que 

valorizam a biomassa pelo processo de pirólise levam 2 anos a recuperar o capital investido. Em todas 

as situações, os projetos são autossuficientes e a conjugação da gasificação com queima de biocarvão 

é a mais rentável. 

Fazendo a análise por região, é o PROF do Douro que apresenta maior rentabilidade. Isto porque, é a 

região com maior potencial de biomassa. No entanto, destaca-se: 
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Na região do Douro (Tabela 3.16), uma central de gasificação com queima do biocarvão resultante, 

requer um investimento inicial de 25 311 915€. O excedente gerado após 15 anos é de 108 912 737€ 

e a valorização do capital investido é de 84%. 

Considerando o mesmo tipo de central, na região do Alto Minho (Tabela 3.10), o investimento inicial 

é de 7 484 567€, o excedente gerado é igual a 32 204 782€, resultando numa valorização do capital 

investido igual a 70%. 

Igual valorização é conseguida na região do Baixo Minho (Tabela 3.11), cujo investimento necessário é 

de 13 823 603€, gerando um excedente de 59 480 543€. 

Na região do Tâmega (Tabela 3.12), e na região da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga 

(Tabela 3.13), com um investimento na ordem dos 17 311 991€ e 15 225 613€, respetivamente, 

obtém-se uma valorização do capital investido na ordem dos 84%, tal como na região do Douro. No 

entanto, o excedente no fim do tempo de vida útil dos equipamentos é de 74 490 464€ e 65 513 147€, 

respetivamente. 

Nas regiões do Barroso e Padrela (Tabela 3.14), e do Nordeste (Tabela 3.15), a valorização do capital 

investido é de 70%, para um investimento de 18 723 064€ e de 9 184 365€, respetivamente. Sendo o 

excedente gerado, após o tempo de vida útil dos equipamentos, na ordem dos 80 562 066€ e dos 

39 518 713€, respetivamente. 

Assim, comparando as receitas geradas em todas as regiões dos PROF, para o mesmo tipo de central 

(gasificação com queima do biocarvão resultante), o excedente gerado na região do Douro, é cerca de 

3 vezes superior ao excedente gerado nas regiões do Alto Minho e do Nordeste, e quase duas vezes 

superior ao excedente gerado nas regiões do Baixo Minho, do Tâmega e da Área Metropolitana do 

Porto e Entre Douro e Vouga e do Barroso e Padrela. 
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3.3.3 Poupança em emissões e importações de energia 

Para a determinar a poupança gerada pela implementação de centrais a biomassa, em termos das 

emissões de CO2 e de importações em combustíveis fósseis, comparou-se o potencial de produção de 

energia elétrica por cada processo e tecnologia, face à mesma quantidade de energia produzida se 

utilizado carvão, petróleo ou gás natural. 

No Despacho n.º 17313/2008, são estabelecidos os poderes caloríficos inferiores (PCI) e fatores de 

emissão (FE) para os combustíveis que aqui foram analisados – de referir que se utilizou o valor de 

15,6 GJ/ton para o PCI da biomassa florestal e de 11,6 GJ/ton para a biomassa de origem agrícola.  Os 

custos dos combustíveis foram consultados nos documentos de estatísticas rápidas da Direção Geral 

de Energia e Geologia (Direção Geral de Energia e Geologia, 2018). 

Na Tabela 3.17 apresentam-se os poderes caloríficos, fatores de emissão e custos dos combustíveis 

utilizados nos cálculos. 

 

Tabela 3.17 Poderes caloríficos, fatores de emissão e custos utilizados nos cálculos 

Combustível 
PCI 

(GJ/ton) 

FE 

(kgCO2e/GJ) 
Custo 

Madeira/resíduos de madeira 13,8-15,6 0,0 41-76 €/ton 

Outras biomassas 11,6 0,0 41-76 €/ton 

Carvão betuminoso 25,8 94,5 83,11 €/ton 

Petróleo bruto 42,3 73,3 663,11 €/ton 

Gás natural 45,1 64,1 7,52 €/GJ 

 

Para a região Norte, o processo de combustão apresenta um potencial anual de produção de energia 

elétrica (PPEE) de 1 719 965 MWh (Tabela 3.18). Para produzir esta quantidade de eletricidade, seriam 

necessárias 239 995 toneladas de carvão, ou 146 380 toneladas de petróleo ou 137 292 toneladas de 

gás natural – cujos custos seriam, respetivamente, 19 945 993 €/ano, 97 066 037 €/ano e 46 581 466 

€/ano. Assim, a redução média anual dos custos de importação de combustíveis fósseis toma o valor 

de 31 311 639 € (valor resultante da diferença entre a média dos custos para os combustíveis fósseis 

e o custo da biomassa para a mesma produção de energia). Em termos de poupança em emissões, 

para a mesma produção de energia seriam evitadas as emissões de 585 132 064 kg de CO2e pela 

combustão de carvão, ou 453 864 341 kg de CO2e pela combustão de petróleo ou 396 899 103 kg de 
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CO2e pela combustão de gás natural, resultando uma média de poupança em emissões de 478 632 

toneladas de CO2e (Tabela 3.19). 

Para o processo de gasificação existe um potencial anual de produção de energia elétrica de 1 618 791 

MWh. Para produzir esta quantidade de energia, seriam necessárias 225 878 toneladas de carvão, ou 

137 769 toneladas de petróleo ou 129 380 toneladas de gás natural – cujos custos seriam, 

respetivamente, 18 772 699 €/ano, 91 356 270 €/ano e 43 841 380 €/ano. A redução média anual dos 

custos de importação de combustíveis fósseis toma assim o valor de 29 469 778€. No que respeita à 

poupança em emissões, para a mesma produção de energia, seriam evitadas as emissões de 550 

712 530 kgCO2e se o combustível utilizado fosse carvão, 427 166 439 kgCO2e se o combustível fosse 

petróleo ou 373 552 097 kgCO2e se o combustível fosse gás natural - resultando uma média de 450 477 

toneladas de CO2e evitadas. 

O processo de gasificação da biomassa agroflorestal e combustão do biocarvão resultante, é o que 

apresenta maior potencial de produção de energia elétrica (com 1 984 599 MWh/ano) e, por isso, é 

também o que apresenta maior redução de custos em importações e de emissões de CO2. Para a 

produção desta quantidade de energia seriam necessárias 276 921 toneladas de carvão, ou 168 902 

toneladas de petróleo, ou ainda, 158 416 toneladas de gás natural. Tomando a redução média de 

custos em importações o valor de 41 067 659 €/ano. Em termos de emissões, para a mesma produção 

de energia, poderiam ser evitadas as emissões de 675 160 493 kgCO2e se o combustível utilizado fosse 

carvão, 523 695 917 kgCO2e se o combustível fosse petróleo ou 457 966 007 kgCO2e se o combustível 

fosse gás natural - resultando uma média de 552 274 toneladas de CO2e evitadas. 

Contrariamente a este último, o processo de pirólise e combustão do biocarvão resultante, surge como 

processo que apresenta menor potencial de produção de energia elétrica (731 616 GWh/ano) e, 

portanto, o menor potencial de redução de custos em importações e em emissões. Para a produção 

desta quantidade de energia seriam necessárias 102 086 toneladas de carvão, ou 62 265 toneladas de 

petróleo ou 58 400 toneladas de gás natural. Assim, a redução média de custos em importação de 

combustíveis fósseis é igual a 13 318 941 €/ano e a redução de emissões igual a 203 594 toneladas de 

CO2e. 
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Tabela 3.18 Poupança anual em importações de combustíveis fósseis para a região Norte (em 
toneladas e euros) 

Processo 
PPEE 

(MWh/ano) 

Poupança em importações de combustíveis fósseis  

Carvão 

(ton/ano) 

Petróleo 

(ton/ano) 

Gás natural 

(ton/ano) 

Potencial médio de 

redução de custos 

(€/ano) 

Combustão 1 719 965 239 995 146 380 137 292 31 311 639 

Gasificação 1 618 791 225 878 137 769 129 216 29 469 778 

Gasificação e 

combustão 
1 984 599 276 921 168 902 158 416 41 067 659 

Pirólise e 

combustão 
731 616 102 086 62 265 58 400 13 318 941 

 

 

Tabela 3.19 Poupança anual em emissões equivalentes de dióxido de carbono (CO2e) – região Norte 

Processo 
Poupança em emissões equivalentes de CO2 (kgCO2e) 

Carvão Petróleo Gás natural Média (tonCO2e) 

Combustão 585 132 064 453 864 341 396 899 103 478 632 

Gasificação 550 712 530 427 166 439 373 552 097 450 477 

Gasificação e 

combustão 
675 160 493 523 695 917 457 966 007 552 274 

Pirólise e 

combustão 
248 895 926 193 058 956 168 827 819 203 594 

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, nos PROF, obtiveram-se os resultados que se mostram na Tabela 3.20.
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Tabela 3.20 Poupança anual em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2 nos PROF 

Processo RPROF Alto Minho Baixo Minho Tâmega 
AMP e Entre 

Douro e Vouga 

Barroso e 

Padrela 
Nordeste Douro 

C
o

m
b

u
st

ão
 

Potencial de produção de 

energia elétrica (kWh/ano) 
48 902 891 90 321 076 113 113 608 99 481 571 122 333 322 60 009 079 165 383 756 

Poupança em emissões 

(tonCO2e/ano) 
13 609 25 135 31 477 27 684 34 043 16 699 46 023 

Poupança em importações 

(k€/ano) 
890 1 644 2 059 1 811 2 227 1 092 3 010 

G
as

if
ic

aç
ão

 

Potencial de produção de 

energia elétrica (kWh/ano) 
46 026 251 85 008 072 106 459 866 93 629 714 115 137 244 56 479 134 155 655 299 

Poupança em emissões 

(tonCO2e/ano) 
12 808 23 656 29 626 26 055 32 040 15 717 43 316 

Poupança em importações 

(k€/ano) 
838 1 547 1 938 1 704 2 096 1 028 2 833 

G
as

if
ic

aç
ão

 e
 c

o
m

b
u

st
ão

 Potencial de produção de 

energia elétrica (kWh/ano) 
55 273 913 102 088 019 127 849 940 112 441 935 138 270 789 67 827 004 186 929 792 

Poupança em emissões 

(tonCO2e/ano) 
15 382 28 409 35 578 31 290 38 478 18 875 52 019 

Poupança em importações 

(k€/ano) 
1 131 2 089 2 616 2 301 2 829 1 388 3 825 
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P
ir

ó
lis

e
 

Produção de biocarvão 

(ton/ano) 
7 587 14 012 17 548 15 433 18 979 9 310 25 657 

Potencial de produção de 

energia elétrica (kWh/ano) 
18 495 324 34 159 894 42 780 147 37 624 440 46 267 090 22 695 742 62 548 984 

Poupança em emissões 

(tonCO2e/ano) 
5 147 9 506 11 905 10 470 12 875 6 316 17 406 

Poupança em importações 

(k€/ano) 
173 314 394 346 426 209 575 
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Dos resultados obtidos, percebe-se que a gasificação e a combustão do biocarvão produzido é a 

associação mais rentável e em que se reflete a maior redução na importação de combustíveis fósseis. 

Sendo esta redução 24% superior à redução verificada pelo processo de combustão, 28% superior à 

verificada no processo de gasificação e 68% superior à redução tida no processo de pirólise.  

Também no que respeita à redução de emissões de gases com efeito de estufa, é a gasificação e 

combustão do biocarvão resultante que apresenta o maior potencial de redução. Sendo este potencial 

13% superior ao verificado pelo processo de combustão, 18% superior ao verificado pelo processo de 

gasificação e 63% superior ao verificado pelo processo de pirólise, no caso da região Norte (Figura 3.3). 

Isto deve-se à elevada eficiência da combinação dos processos e ao aproveitamento do subproduto 

para produção de eletricidade, sem acréscimo de custos de aquisição de matéria-prima.  

 

Figura 3.3 Potencial de poupança em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2 por tipo 
de processo na região Norte. 

 

Também nos PROF, a gasificação e combustão de biocarvão apresenta a maior rentabilidade e a maior 

redução na importação de combustíveis fósseis e nas emissões de gases com efeito de estufa (Figura 

3.4 a 3.7). Contudo, comparativamente à região Norte, os PROF exibem percentagens um pouco 

diferentes: em termos de poupança em importações, a gasificação e combustão do biocarvão, 

apresenta valores superiores em 21% relativamente ao processo de combustão, 26% superiores ao 

processo de gasificação e 70% superiores ao processo de pirólise. Em relação à redução em emissões 

de gases com efeito de estufa, esta redução é 12% superior à redução verificada pelo processo de 

478 632
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combustão, 17% superior à verificada pelo processo de gasificação e 67% superior à redução verificada 

pelo processo de pirólise.  

Estas diferenças percentuais entre a região Norte e os PROF devem-se ao tipo de biomassa 

considerado e respetivo poder calorífico. Enquanto que na região Norte se considerou a utilização de 

biomassa agroflorestal (com PCI de 15,6 MJ/kg para a biomassa florestal e 11,6 MJ/kg para biomassa 

não florestal), nos PROF a biomassa utilizada é somente florestal. 

Analisando as tecnologias de conversão da biomassa em energia útil, nas diferentes regiões, verifica-

se que para uma central de combustão, o maior potencial de poupança em importação de 

combustíveis fósseis e em emissões de CO2e é verificado na região do Douro, com valores na ordem 

dos 3 010 000€ e 46 023 toneladas CO2e. Seguindo-se a região do Barroso e Padrela, com um potencial 

de poupança em importações na ordem dos 2 227 000€ e um potencial de redução de emissões de 

34 043 toneladas de CO2e (Figura 3.4). 

Considerando uma central de gasificação, o maior potencial de poupança em importações de 

combustíveis fósseis e em emissões de CO2e é, também, verificado na região do Douro, com cerca de 

2 833 000€ de potencial de poupança em importações e um potencial de redução de emissões de 

43 316 toneladas de CO2e. Seguindo-se a região do Barroso e Padrela, com um potencial de poupança 

em importações de combustíveis fósseis na ordem dos 2 096 000€ e um potencial de redução de 

emissões de 32 040 toneladas de CO2e (Figura 3.5). 

Se a central de gasificação fizer uso do biocarvão resultante para a produção de energia elétrica, o 

maior potencial de poupança em importações é, de novo, constatado na região do Douro com valor 

de na ordem dos 3 825 000€. Sendo o respetivo potencial de redução de emissões de gases com efeito 

de estufa igual a 52 019 toneladas de CO2e (Figura 3.6). 

Por fim, para uma central de pirólise, o maior potencial de poupança em importações de combustíveis 

fósseis tem o valor de cerca de 575 000€ e corresponde à região do Douro. Tendo, o respetivo potencial 

de redução de emissões de gases com efeito de estufa, o valor de 17 406 toneladas de CO2e (Figura 

3.7). 
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Figura 3.4 Potencial de poupança em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2, por 
PROF, para o processo de combustão. 

 

 

 

 

Figura 3.5 Potencial de poupança em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2, por 
PROF, para o processo de gasificação. 
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Figura 3.6 Potencial de poupança em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2, por 
PROF, para o processo de gasificação e combustão do biocarvão resultante. 

 

 

 

Figura 3.7 Potencial de poupança em importações de combustíveis fósseis e emissões de CO2, por 
PROF, para o processo pirólise e combustão do biocarvão produzido. 
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ponderados (Figuras 3.4 a 3.7). Isto porque, a maior quantidade de biomassa disponível dita a região 

com maior potencial energético e, portanto, onde existe maior potencial de poupança.  

De referir que, a região do Baixo Minho apresenta o maior potencial energético por unidade de área. 

Nos cálculos efetuados, os custos da biomassa tiveram-se como constantes, menosprezando a 

orografia do terreno e distância a pontos de recolha. Tais considerações implicam que, qualquer que 

seja a distância da central termoelétrica aos pontos de recolha de biomassa, os custos são iguais. Por 

isso, nos resultados obtidos, esta região não se enfatiza face às restantes. 
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4 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

De modo a verificar as propriedades de algumas biomassas, bem como verificar o seu potencial de 

conversão em energia útil, foram realizados ensaios experimentais dos processos de pirólise e de 

gasificação. 

O estudo experimental incluiu a operação da unidade de gasificação do Laboratório de Ciências 

Térmicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de um reator pirolítico (de elaboração 

própria), a análise imediata e calorimétrica dos biocarvões produzidos por gasificação e por pirólise e 

a aplicação destes biocarvões no solo de cultivo. Neste capítulo são descritos os equipamentos 

utilizados e respetivos procedimentos de operação. 

 

4.1 EQUIPAMENTOS 

4.1.1 Unidade experimental de gasificação 

A unidade experimental de gasificação do Laboratório de Ciências Térmicas funciona com biomassa 

como matéria-prima para a produção de gás de síntese. O gasificador é de leito fixo, tipo co-corrente 

de múltiplos estágios (a zona de pirólise e a zona de redução estão separadas). O gás produzido 
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permite o acionamento de um motor alternativo de combustão interna. Este, por sua vez, aciona um 

gerador elétrico. 

Na Tabela 4.1 são apresentadas as principais características do gasificador experimental. 

 

Tabela 4.1 Especificações do gasificador experimental a biomassa da UTAD (Sanches, 2014) 

Motor Kubota DG-972 

Gerador Meccalte ECP3_2 

Potência nominal 10 kW 

Potência de saída 3-10 kW 

Consumo de biomassa 10 kg/h até 10 kW 

Tolerância de humidade no combustível Até 30% 

Capacidade do funil de matéria-prima 55 litros 

 

 

Este equipamento foi produzido pela All Power Labs, empresa Norte Americana dedicada à produção 

de equipamentos para a produção de energia elétrica a partir de biomassa.  

Os manuais disponíveis pela All Power Labs não se enquadram totalmente no gasificador em operação 

nas instalações da UTAD, uma vez que este foi uma das primeiras unidades a ser produzidas. De modo 

a garantir o seu bom funcionamento, algumas alterações foram induzidas. Foi verificado que as 

especificações em termos de operação não são adequadas, bem como no que diz respeito às 

biomassas possíveis de gasificar. 

Na Figura 4.1 são ilustrados os detalhes do gasificador. 
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Figura 4.1 Componentes do gasificador – retirado de (Rede Teca, 2016). 

 

1. Funil de matéria-prima 27. Alternador do motor 

2. Zona de secagem 28. Bateria de carro 12V DC  

3. Switch do combustível 29. Switch do combustível 

4. Porta de escape em serpentina 30. Serpentina de isolamento do escape 

5. Reator 31. Escape do motor 

6. Porta auxiliar 32. Válvula de gás do motor 

7. Cobertura de gás 33. Filtro de leito 

8. Grelha agitadora manual 34. Filtro de drenagem de condensados 

9. Porta de cinzas 35. Resistência do flare 
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10. Manómetro de canal duplo e porta termopar 36. Ventilador 

11. Frasco de condensados do ciclone 37. Filtro de ar 

12. Válvula de entrada de ar 38. Válvula de segurança do sistema 

13. Porta de iluminação 39. Gerador e caixa de conexão elétrica 

14. Ciclone 40. Motor de arranque 

15. Porta de conexão do serviço de gás 41. Frasco de condensados do motor 

16. Alimentação da biomassa no eixo helicoidal 42. Filtro de óleo do motor 

17. Ejetor de conexão de ar comprimido 43. Governador e acelerador 

18. Unidade do gás ejetor  

19. Queimador de redemoinho 45. Sensor de oxigénio 

20. Válvula manual de pré-mistura de ar 46. Vibrador da grelha 

21. Válvula de corte de gás 47. Janela do funil de matéria-prima 

22. Filtro em leito de gás 48. Duplo ventilador de gás 

23. Funil de sopro 49.  Permutador de calor em serpentina 

24. Flare  50. Porta de acesso à linha de gás 

25. Ventilador 51. Unidade de controlo de processo (CPU) 

26. Motor de refrigeração do radiador 52. Painel de operação principal 
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4.1.2 Reator pirolítico 

Os ensaios de pirólise foram realizados num reator pirolítico de construção própria, projetado e 

construído no Laboratório de Ciências Térmicas. É um reator de leito fixo que permite a injeção do gás 

produzido durante a pirólise para alimentação do processo de aquecimento (queima na câmara de 

combustão). 

Na Figura 4.2 é apresentado o reator pirolítico utilizado. 

 

    

1. Válvula de corte 7. Câmara de pirólise 

2. Chaminé 8. Grelha da câmara de pirólise 

3. Tampa do reator 9. Grelha da câmara de combustão 

4. Portas de alimentação 10. Câmara de combustão 

5. Entradas de ar 11. Injeção do gás produzido 

6. Tampa da câmara de pirólise 12. Saída de gás 

Figura 4.2 Componentes do reator pirolítico (à esquerda vista frontal e à direita vista em corte). 
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Na Tabela 4.2 são apresentadas as especificações de funcionamento do reator pirolítico. Este reator 

foi instrumentado com termopares de modo a poder-se analisar a evolução das temperaturas, quer 

na câmara de combustão, quer na câmara de pirólise. 

Na Figura 4.3 é ilustrada a localização dos termopares. 

Tabela 4.2 Especificações do reator pirolítico experimental a biomassa 

Volume da câmara de pirólise 45 litros 

Tempo mínimo médio de produção de biocarvão 5 horas 

Capacidade da câmara de combustão Cerca de 20 kg de biomassa seca 

 

 

4.1.3 Outos equipamentos e acessórios 

No decorrer do estudo experimental foram utilizados outros equipamentos e acessórios, para além 

dos equipamentos referidos. Nos processos de gasificação e de pirólise foi feita uma análise 

termográfica com recurso à captação de imagens recolhidas por câmara termográfica. No reator 

pirolítico recorreu-se, também, a termopares para avaliação da evolução da temperatura. 

A qualidade do biocarvão produzido nos processos de pirólise e de gasificação foi determinada 

segundo a norma ASTM D1762-84, que requer o estabelecimento de um procedimento e à utilização 

de diversos equipamentos. 

Foi, também, determinado o poder calorífico, quer do biocarvão produzido, quer da biomassa que lhe 

deu origem, com recurso a um calorímetro de bomba. 

Pela diversidade de ensaios e equipamentos utilizados, elaborou-se a Tabela 4.3 que reúne as 

caraterísticas de interesse destes equipamentos. 

 

 

 



75 
 

Tabela 4.3 Características de outros equipamentos e acessórios utilizados no estudo experimental 

Balança marca OHAUS Pioneer, modelo PA413CP. 

Com capacidade até 410g e precisão de 0,001g. 

 

Medidor do teor de humidade modelo MD814, 

com 4 pinos de amostragem. 

Precisão de 1% e faixa de medição de 5 a 40%. 

Utilizado para determinar o teor de humidade da 

matéria-prima para conversão termoquímica. 

 

Interface para registo de temperaturas marca 

Pico, modelo TC-08. 

8 canais de leitura, medição de temperatura de -

270 a 1820 oC; permite até 10 medições por 

segundo. 

 

Termopar tipo k. 

Gama de temperaturas 0-1100 oC. 

 

Suporte de termopares. 

De elaboração própria e utilizado no reator 

pirolítico. 

Na Figura 4.3 é ilustrada a localização dos 

termopares no reator pirolítico.  
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Calorímetro marca Parr, modelo 6300.  

Utilizado na determinação do poder calorífico 

superior das amostras analisadas. 

 

Mufla marca Protherm Furnaces, modelo PLF 

110/6.  

Temperatura máxima de 1 100 oC e capacidade de 

6 litros. 

Utilizada na análise da qualidade do biocarvão. 

 

Câmara termográfica marca Testo, modelo 890-2. 

Detetor FPA 640 × 480 pixels, Si amorfo. 

Sensibilidade térmica < 40 mK a 30 oC. 

Tamanho de imagem 3,1 megapixel e distância 

mínima de enfoque de 0,5 m. 
 

Estufa marca Termaks, série TS8000 

Temperatura máxima 250 oC e capacidade de 136 

litros. Ajuste de temperatura de 1 oC. 

Utilizada na secagem da biomassa e na a análise 

de biocarvões. 

 

Voltímetro 

Marca Limit, modelo 400. 

Resolução de 100 µV e precisão de ±5% + 1 dígito 

em corrente contínua. Escalas de medida de 

tensão: 200 mV – 2 – 20 – 200 – 1000 V. 
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Peneiro de 250 µm 

Utilizado na análise da qualidade dos biocarvões. 

 

Exsicador 

Utilizado na análise da qualidade dos biocarvões. 

 

Detetor de CO 

Utilizado no ensaio de gasificação. 

 

Pelletizador 

Utilizado na análise calorimétrica da biomassa. 

 

Medidor das condições ambiente 

Utilizado no ensaio de gasificação. 

 

Cadinhos e tampas 

Utilizado na análise da qualidade dos biocarvões. 
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Para além dos equipamentos e acessórios mencionados Tabela 4.3, foram utilizados outros como 

carregador de bateria (para carregar a bateria do motor do gasificador), sílica gel azul (que foi colocada 

no exsicador para fazer a análise dos biocarvões), computador (para leitura da interface de registo de 

temperaturas), água destilada (necessária para os ensaios de calorimetria) e pilão (para moer os 

biocarvões). 

 

4.2 INSTRUMENTAÇÃO 

No que respeita à instrumentação dos equipamentos, a medição de temperaturas no processo de 

pirólise foi conseguida pela colocação de termopares, dispostos num suporte de forma a garantir o seu 

correto e igual posicionamento em todos os ensaios. 

Dentro da câmara de pirólise, embebidos na biomassa a pirolisar, foram colocados três termopares 

(S1, S2 e S3), para que se percebesse o desenvolvimento das temperaturas ao longo do processo de 

pirólise. Foi colocado um termopar na câmara de combustão (S8) e dois na chaminé (S4 e S5), medindo 

a temperatura dos gases de combustão. A temperatura dos gases de pirólise (S7) também foi medida, 

assim como a temperatura ambiente (S6). 

 

Figura 4.3 Representação da disposição dos sensores de temperatura no processo de pirólise. 
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4.3 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

BIOMASSA E DO BIOCARVÃO 

A operação dos equipamentos e análise da qualidade da biomassa e do biocarvão foi executada de 

acordo com os procedimentos que se seguem, tendo em conta as normas existentes e as necessárias 

precauções de segurança. 

 

4.3.1 Operação da unidade experimental de gasificação 

A operação do gasificador fez-se de acordo com o Manual de Operação, Manutenção e Segurança 

(Rede Teca, 2016), bem como de acordo com a experiência adquirida e pode ser descrito da seguinte 

forma: 

Antes de ser iniciado o procedimento propriamente dito, garantiu-se que: 

 A bateria do motor estava carregada - com o auxílio de um voltímetro, mediu-se a tensão que 

deve ser igual ou superior a 12 V; 

 As válvulas do motor estavam em corretas condições e a operar devidamente – para isso, 

abriu-se a tampa do motor e girou-se o volante do motor, observando o movimento das 

válvulas; 

 A válvula de controlo de entrada de ar no motor operava corretamente e não tinha obstruções; 

 O nível de óleo no motor era adequado; 

 O teor de humidade da biomassa a gasificar não excedia os 30%; 

 Os botões grater (que controla a grelha do reator) e feeder (que controla o parafuso sem fim) 

operavam automaticamente; 

 

Após verificação dos aspetos atrás referidos, deu-se início ao processo, de acordo com as seguintes 

etapas: 

 

 

1. Abriu-se o reservatório de biomassa; 

 

2. Encheu-se o reservatório (funil de biomassa) do gasificador com a biomassa a gasificar; 

 

3. Fechou-se o reservatório; 
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4. Ligou-se a bateria do gasificador - começando por ligar o terminal positivo e depois o negativo5; 

 

5. Ligou-se o botão power, verificando que se iluminava o painel; 

 

6. Verificou-se o nível de biomassa no reator e quando estava cheio, abriu-se a porta de ignição 

do reator e colocou-se um pouco de combustível líquido; 

 

7. Abriu-se o botão de gás até que fosse percetível a entrada de ar pela porta aberta; 

 

8. Com o auxílio do maçarico, iniciou-se a combustão dentro do reator; 

 

9. Quando se verificou que a temperatura dentro do reator atingiu 100 oC, fechou-se a porta de 

ignição do reator; 

 

10. Verificou-se que a resistência do flare se encontrava incandescente; 

 

11. Até que se atingissem temperaturas superiores a 700 oC, era observável a saída de fumos pelo 

flare (dependendo das caraterísticas da biomassa introduzida, existem várias combinações de 

ar e gás que se podem fazer); 

a. A quantidade de ar foi elevada no início para que se atingissem altas temperaturas e 

reduzida gradualmente de modo a manter a temperatura; 

 

12. Quando as condições para a criação de gás combustível foram alcançadas, gerou-se chama à 

saída do flare. Para que a chama fosse o mais limpa possível, regulou-se a combinação ar/gás. 

Esta chama deve-se à combustão do gás produzido, em contacto com a resistência colocada à 

saída do flare; 

 

13. Aquando da criação da chama e obtenção da temperatura desejada (superior a 700 oC): 

a. Fechou-se ar e gás - rodando os botões para a direita; 

b. Fechou-se a válvula de gás do flare; 

c. Abriu-se a válvula de gás do motor - desta forma, o gás produzido é encaminhado para 

o motor de combustão interna; 

d. Rodou-se a chave de segurança para a direita; 

e. Pressionou-se o botão de start até que o motor arrancasse; 

 

14. Com o motor em funcionamento, ligou-se o quadro de potência; 

 

15. Ligaram-se os diferenciais do quadro, alimentando todo o sistema elétrico. 

 

16. Para cessar o trabalho do gasificador: 

a. Desligaram-se os vários diferenciais, bem como o corte geral; 

b. Desligou-se o motor, rodando a chave de segurança para a esquerda; 

                                                           
5 A ordem deve ser invertida quando se quiser desligar - primeiro o negativo e depois o positivo. 
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c. Fechou-se a válvula de gás do motor; 

d. Abriu-se a válvula de gás do flare; 

e. Ligou-se o ventilador de ar; 

f. Quando, no painel, P_reactor (que dá indicação da pressão dentro do reator) atingiu 

o valor de 10, fechou-se a válvula de gás do flare e desligaram-se os ventiladores; 

g. Desligou-se o botão power. 

 

 

 

4.3.1.1 Descrição do processo 

O processo inicia-se com a introdução da matéria-prima no funil de biomassa. Depois da introdução 

no funil, a biomassa passa pelo parafuso sem-fim antes de entrar no gasificador. O parafuso sem-fim 

é controlado pelo switch do combustível que está incorporado na tampa do reator. Seguidamente, a 

biomassa enche o reator e passa pelos processos termoquímicos: secagem (na zona de secagem), 

pirólise (na zona de pirólise), combustão (na zona de oxidação) e gasificação (na zona de redução). O 

gás quente sai do reator e passa pelo ciclone no qual são separadas as partículas de carvão. O 

equipamento de gasificação é ilustrado de forma simplificada na Figura 4.4. 

Este gasificador foi concebido de forma a aproveitar o calor proveniente do gás produzido para 

aquecer e secar a matéria-prima na zona de secagem. Depois da zona de secagem, o gás passa pelo 

filtro e pelo sistema de condução do gás. Este equipamento é constituído por duas válvulas que 

permitem a alteração entre um dos dois modos possíveis de funcionamento: modo de descida ou 

modo de motor. Para o modo de motor, o permutador de calor da zona de pirólise utiliza o calor 

residual proveniente da exaustão do motor, para aumentar a eficiência da reação, apoiando com o 

calor necessário na zona de pirólise.  

Depois da passagem do gás pelo filtro, o sistema dirige o gás de síntese e ar, através dos ventiladores, 

para o flare. Quando o flare é desligado, o motor extrai o gás através do filtro do gás (Sanches, 2014). 
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Figura 4.4 Esquema de funcionamento do gasificador experimental da UTAD – adaptado de (Gensets, 
no date). 

 

De referir que, devido à lignina presente na biomassa, pode ocorrer acumulação de alcatrão nas 

válvulas de admissão do motor. Com efeito, esta situação ocorreu num ensaio preliminar em que foi 

usada estilha de podas de carvalho. Isto foi percetível pela dificuldade que o motor teve em começar 

a trabalhar. Para tratar esta situação, removeram-se e substituíram-se as válvulas. 

Também na válvula de controlo de entrada de ar no motor se verificou acumulação de alcatrão, 

percetível pelo atrito apresentado após solicitação manual. Por forma a tratar esta questão, extraiu-

se a válvula, procedeu-se à sua limpeza e lubrificação. 

Assim, a seleção da biomassa a gasificar deve ser cuidadosa por forma a evitar a danificação dos 

diversos constituintes do gasificador. 
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4.3.2 Operação do reator pirolítico 

Antes de se iniciar o processo de pirólise, a biomassa foi previamente pesada e foi determinado o seu 

teor de humidade. Seguidamente, realizaram-se os seguintes passos: 

 

 

1. Encheu-se a câmara de pirólise com a 

biomassa a pirolisar 

 

2. Fechou-se a câmara de pirólise e vedou-se 

com fita isolante, resistente a altas 

temperaturas.  

 

 

3. Fechou-se a tampa exterior e colocaram-se os 

termopares – o suporte com os termopares foi 

introduzido pela chaminé do reator e pelo 

orifício da tampa da câmara interior. Este orifício 

foi vedado antes do início do processo. 

 

4. Ligaram-se os termopares à interface de 

registo de temperatura (Placa TC-08) e esta a um 

computador, para se iniciar o registo de 

temperaturas. 
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5. Colocou-se o combustível na câmara de 

combustão, verificando-se que o respetivo 

termopar se encontrava no meio da câmara, e 

iniciou-se a combustão. 

 

6. Quando se verifica a produção de gás, a 

válvula pode ser fechada para alimentar a 

combustão. 

 

Precauções e recomendações: 

Deve ser colocado um recipiente com água junto da abertura de alimentação de modo a evitar a “saída 

descontrolada” de material quente da câmara de combustão. 

Devem ser utilizadas luvas resistentes a altas temperaturas e outro material de proteção (como óculos). 

 

4.3.2.1 Descrição do processo 

Com a biomassa colocada na câmara de pirólise (matéria-prima para pirólise), devidamente fechada e 

isolada, o processo de pirólise inicia-se com a queima de biomassa na câmara de combustão. O 

escoamento dos gases quentes da combustão envolve a cuba, provocando o aumento da temperatura 

interior da câmara de pirólise. 

Atingida a temperatura de 300 a 400 oC verifica-se a libertação de biogás. Este gás pode ser queimado 

no exterior (quando a válvula de corte está aberta), ou usado para alimentar a combustão (quando a 

válvula de corte está fechada). Verificou-se que a produção de gás é contínua quando a temperatura 

no interior da câmara de pirólise é superior a 400 oC, podendo durar cerca de 3 horas (quando se 
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alimenta a combustão durante 5 horas). Nos ensaios realizados, o biocarvão foi retirado no dia 

seguinte, momento em que existiam condições para a manipulação dos equipamentos (quando era 

atingida a temperatura ambiente, permitindo a remoção das tampas e material pirolisado). 

De referir que, tal como no processo de gasificação, também no processo de pirólise se verifica que as 

propriedades da biomassa têm uma influência preponderante, quer no correto funcionamento dos 

dispositivos, quer no produto final. Devido à lignina presente na biomassa pirolisada, verificou-se 

incrustração nos equipamentos (suporte de termopares e termopares). 

O tamanho de partícula da matéria a pirólisar exerce, também, grande influência no processo, pois 

controla a taxa de transferência de calor da biomassa a pirolisar. O aumento do tamanho das partículas, 

aumenta a distância entre a superfície e o núcleo da biomassa, o que detém o fluxo de calor da 

extremidade quente para a extremidade fria. Este gradiente de temperatura favorece o 

desenvolvimento de reações secundárias, aumentando a produção de biocarvão.  

Na própria câmara de combustão, a biomassa utilizada deve ser selecionada por forma a evitar a 

acumulação de cinzas, deve estar seca e ter tamanho reduzido para que a combustão seja mais 

eficiente e se atinjam as temperaturas desejadas dentro da câmara de pirólise. 

Na Figura 4.5 é apresentada uma representação esquemática dos processos durante a pirólise. 

 

  

Figura 4.5 Representação esquemática dos processos que ocorrem durante a pirólise. 
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4.3.3 Análise imediata do biocarvão  

O biocarvão foi analisado de acordo com a norma ASTM D1762-84 (International, 2013). Esta análise 

abrange a determinação de humidade, de matéria volátil e de cinzas em amostras de biocarvão 

proveniente de materiais lignocelulósicos.  

Documentos referenciados 

ASTM Standards: 

 D346 - Prática para Recolha e Preparação de Amostras de Coque para Análise Laboratorial  

 D410 - Método de Análise de Peneira de Carvão  

 D3176 - Prática para análise final de carvão e coque 

 D3180 - Prática para Cálculo de Análises de Carvão e Coque a Partir de Diferentes Bases 

 

4.3.3.1 Resumo do método 

A amostra foi moída de acordo com o especificado na norma e a humidade determinada como a perda 

de peso em estufa a 105 °C. A matéria volátil foi determinada como a perda de peso a 950 °C e o teor 

de cinzas foi determinado como o resíduo após a queima até peso constante a 750 °C. 

Equipamentos: 

 Moinho/pilão, para moagem de amostras. 

 Estufa, com controlo automático de temperatura a 105 ± 1 °C. 

 Mufla, com controlo de temperaturas a 750 ± 5 °C e 950 ± 5 °C. 

 Balança analítica, com capacidade de pelo menos 100 g e sensibilidade de 0,1 mg. 

 Recipientes herméticos, como frascos com tampa de rosca para armazenamento de amostras. 

 Peneiros, conforme especificado no Método D410. 

 Cadinhos com 41 x 37 mm com tampas. 

 Dessecador, contendo sílica gel azul como agente de secagem. 

 

Amostras 

A amostra foi selecionada de modo a ser representativa de todo o material contido no lote. A seleção 

da amostra foi realizada de acordo com os Métodos D346, D3176 e D3180. 
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As amostras de biocarvão foram moídas rapidamente, pois longos períodos de moagem geram calor, 

que causa a perda de material volátil. Após este processo, cada amostra foi bem misturada e guardada 

em recipiente hermético. 

 

4.3.3.2 Procedimento 

Determinação do teor de Humidade - Com a mufla a 750 °C, colocaram-se os cadinhos e tampas 

previamente esterilizados que permaneceram na mufla por 10 min. Arrefeceram-se os cadinhos no 

dessecador por 1 hora. Pesaram-se os cadinhos e adicionou-se a cada um aproximadamente 1 g, 

pesados com a aproximação de 0,1 mg, da amostra de biocarvão previamente moída. Colocaram-se as 

amostras na mufla a 105 °C por 2 horas. Colocaram-se as amostras secas no dessecador por 1 hora e 

pesaram-se. 

O teor de humidade (H) foi determinado por: 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
𝐴−𝐵

𝐴
× 100     (4.1) 

onde A representa a quantidade de amostra seca utilizada (em gramas) e B a quantidade de amostra 

pesada após secagem a 105 oC. 

 

Determinação do teor de Matéria Volátil – Aqueceu-se a mufla a 950 °C. Pré-aqueceram-se os 

cadinhos usados para a determinação de humidade, contendo a amostra e com tampas, como se 

segue: com a porta da mufla aberta, por 2 minutos na borda externa da mufla (300 °C) e depois por 3 

minutos na borda da mufla (500 °C). Em seguida, moveram-se as amostras para o interior da mufla por 

6 minutos com a porta da mufla fechada.  

Arrefeceram-se as amostras no dessecador por 1 hora e pesaram-se. 

O teor de matéria volátil (MV) obteve-se fazendo: 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 (%) =
𝐵−𝐶

𝐵
× 100    (4.2) 

onde C é a quantidade de amostra pesada após secagem a 950 oC. 
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Determinação do teor Cinzas – Colocaram-se as tampas e os cadinhos destapados, utilizados na 

determinação da matéria volátil, na mufla a 750 °C por 6 horas. Arrefeceram-se os cadinhos com 

tampas no dessecador durante uma hora e peseram-se.  

O teor de cinzas foi determinado por: 

𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%) =
𝐷

𝐵
× 100      (4.3) 

onde D é a quantidade de resíduo após queima a 750 oC. 

 

As determinações foram feitas em duplicado. 

A percentagem de carbono fixo foi obtida como resultado da subtração a 100%, dos teores de 

humidade, matéria volátil e cinzas. 

 

4.3.4 Análise calorimétrica do biocarvão e da biomassa que lhe deu origem 

A determinação do poder calorífico do biocarvão, obtido nos processos de pirólise e gasificação, e da 

biomassa que lhe deu origem, foi obtida com recurso à calorimetria, de acordo com a norma ASTM 

D5865-13 (ASTM, 2003). Utilizou-se um calorímetro da marca Parr, modelo 6300, de acordo com o 

seguinte procedimento de utilização: 

1. Abrir o redutor de oxigénio, verificando que a pressão se encontra nos 30 bar. 

2. Abrir a torneira de água da rede e do reservatório de água destilada. 

3. Ligar o calorímetro e deixar correr o teste de diagnóstico de software. 

4. No menu principal, pressionar o comando de CALORIMETER OPERATIONS. Aguardar que sejam 

visíveis os valores de JACKET TEMPERATURE e BUCKET TEMPERATURE para iniciar a operação 

do calorímetro. 

a. Estabilizadas as temperaturas JACKET e BUCKET, ficam disponíveis as opções START 

PRETEST e START.  

5. Pressionar o comando HEATER AND PUMP para iniciar o funcionamento do calorímetro. 
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6. Recomenda-se que se iniciem os trabalhos no calorímetro com a realização de um pré-teste. 

Desta forma, garante-se que o equipamento opera devidamente e que as temperaturas estão 

estabilizadas. Pressionar o comando START PRETEST. 

7. Terminado o pré-teste, deve abrir-se a tampa da bomba, rodar a cabeça da bomba para a 

direita e retira-la cuidadosamente – por forma a não danificar o suporte do cadinho ou os 

elétrodos de ignição. De referir que se deve usar sempre o suporte para qualquer operação 

com a cabeça. 

8. Limpar o interior da cabeça da bomba com papel, de forma a que não restem quaisquer 

vestígios de água.  

9. Com a amostra de combustível colocada no cadinho, depositá-lo no suporte fazendo alguma 

pressão para o fixar à cabeça da bomba.  

10. Enlear um pavio na resistência de ignição, juntando as pontas do pavio à amostra – desta 

forma, a amostra de combustível é unida pelo pavio à ignição. 

11. Verificar se a válvula de escape se encontra colocada no ralo de saída no fundo da câmara da 

bomba. Para isso, retirar o filtro de lavagem com a pinça e limpar o filtro com um pedaço de 

papel. 

12. Colocar a cabeça da bomba na câmara, alinhando as ranhuras de fixação. Rodar para a 

esquerda, verificando que se tranca devidamente e fechar a tampa do calorímetro. 

13. No painel do menu, pressionar START. 

a. Atribuir designação à amostra e pressionar ENTER. De referir que, nos ensaios 

seguintes, é atribuída a última designação dada à amostra, com incremento de uma 

unidade. Caso se pretenda alterar a designação, pressionar CANCEL quando no painel 

for visível se pretende manter a designação. 

b. Colocar o peso da amostra a analisar e o SPIKE, caso sejam utilizadas cápsulas para a 

queima. Atente-se que não se deve exceder o peso de 1g para amostras de baixa 

densidade energética (por exemplo, biomassa) e 0,2 para amostras de elevada 

densidade energética (como biocarvão). 

14. Após a finalização do ensaio, aparece uma janela com os resultados obtidos. 

15.  Abrir a tampa do calorímetro quando se ouvir o sinal sonoro de fim de lavagem e aparecer no 

painel a palavra IDLE. 

16. Para desligar o calorímetro, clicar em HEATER AND PUMP, desligando a bomba de água e a 

resistência de aquecimento.  

17. Fechar as torneiras de água da rede e do reservatório de água destilada. 

18. Fechar o redutor de oxigénio e desligar o calorímetro. 
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4.4 APLICAÇÃO DE BIOCARVÃO EM SOLO DE CULTIVO 

Não sendo objetivo deste trabalho, por forma a comprovar os efeitos do biocarvão em solos de cultivo, 

realizaram-se dois ensaios, um em laboratório e outro no exterior, onde foram aplicados os biocarvões 

produzidos nos processos de gasificação e pirólise.  

De referir que o ensaio em laboratório foi realizado na fase de testes dos equipamentos de pirólise e 

gasificação e que, por isso, esses ensaios não constam no presente trabalho. Entendeu-se pertinente 

a sua exposição por se ter realizado em ambiente mais controlado, com melhor visibilidade do 

desenvolvimento das plantas. 

Neste ensaio foram usados recipientes iguais e cujo solo de base era, também, igual. Em cada 

recipiente, foram colocados 3 feijões. Com exceção do recipiente de controlo, aos outros recipientes 

foi adicionada matéria orgânica, de acordo com a seguinte descrição: 

R0. Recipiente de controlo (só continha terra); 

R1. Dejetos de bovino; 

R2. Biocarvão resultante da gasificação de casca de amêndoa; 

R3. Biocarvão resultante da gasificação de podas de carvalho; 

R4. Biocarvão resultante da gasificação de casca de amêndoa – retirado do frasco de condensados do 

ciclone; 

R5. Biocarvão resultante da pirólise de podas de carvalho. 

 

Aos recipientes foi adicionada a mesma quantidade de água, de forma regular e à mesma hora. Os 

recipientes foram expostos à mesma luz e temperatura. 

Verificou-se a germinação dos feijões dos recipientes 2 e 3 ao 6º dia, dos feijões colocados nos 

recipientes 1, 4 e 5 ao 7º dia. No recipiente de controlo, ocorreu germinação no 8º dia após plantação, 

comprovando-se a germinação e crescimento mais rápidos nos recipientes que continham biocarvão. 

No recipiente de controlo, cresceram ervas e no recipiente 1 fungos, o que atesta a caraterística anti-

pragas associada aos solos em que é aplicado biocarvão.  

Sabe-se que, por ser muito poroso, o carvão retém a água, atribuindo resistência a períodos de seca 

(o que também foi observado). 
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Tabela 4.4 é apresentado o registo fotográfico do crescimento das plantas semeadas no interior 

(laboratório). 

Tabela 4.4 Registo de crescimento de plantas no interior 

 

Dia 1 

 

Dia 6 

 

Dia 6 

 

Dia 7 

 

Dia 9 

 

Dia 10 
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No ensaio realizado no exterior, foram preparados 4 canteiros onde se semearam nabiças, cujo solo 

continha: 

1. No canteiro 1, de controlo, não se aplicou qualquer aditivo; 

2. No canteiro 2, foi aplicada uma camada superficial de biocarvão, do primeiro ensaio de 

pirólise (cuja biomassa era oriunda de podas de carvalho) – partículas pequenas; 

3. No canteiro 3, foi aplicada uma camada superficial de biocarvão (tal como no canteiro 2) e 

adicionada uma quantidade substancial de biocarvão proveniente do ensaio de pirólise em 

que se utilizaram pinhas; 

4. No canteiro 4, foi aplicada uma camada superficial de biocarvão (tal como nos canteiros 2 e 

3) e adicionada uma quantidade substancial de biocarvão proveniente do ensaio de pirólise 

em que se utilizaram pedaços grandes de pinus pinaster. 

 

Na Figura 4.6 pode ser observado o primeiro dia em que foram semeadas as nabiças, onde é visível a 

distribuição dos biocarvões pelos canteiros, e o vigésimo dia após sementeira. 

 

Dia 1 

 

Dia 20 

Figura 4.6 Registo fotográfico dos canteiros no 1º e 20º dia após serem semeadas as plantas. 
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Em 3 dias, apareceram os primeiros rebentos nos canteiros 2, 3 e 4 - com maior visibilidade nos 

canteiros 3 e 4 (que continham maior quantidade de biocarvão). Passados 6 dias, nos canteiros 1 e 2, 

as plantas apresentavam uma altura próxima de 1 cm e as plantas dos canteiros 3 e 4, uma altura 

superior a 2 cm. Ao 20º dia, nos canteiros 1 e 2 as plantas tinham uma altura próxima de 2 cm, as 

plantas do canteiro 3 apresentavam uma altura de cerca de 4 cm e as plantas do canteiro 4 cerca de 5 

cm. No 27º dia, no canteiro 1 as plantas tinham uma altura próxima de 3 cm, no canteiro 2 a altura das 

plantas era pouco superior a 3 cm, as plantas do canteiro 3 tinham cerca de 5 cm e as do canteiro 4 

cerca de 6 cm. Passado um mês, nos canteiros 1 e 2, as plantas mediam cerca de 3 cm, as do canteiro 

3 cerca de 5 cm e as plantas do canteiro 4 mediam cerca de 6 cm. 

A rega do solo foi diária até ao 42º dia. Após este dia, deixou de se regar. 

É relevante referir que a quantidade de sementes germinadas era maior no canteiro 4 e que no 

canteiro 1, apesar da reduzida germinação, as plantas tendiam a secar. 

Na Figura 4.7, apresenta-se o registo de crescimento das plantas em cada uma das situações descritas, 

onde facilmente se constata que no final do ensaio as plantas do canteiro 4 apresentavam um 

desenvolvimento cerca de 50% superior às plantas do canteiro 1. Comprovando-se, também no 

exterior, a germinação e crescimento mais rápido nos canteiros que continham maior quantidade de 

biocarvão. 

 

Figura 4.7 Registo de crescimento das plantas no exterior.
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5 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE GASIFICAÇÃO 

 

O interesse pelos modelos de previsão das caraterísticas do gás de síntese, relaciona-se com a 

possibilidade de avaliar de forma rápida quais os parâmetros mais adequados por forma a maximizar 

a produção e a melhorar a eficiência do processo. 

O estudo teórico da gasificação pode ser realizado a partir de duas abordagens, são elas a 

termodinâmica (estequiométrica) e a cinética. A primeira permite obter informação sobre a 

concentração do gás produzido e outras variáveis como o poder calorífico do gás de síntese, potência, 

eficiência do processo, etc., a partir de dados referentes à composição do combustível e do agente de 

gasificação. A segunda abordagem permite o cálculo da velocidade das reações envolvidas no processo 

e a determinação das taxas de formação dos produtos (Lora et al., no date). 
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5.1 DESCRIÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

O modelo numérico MOGASI V1, utilizado para simulação da qualidade do gás obtido por gasificação, 

foi desenvolvido no Laboratório de Ciências Térmicas da UTAD. O modelo fornece informação sobre a 

composição do gás de síntese gerado e respetivo poder calorífico, em função do teor de humidade, 

mediante a condição de entrada que se refere à análise elementar da biomassa utilizada. A 

temperatura de reação foi considerada de 800 oC e a pressão igual à pressão atmosférica. 

 

Este modelo, insere-se na abordagem termodinâmica e baseia-se nos seguintes pressupostos (Sanches, 

2014): 

1. A biomassa é descrita por CHxOy; 

2. Os produtos da gasificação são CO2, CO, H2, CH4, N2, H2O e inqueimados; 

3. As reações estão em equilíbrio termodinâmico; 

4. As reações ocorrem de forma adiabática. 

 

Com base nas hipóteses descritas, a reação global pode ser escrita como: 

𝐶𝐻𝑥𝑂𝑦 + 𝑧(𝑝𝑂2 + (1 − 𝑝)𝑁2) + 𝑘𝐻2𝑂 = 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝐶𝑂 + 𝑐𝐻2 + 𝑑𝐶𝐻4 + 𝑒𝑁2 + 𝑓𝐻2𝑂 + 𝑔𝐶       (5.1) 

 

em que x e y representam, respetivamente, as percentagens molares de H/C e de O/C. O teor de 

humidade não é considerado e o produto depende das variáveis x e y.  

A Equação (5.1) descreve a reação global, no entanto, outras reações intermédias ocorrem durante o 

processo, são elas: 

Oxidação:    𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2       (5.2) 

Reação com vapor de água:  𝐶 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑂 + 𝐻2     (5.3) 

Reação de Bouduard:   𝐶 + 𝐶𝑂2 = 2𝐶𝑂     (5.4) 

Produção de metano:   𝐶 + 2𝐻2 = 𝐶𝐻4     (5.5) 

Reação de deslocação água-gás: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑂2 + 𝐻2    (5.6) 
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Destas, apenas quatro reações são independentes (reação de oxidação, reação com vapor de água, 

reação de Bouduard e reação de produção de metano). A reação de deslocação de água-gás pode ser 

tomada como a subtração da reação com vapor de água e a reação de Bouduard. A reação de oxidação 

é assumida, tipicamente, como veloz e que perdura até ao final do processo. As reações de Bouduard, 

reação com vapor de água e a reação de produção de vapor são consideradas em equilíbrio. 

 

Tendo em conta o balanço atómico dos elementos carbono (C), oxigénio (O), hidrogénio (H) e azoto 

(N), obtém-se: 

Carbono:    1 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑑 + 𝑔     (5.7) 

Oxigénio:    𝑦 + 2𝑝𝑧 + 𝑘 = 2𝑎 + 𝑏 + 𝑓    (5.8) 

Hidrogénio:    𝑥 + 2𝑘 = 2𝑐 + 4𝑑 + 2𝑓    (5.9) 

Azoto:     𝑧(1 − 𝑝) = 𝑒      (5.10) 

 

As relações de equilíbrio para as três reações (com exceção da reação de oxidação) são: 

Reação de Bouduard:     𝐾𝑒1 =
𝑦2

𝐶𝑂𝑃𝑡

𝑦𝐶𝑂2

      (5.11) 

Reação com vapor de água:  𝐾𝑒2 =
𝑦𝐶𝑂𝑦𝐻2𝑃𝑡

𝑦𝐻2𝑂
     (5.12) 

Produção de metano:   𝐾𝑒3 =
𝑦𝐶𝐻4

𝑦2
𝐻2

𝑃𝑡
      (5.13) 

 

Sendo as constantes de equilíbrio dadas por: 

ln 𝐾𝑒 = −
∆𝐺𝑜

𝑅𝑇
      (5.14) 

onde, ∆Go é a energia livre de Gibbs (kJ/mol), T é a temperatura (K) e R a constante universal do gás.  
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O balanço de energia pode ser apresentado sob a forma: 

∆𝐻𝑅(𝑇) = ∆𝐻𝑅(𝑇𝑅) + ∑ 𝑛𝑖 ∫ 𝐶𝑝𝑖 𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑅

𝑛
𝑖=    (5.15) 

 

Em condições adiabáticas, o calor da reação é zero. O calor da reação para uma temperatura de 

referência é calculado através dos calores de combustão das espécies. 

∆𝐻𝑅(𝑇𝑅) = ∆𝐻𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜 − ∆𝐻𝑐𝐶𝑂 − ∆𝐻𝑐𝐻2
− ∆𝐻𝑐𝐶𝐻4

    (5.16) 

 

Assim, 

0 = ∆𝐻𝑅(𝑇𝑅) + ∑ 𝑛𝑖 ∫ 𝐶𝑝𝑖 𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑅

𝑛
𝑖=     (5.17) 

onde, ∆HR representa o calor da reação, ∆Hci representa o calor de combustão da espécie i, ni é o 

número de moles da espécie i, Cpi é o calor específico da espécie i. 

As equações algébricas não lineares são resolvidas simultaneamente para determinação de a, b, c, d, 

e, f e g.  

 

 

5.2 COMPARAÇÃO DO MODELO 

Pese embora este modelo fosse já validado, por comparação com resultados bibliográficos, em 

trabalhos anteriores (Sanches, 2014), considerou-se pertinente a comparação de resultados obtidos 

pelo modelo com outros estudos disponíveis na literatura. 

No trabalho desenvolvido por Altafini et al. (Altafini, Wander and Barreto, 2003), foi discutida a 

simulação computacional de um gasificador do tipo co-corrente, usando um modelo de equilíbrio 

químico baseado na minimização da energia livre de Gibbs. Os resultados da simulação referem-se à 

condição de 10% de humidade e temperatura de reação de 800 oC, em equilíbrio. Os resultados obtidos 

pelo modelo, foram comparados com os alcançados experimentalmente, em que utilizaram serragem 
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de Pinus Elliotis com a composição elementar C=52,00%, O=41,55%, H=6,07%, N=0,28%, com um teor 

de humidade de cerca de 11% e uma temperatura de reação de 832 oC.  

Um estudo mais recente, conduzido por Kumar et al. (Kumar, Paul and Yadav, 2016), compreendeu a 

análise teórica e experimental  de três tipos de biomassa (madeira, bagaço e casca de arroz). O modelo 

de equilíbrio por eles desenvolvido assenta, substancialmente, nos mesmos pressupostos do modelo 

em estudo, prevendo a composição e poder calorífico do gás de síntese, em função do teor de 

humidade e razão de equivalência. Os resultados obtidos pelo modelo foram validados por trabalhos 

de outros investigadores, nomeadamente, os de Altafini et al. 

A comparação entre os resultados experimentais obtidos e numéricos por Altafini et al., com os 

resultados numéricos obtidos por Kumar et al. e os obtidos pelo modelo numérico aqui utilizado, são 

apresentados na Tabela 5.1. Facilmente se pode constatar que o modelo em estudo reproduz, de uma 

forma geral, os valores experimentais com maior consistência que os restantes modelos. 

 

Tabela 5.1 Comparação dos resultados obtidos pelo modelo em estudo e os resultados obtidos na 
literatura 

 

Modelo (Altafini, 

Wander and Barreto, 

2003) 

Experimental (Altafini, 

Wander and Barreto, 

2003) 

Modelo (Kumar, 

Paul and Yadav, 

2016) 

Modelo em 

estudo 

H2 (% vol.) 20,06 14,00 22,06 20,16 

CO (% vol.) 19,70 20,14 24,47 20,23 

CH4 (% vol.) ~ 0 2,31 0,06 0,94 

CO2 (% vol.) 10,15 12,06 9,51 11,80 

N2 (% vol.) 50,10 50,79 43,88 46,87 

PCS (MJ/kg) 5,04 5,28  5,17 

 

Com base na Tabela 5.1, pode-se afirmar a validade do modelo numérico aqui utilizado. 
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5.3 APLICAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO MOGASI ÀS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

No estudo experimental do processo de gasificação foi utilizada casca de avelã, cuja composição 

elementar típica é C=52,30%, H=6,50%, N=5,20%, O=26,8% e cinzas=1,33% (Neves et al., 2011). 

Introduzida a composição elementar no modelo numérico, foi possível obter uma previsão da 

composição do gás de síntese, assim como do seu poder calorífico, em função do teor de humidade da 

biomassa. 

 

Figura 5.1 Efeito da humidade da biomassa (em base seca) na composição do gás de síntese - 
previsto pelo modelo MOGASI. 

 

O efeito do teor de humidade da biomassa na composição do gás de síntese (Figura 5.1), exibe um 

aumento das percentagens de dióxido de carbono (de 10,44%, para um teor de humidade de 0%, para 

17,66%, com um teor de humidade de 47,82%), e azoto (de 58,40%, com teor de humidade de 0%, 

para 61,48, com teor de humidade de 47,82%).  

No caso do hidrogénio, o teor aumenta de 14,55% (0% de teor de humidade), para 16,17% (31,42% de 

teor de humidade), e doravante diminui, até atingir os 16,17% (47,82% de teor de humidade).  

Também o teor de metano tende a aumentar de 0,50%, (0% de teor de humidade), para 0,57% (teor 

de humidade compreendido entre 20,75% a 28,20%), e depois diminui até 0,45% (47,82% de teor de 

humidade). 
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Por fim, o teor de monóxido de carbono é reduzido com o aumento do teor de humidade, passando 

de 16,12% (0% de teor de humidade), para 15,20% (47,82% de teor de humidade). Seguindo uma 

tendência inversa ao que se verifica no teor de dióxido de carbono. 

A redução do teor de hidrogénio, de metano e de monóxido de carbono, com o aumento do teor de 

humidade na casca de avelã, sobretudo quando o teor de humidade ultrapassa os 30%, conduz à 

diminuição do poder calorífico do gás de síntese, o que é visível na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 Efeito da humidade da biomassa (em base seca) no poder calorífico superior do gás de 
síntese - previsto pelo modelo em estudo. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados mais relevantes obtidos no estudo 

experimental. 

 

6.1 PROCESSO DE GASIFICAÇÃO 

No estudo do processo de gasificação pretendeu-se determinar a quantidade de gás produzida e a 

produção de energia elétrica, mediante a quantidade de biomassa introduzida no funil de alimentação.  

Tendo em conta o procedimento descrito no Capítulo 4.3.1, antes de se iniciar o ensaio, foi carregada 

e ligada a bateria. Verificou-se o nível de óleo no motor e entendeu-se que se deveria proceder à sua 

substituição, dado o elevado nível de óleo detetado. Foram introduzidos cerca de 4 litros de óleo de 

lubrificação para motor a gasolina, de viscosidade 15W40. 

Verificou-se o estado das válvulas do motor, retirando a tampa do motor (Figura 6.1) e fazendo girar o 

volante do motor. Confirmado o adequado movimento das válvulas do motor, examinou-se a válvula 

de controlo de entrada de ar, que apresentava algum atrito após solicitação manual. Extraiu-se a 

válvula, procedeu-se à sua limpeza e lubrificação. 
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Figura 6.1 Imagem do motor, sem tampa, aquando da verificação do estado das válvulas do motor e 
da válvula de controlo da entrada de ar. 

 

Examinaram-se os ventiladores de ar do gasificador, que operavam corretamente, o filtro de limpeza 

do gás e respetivo tubo de transporte de gás ao CPU (responsável pela medição de temperatura e 

pressão do gás) – que se apresentavam operacionais (Figura 6.2). 

   

Figura 6.2 Filtro de limpeza do gás de síntese e respetivo tubo de transporte de gás ao CPU. 
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Começou-se pelo carregamento do funil de biomassa com casca de avelã. Quando o reator estava 

cheio, abriu-se a porta de ignição do reator, inseriu-se um pouco de combustível líquido e com o auxilio 

de um maçarico, iniciou-se a combustão no interior do reator. 

Passados cerca de 9 minutos era visível a saída de fumos pelo flare e pouco tempo depois iniciou-se a 

produção de gás, visível pelo início da combustão provocada pela resistência (Figura 6.3).  

 

Figura 6.3 Combustão do gás de síntese à saída do flare. 

 

Quando a temperatura no reator rondava os 470 oC, a produção de gás era adequada para fazer o 

arranque do motor de combustão interna. Quando se registava uma temperatura de 490 oC, a 

produção de gás de síntese era estável e ligou-se o quadro de potência, em que foram consumidos 400 

W de potência durante cerca de 10 minutos. Após este momento, a produção de gás de síntese era 

insuficiente para alimentar o motor, no entanto, a produção de gás perdurou pelos 30 minutos 

seguintes. 

Na Figura 6.4, apresentam-se os tempos e temperaturas registadas no interior do reator de gasificação, 

durante o ensaio. O intervalo de tempo 1, compreendido entre os 0 e os 12 minutos, refere-se ao 

aquecimento do reator e à produção de fumos. No intervalo de tempo 2, iniciou-se a produção de gás 

de síntese, que foi seguida da pelo arranque do motor (representado pelo intervalo de tempo 3). O 

intervalo 4 alude ao consumo de energia elétrica produzida pela queima do gás de síntese no motor 
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de combustão interna e o intervalo 5 exibe a produção de gás, sem aproveitamento para produção de 

energia elétrica. 

 

 

Figura 6.4 Evolução da temperatura no interior do reator de gasificação durante o ensaio. 

 

Foi gasificada casca de avelã, com um teor de humidade de 4%. Durante a produção de eletricidade, 

que decorreu durante 10 minutos, foi registado o consumo de uma potência de 400 W. Em termos de 

energia elétrica, foram consumidos 66,67 Wh de energia. 

Considerando uma eficiência do grupo motor de combustão interna e gerador elétrico igual a 40% 

(Andrade, 2007), pela equação do rendimento, infere-se que o motor absorveu 166,67 Wh de energia. 

Para uma eficiência de gasificação igual a 70% (Lora et al., no date), foi necessário fornecer 238 Wh 

(ou 0,86 MJ) de biomassa. Sendo o poder calorífico inferior (PCI) da biomassa igual a 14,70 MJ/kg 

(Phyllis2 - hazelnut shell, no date), foram gasificadas cerca de 58,31 gramas de biomassa durante a 

produção de eletricidade. 

Assim, a produção específica de eletricidade toma o valor 1,14 kWh/kg. 
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6.1.1 Volume de gás produzido 

O volume de combustível pode ser determinado pela equação da eficiência do gasificador: 

𝜂𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝐶𝐼𝑔á𝑠∙�̇�𝑔á𝑠

𝑃𝐶𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎∙�̇�𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
    (6.1) 

 

Tal como no Capítulo 3, a eficiência do processo de gasificação foi considerada igual a 0,70. O caudal 

de biomassa foi determinado com o valor de 0,350 kg/h e o poder calorífico inferior da biomassa 

considerado igual a 14,70 MJ/kg. O poder calorífico inferior do gás foi determinado pela Equação (6.2) 

(Kumar, Paul and Yadav, 2016), com os resultados obtidos pelo modelo numérico, resultando em 3,705 

MJ/Nm3 ou 3,208 MJ/kg. 

𝑃𝐶𝐼𝑔á𝑠 = (30 × 𝐶𝑂 + 25,7 × 𝐻2 + 85,4𝐶𝐻4 + 151,3𝐶𝑚𝐻𝑛) × 4,2  [𝑘𝐽/𝑁𝑚3]  (6.2) 

 

Tendo em conta a duração do ensaio, o caudal de gás produzido resultou no valor de 0,97 m3/h. 

Com este resultado, é possível inferir que se produzem cerca de 2,78 m3 de gás, por cada quilograma 

de casca de avelã gasificada. Não sendo referidas as condições de determinação, Lora et al., no date, 

refere que a produção de gás de síntese ronda os 2 m3/kg em reatores de leito fixo. 

 

6.1.2 Razão de equivalência  

O fator de equivalência, ou fator de ar, é umas das variáveis operacionais mais importantes da 

gasificação com ar. Como já foi referido no Capítulo 2, esta razão traduz o quociente entre a razão ar-

combustível real no processo de gasificação e a razão ar-combustível estequiométrica, definindo a 

proporção de combustível queimado (combustão completa), em relação à quantidade gasificada 

(oxidação parcial/redução). 

Na Tabela 6.1, exibem-se os valores da razão ar-combustível real, registados durante a produção de 

energia elétrica.  
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Tabela 6.1 Registo de temperatura e razão ar-combustível, no ensaio de gasificação, durante a 
produção de energia elétrica 

Tempo 

(minutos) 

Temperatura no interior 

do reator (oC) 

Razão ar-combustível real 

(m3/kg) 

19 489 0,99 

20 503 0,98 

21 516 0,98 

22 531 1,09 

23 544 1,09 

24 565 1,05 

25 573 1,03 

26 717 1,05 

27 720 1,06 

 

A razão ar-combustível estequiométrica, a condições normais de pressão e temperatura, em função 

da composição elementar do combustível (em base húmida), é dada pela Equação 2.15 e tem o valor 

de 5,79 m3/kg, para a composição elementar apresentada na Tabela 3.6. 

Assim, a razão de equivalência resulta no valor médio de 0,18, indicando que por cada quilograma de 

casca de avelã gasificada, são necessários 18% da quantidade estequiométrica de ar necessária para o 

processo de combustão. 

  

6.1.3 Temperatura adiabática de chama 

Durante o ensaio, foram também captadas diversas imagens termográficas, mais propriamente 

durante a operação do motor, para que fosse possível a observação das temperaturas nos diversos 

componentes do gasificador. Na Figura 6.5 é visível o pré-aquecimento da biomassa antes da entrada 

no reator, na zona de secagem, em que a biomassa é aquecida a cerca de 175 oC. 
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Figura 6.5 Imagem real e termográfica, respetivamente, da zona de secagem da biomassa. 

 

Na Figura 6.6, apresenta-se o desenvolvimento de temperaturas ao longo da zona de escape do motor. 

É percetível a temperatura dos gases, próxima dos 350 oC, à saída do motor e a diminuição da 

temperatura superficial, cerca de 150 oC, na zona de maior diâmetro, como resultado da diminuição 

da velocidade. De forma análoga, observa-se o aumento da temperatura superficial com a diminuição 

do diâmetro do tubo de escape, para uma temperatura próxima dos 250 oC. 

 

 

Figura 6.6 Imagem real e termográfica, respetivamente, da zona de escape do motor. 

 

 

Na Figura 6.7, pode ser observada a chama produzida pela combustão do gás de síntese, que não é 

visível na imagem real, rondando os 960 oC. 
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Figura 6.7 Imagem real e termográfica, respetivamente, da chama produzida pelo gás de síntese 
gerado. 

 

Novamente, pela composição volúmica do gás de síntese, determinada pelo modelo numérico, 

estimou-se o valor da temperatura adiabática de chama. 

Se a reação de combustão se desenrola sem transferência de calor para o exterior, a energia libertada 

durante o processo serve única e exclusivamente para aquecer os produtos de combustão. Esta 

temperatura máxima que os produtos podem atingir, é um valor caraterístico da reação em causa e 

tem a designação de temperatura adiabática de chama. A sua determinação, em regime permanente, 

faz-se através da resolução da 1ª Lei da Termodinâmica: 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑔      (6.3) 

∑ 𝑛𝑝(ℎ̅°𝑓 + ℎ̅ − ℎ̅°)𝑝 = ∑ 𝑛𝑟(ℎ̅°𝑓 + ℎ̅ − ℎ̅°)𝑟    (6.4) 

em que, Hprod e Hreag são, respetivamente, a entalpia dos produtos e entalpia dos reagentes, ni é o 

número de moles dos produtos (p) ou dos reagentes (r), ℎ̅°𝑓 é a entalpia de formação no estado de 

referência padrão e a diferença ℎ̅ − ℎ̅° representa a entalpia sensível relativa ao estado de referência 

padrão, que é a diferença entre a entalpia sensível no estado especificado (ℎ̅) e a entalpia específica 

no estado de referência a 25 oC e 1 atm.  

A entalpia dos reagentes é determinada facilmente, após especificados os reagentes e respetivos 

estados. O cálculo da entalpia dos produtos não é direto, pois não é conhecida a temperatura dos 

produtos. Assim, a determinação da temperatura adiabática de chama exige o recurso a iterações, 

onde é admitida uma temperatura para os gases do produto e Hprod é determinada para essa 

temperatura até que Hprod e Hreag tomem o mesmo valor (Çengel and Boles, 2006). 
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Através do acerto da reação que descreve o processo de combustão estequiométrica do gás de síntese 

e a Equação 6.4, resultante do balanço de energia durante o processo de combustão, resultam os 

valores apresentados na Tabela 6.2, que são usados na determinação da temperatura adiabática de 

chama.  

Tabela 6.2 Parâmetros para a determinação da temperatura adiabática de chama 

 Elementos 
n  

(mol) 

�̅�°𝒇  

(J/mol) 

�̅�° 

(J/mol) 

R
e

ag
e

n
te

s 

CH4 0,0052 - 74 850 - 

H2 0,1487 0 - 

N2 0,5832 0 - 

CO 0,1563 - 110 530 - 

CO2 0,111 - 393 520 - 

P
ro

d
u

to
s 

CO2 0,2725 - 393 520 9 364 

H2O 0,1591 - 241 820 9 904 

N2 1,19 0 9 669 

 

Considerando que os reagentes estão no estado de referência padrão e que as entalpias de formação 

do azoto e do hidrogénio são iguais a zero, bem como os valores expressos na Tabela 6.2, resulta: 

(0,2725 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2)[(−393 520 + ℎ̅𝐶𝑂2
− 9 364) 𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2] +  (6.5) 

+ (0,1591 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂)[(−241 820 + ℎ̅𝐻2𝑂 − 9 904) 𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂] + 

+ (1,19 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁2)[(0 + ℎ̅𝑁2
− 8 669) 𝐽/𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝑁2] = 

= (0,0052 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻4)(−74 850) 𝐽/𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝐶𝐻4) + 

+(0,1563 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂)(−110 530) 𝐽/𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝐶𝑂) + 

+(0,111 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2)(−393 520) 𝐽/𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝐶𝑂2) 

ou, 

0,2725 ℎ̅𝐶𝑂2
+ 0,1591 ℎ̅𝐻2𝑂 + 1,19 ℎ̅𝑁2

= 99 995,51 𝑘𝐽   (6.6) 
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Facilmente se constata que existe apenas uma equação e três incógnitas e que estas são função da 

temperatura dos produtos (dado que h=h(T) para gases perfeitos). 

Uma primeira estimativa pode ser obtida dividindo o lado dos reagentes pelo número total de moles 

da reação, o que resulta em: 

99 995,51 

1,6216 
 = 61 664,72 𝐽/𝑚𝑜𝑙    (6.7) 

 

Este valor de entalpia corresponde a cerca de 1 910 K para o azoto, 1 590 K para o vapor de água e              

13 330 K para o dióxido de carbono. Como a maior quantidade de moles são de azoto, presume-se que 

o valor da temperatura dos produtos deve ser próximo de 1 910 K. 

Após sucessivas iterações, determinou-se que a temperatura adiabática de chama é cerca de 1 734,55 

K ou 1 461 oC. Esta temperatura é cerca de 500 oC superior ao observado na Figura 6.7 que mostra a 

imagem termográfica da chama produzida pela queima do gás de síntese.  

De referir que a temperatura adiabática de chama supõe a queima completa e que as imagens 

termográficas refletem a temperatura superficial, daí a diferença de temperatura obtida. 

 

 

6.2 PROCESSO DE PIRÓLISE 

No estudo experimental do processo de pirólise foram realizados seis ensaios, diferindo o tipo de 

biomassa e tempo de permanência. Por ser relevante tratar diferentes biomassas, pirolisaram-se 

espécies de biomassa florestal - sobrantes de podas de carvalho, pinhas, e madeira de pinho; e de 

biomassa agrícola - cascas de avelã e dejetos de suíno.  

Os tempos de permanência, leia-se tempo em que me manteve a temperatura superior a 300 oC dentro 

da câmara de pirólise, foi de 5 ou 8 horas – de 5 horas para os sobrantes de podas de carvalho, pinhas 

e cascas de avelã e de 8 horas para a madeira de pinho, dejetos de suíno e cascas de avelã.  

Os três primeiros ensaios tiveram duração de 5 horas dado o reduzido tamanho de partícula da 

matéria-prima e porque se verificou que este tempo era o suficiente para formar biocarvão. Os ensaios 



111 
 

seguintes, tiveram a duração de 8 horas pois, no caso da madeira de pinho, o tamanho de partícula 

era bastante superior às biomassas anteriormente utilizadas (com tamanhos médios de 2,5x14x12 cm 

face a tamanhos médios de 1x2x2 cm). No caso da casca de avelã, pretendeu-se averiguar qual o efeito 

do aumento do tempo de permanência no biocarvão produzido. No caso dos dejetos de suíno, 

verificou-se que um tempo de permanência de 8 horas era insuficiente para a total conversão da 

biomassa em biocarvão. Tal pode dever-se à compacidade dos dejetos que impede a progressão dos 

gases voláteis formados junto à base, onde a câmara pirolítica é aquecida, até à superfície, afetando o 

processo de pirólise.  

Na Tabela 6.3 são expressas as condições de relevância dos sucessivos ensaios de pirólise. 

Tabela 6.3 Informação relevante dos ensaios de pirólise realizados 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 

Biomassa 
Podas de 

carvalho 
Pinhas 

Cascas de 

avelã 
Pinho 

Dejetos de 

suíno 

Casca de 

avelã 

Tamanho médio de 

partícula (cm) 
0,3x0,5x2,5 

4x2x0,4 a 

8x7x3 
2x2x1 2,5x14x12 6x7x4  

2x2x1 a 

0,5x1x0,2 

Peso (kg) 6,2 9,8 14,1 16,6 16 16,1 

Humidade relativa 

(%) 
35 15 6 36 39 5 

Velocidade de 

aquecimento (oC/s) 
0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Tempo de 

permanência6 
5 horas 5 horas 5 horas 8 horas 8 horas 8 horas 

Temperatura 

máxima registada na 

câmara de pirólise  

(oC) 

454 512 528 - 445 501 

Quantidade de 

combustível 

utilizado (kg) 

90 90,4 92,4 131,8 140,6 155,2 

Quantidade de 

biocarvão produzido 

(kg) 

0,6 1,74 4,5 3 7,1 4,8 

Redução de peso (%) 90 82 68 82 56 70 

                                                           
6 Tempo em que se manteve uma temperatura superior a 300 oC na câmara de pirólise. 
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Com base na informação apresentada na Tabela 6.3, verifica-se que a maior redução de peso se deu 

no primeiro ensaio, em que se pirolisaram podas de carvalho. Observa-se, também, que houve maior 

redução de peso no segundo ensaio de pirólise da casca de avelã, em que se aumentou o tempo de 

permanência da biomassa. 

A quantidade de biomassa (combustível), utilizada para a combustão, foi proporcional à duração do 

ensaio – cerca de 90 kg para os ensaios de 5 horas e 140 para os ensaios de 8 horas.  

A velocidade de aquecimento em todos os ensaios foi próxima dos 0,1 oC/s e a temperatura máxima 

registada no interior da câmara de pirólise foi, próxima ou superior, a 450 oC. 

De referir que no 4º ensaio, o computador utilizado para ligar à interface de leitura de temperaturas e 

fazer o registo das mesmas avariou, perdendo-se a informação relativa a esse ensaio. 

Na Figura 6.8 é exibido o registo do desenvolvimento de temperaturas no interior da câmara de pirólise 

nos ensaios 1, 2, 3 e 6. Nos ensaios 1 e 2 pirolisaram-se podas de carvalho e pinhas, respetivamente. 

Nos ensaios 3 e 6, pirolisou-se casca de avelã. 

 

 

Figura 6.8 Registo do desenvolvimento de temperaturas, no interior da câmara de pirólise, nos 
ensaios 1, 2, 3 e 6. 
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Na Figura 6.8, observa-se que a temperatura no interior da câmara de pirólise, no primeiro ensaio, é  

mais baixa do que as restantes (não atinge os 500 oC). Isto deve-se ao tipo de biomassa utilizada para 

aquecimento do reator. No primeiro ensaio, utilizaram-se briquetes de madeira, cuja combustão se 

mostrou ser pouco eficiente. A partir do segundo ensaio, utilizaram-se pedaços de madeira 

provenientes de serração, cuja combustão se mostrou mais eficiente, ao mesmo tempo que não 

resultava em grandes quantidades de cinza. 

Nos ensaios em que se pirolisou casca de avelã (ensaios 3 e 6), as temperaturas registadas dentro da 

câmara de pirólise são próximas. Pois, nestes ensaios, pretendeu-se verificar qual o efeito do tempo 

de permanência da biomassa na qualidade do biocarvão – tendo o ensaio 3 a duração de 5 horas e o 

ensaio 6, a duração de 8 horas. 

A abertura da porta de alimentação do reator pirolítico, para introdução de combustível, fazia varia a 

temperatura na câmara pirolítica. Este efeito é representado pelas flutuações verificadas nos perfis de 

temperatura. 

 

 

6.3 ANÁLISE DO BIOCARVÃO OBTIDO POR PIRÓLISE E POR GASIFICAÇÃO 

Para determinação da qualidade do biocarvão produzido, foram efetuadas a análise imediata do 

biocarvão, a análise calorimétrica e a determinação de massa volúmica da biomassa que deu origem 

ao biocarvão, bem como do biocarvão produzido.  

 

6.3.1 Ensaios de pirólise 

Na Tabela 6.4 são exibidos os resultados obtidos na análise imediata dos biocarvões produzidos nos 

ensaios de pirólise. Verifica-se que o biocarvão resultante das podas de carvalho apresentou valores 

elevados de matéria volátil e de cinzas, o que se repercutiu num baixo teor de carbono fixo (47%). Da 

Tabela 6.5, que que resume os resultados obtidos por calorimetria e valores da massa volúmica das 

amostras, constata-se que o acréscimo do poder calorífico no biocarvão foi na ordem dos 18%, face à 

biomassa, e que a redução de massa volúmica foi na ordem dos 62%.  
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No ensaio em que se utilizaram pinhas, o teor de carbono fixo no biocarvão obtido ronda os 80%. 

Ocorreu um acréscimo do poder calorífico de 39% e a redução de massa volúmica no biocarvão 

produzido, face à biomassa que lhe deu origem, foi de 59%.  

No ensaio em que se utilizou casca de avelã o aumento do tempo de permanência não teve expressão 

relevante nos resultados conseguidos. Verificou-se uma pequena diminuição do teor de humidade, 

que não se refletiu no aumento do teor de carbono fixo do biocarvão. Em termos de massa volúmica, 

houve uma ligeira diminuição face ao primeiro ensaio, contudo, comparativamente à biomassa que 

lhes deu origem, a redução de massa volúmica manteve-se em 29%. O acréscimo do poder calorífico 

do biocarvão, face à biomassa, foi de 41% no primeiro ensaio em que se utilizou casca de avelã e de 

40% no segundo ensaio. 

O biocarvão produzido a partir de dejetos de suíno apresenta a menor percentagem de carbono fixo 

(resultado da conversão incompleta dos dejetos em biocarvão), em contraste com o biocarvão 

resultante da madeira de pinho. Em ambos os ensaios o tempo de permanência foi de 8 horas, a 

quantidade de matéria-prima pirolisada foi sensivelmente a mesma (cerca e 16 kg), assim como o teor 

de humidade (cerca de 35%).  

No ensaio em que se utilizou madeira de pinho, o acréscimo do poder calorífico do biocarvão, face à 

biomassa que lhe deu origem, foi de 42% e a redução de massa volúmica foi de 50%. 

 

Tabela 6.4 Resultados da análise imediata dos biocarvões produzidos nos ensaios de pirólise 

Teores 
Podas de 

carvalho 
Pinhas 

Cascas de 

avelã 

Ensaio 1 

Pinho 
Dejetos de 

suíno 

Cascas de 

avelã 

Ensaio 2 

Humidade 

(%) 

6 6 5 4 4 3 1 1 3 3 2 2 

6,39 4,58 3,53 1,40 3,18 2,42 

Matéria Volátil 

(%) 

34 34 14 14 11 11 12 11 18 17 11 11 

34,01 14,02 10,87 11,80 17,67 11,36 

Cinzas 

(%) 

12 12 2 2 3 3 1 1 55 54 3 3 

12,28 1,64 2,83 1,21 54,65 3,38 

Carbono fixo 

(%) 

47 47 79 80 83 83 85 86 24 25 83 83 

47,33 79,77 82,78 85,60 24,50 82,84 
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Tabela 6.5 Resultados de calorimetria e de massa volúmica da matéria-prima e respetivos biocarvões 
produzidos nos ensaios de pirólise 

Biomassa Amostra 
PCS  

(MJ/kg) 
Média 

Acréscimo 
de PCS 

(%) 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

Redução 
de massa 
volúmica 

(%) 

Podas de carvalho 

1 17,6244 

17,6624 

18 

361,44 

62 

2 17,6987 

3 17,6641 

Podas de carvalho 

(biocarvão) 

1 22,0920 

21,4415 223,14 2 21,1979 

3 21,0347 

Pinhas 

1 19,7225 

19,3373 

39 

356,68 

59 

2 18,8228 

3 19,4667 

Pinhas  

(biocarvão) 

1 32,2641 

31,5905 146,99 2 30,7416 

3 31,7658 

Cascas de avelã 

1 18,8238 

18,5901 - 430,71 - 2 18,3843 

3 18,5623 

Cascas de avelã 

(biocarvão – 1º 

ensaio) 

1 31,3161 

31,3766 41 307,86 29 2 31,356 

3 31,4576 

Cascas de avelã 

(biocarvão - 2º 

ensaio) 

1 31,5914 

31,1091 40 305,15 29 2 31,7209 

3 30,0150 

Pinho 

1 19,1333 

19,0178 

42 

685,37 

50 

2 19,0783 

3 18,8417 

Pinho  

(biocarvão) 

1 32,6436 

32,8385 342,39 2 32,8348 

3 33,0372 

Dejetos de suíno 
1 10,5396 

10,3833 24 289,34 32 
2 10,4446 
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3 10,1658 

Dejetos de suíno 

(biocarvão) 

1 13,7337 

13,7047 196,91 2 13,7184 

3 13,6619 

 

 

6.3.2 Ensaio de gasificação 

Do ensaio de gasificação foram analisadas amostras recolhidas da grelha do reator e do frasco de 

condensados do ciclone.  

O ciclone tem como função separar as partículas que podem ser arrastadas na corrente, quando o gás 

de síntese deixa o gasificador, e localiza-se entre a zona de secagem e o frasco de condensados. Os 

gases que abandonam o ciclone, entram na zona de secagem através de uma passagem com uma série 

de obstáculos em ziguezague, com a finalidade de aquecer a biomassa de entrada. 

Na Tabela 6.6 são apresentados os valores obtidos na análise imediata do biocarvão produzido no 

ensaio de gasificação. Dos resultados obtidos, o biocarvão recolhido da grelha é o que apresenta 

menor teor de humidade, de matéria volátil e de cinzas e, por isso, o que tem maior teor de carbono 

fixo (88%).  

 

Tabela 6.6 Resultados da análise imediata do biocarvão produzido no ensaio de gasificação – retirado 
da grelha e do frasco de condensados do ciclone 

Teores Grelha Frasco de condensados 
 do ciclone 

Humidade 

(%) 

2 2 4 5 

2,33 4,68 

Matéria Volátil  

(%) 

4 4 13 12 

4,31 12,33 

Cinzas 

(%) 

5 5 15 15 

5,03 14,78 

Carbono fixo 

(%) 

88 88 68 69 

88,33 68,21 
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Na Tabela 6.7 são exibidos os valores obtidos pela calorimetria e medição de massa volúmica dos 

biocarvões produzidos no ensaio de gasificação. 

 

Tabela 6.7 Resultados de calorimetria e de massa volúmica dos biocarvões analisados no ensaio de 
gasificação 

Biomassa Amostra 
PCS  

(MJ/kg) 
Média 

Acréscimo 
de PCS 

(%) 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

Redução de 
massa 

volúmica 
(%) 

Grelha 

1 31,9219 

31,9144 42 159,08 63 2 31,7030 

3 32,1183 

Frasco de 

condensados do 

ciclone 

1 26,2867 

26,5450 30 156,29 64 2 26,74,25 

3 26,6059 

 

Comparando o biocarvão produzido no processo de gasificação (retirado da grelha) e no processo de 

pirólise em que, em ambos, se utilizaram cascas de avelã como matéria-prima, o biocarvão gerado por 

gasificação apresenta melhores características. Verificou-se maior redução de massa volúmica (63% 

no processo de gasificação, em contraste com 29% nos ensaios de pirólise) e um ligeiro acréscimo do 

PCS (42% no ensaio de gasificação face a 41% no primeiro ensaio de pirólise e 40% no segundo ensaio 

de pirólise). O baixo teor de matéria volátil presente no biocarvão produzido por gasificação propiciou 

o aumento do teor de carbono fixo, que regista 88% - já nos ensaios de pirólise este teor é de 83%. Isto 

pode dever-se à temperatura mais elevada conseguida no processo de gasificação. Um estudo levado 

a cabo por Weber et al., defende que o tempo de permanência não tem expressão óbvia no teor de 

matéria volátil nos biocarvões produzidos, já a temperatura exerce grande influência – citando que 

teores de carbono fixo superiores a 90% requerem temperaturas iguais ou superiores a 700 oC  (Weber 

and Quicker, 2018). 

Pela análise das Tabela 6.5 e Tabela 6.7, percebe-se que os valores obtidos experimentalmente são, 

de um modo geral, superiores aos valores de referência, baseados Despacho n.º 17313/2008, e 

utilizados nos cálculos conducentes à caracterização do potencial energético da biomassa agroflorestal 

do Norte de Portugal, apresentados no Capítulo 3. Como conclusão imediata, se nas determinações do 

Capítulo 3 fossem usados os valores obtidos experimentalmente, o potencial energético seria superior, 
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conduzindo a indicadores económicos mais favoráveis. No entanto, optou-se por manter os valores de 

referência nas determinações efetuadas no Capítulo 3, uma vez que não foram estudadas 

experimentalmente todas as biomassas da região Norte, que, tendo em conta a grande variabilidade, 

seria pertinente estudar.  
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7  CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

 

O paradigma atual de crescimento económico, com forte imposição energética e de recursos naturais, 

não converge com uma visão de futuro. O planeta tem uma capacidade finita de recursos que é capaz 

de fornecer, assim como é finita a capacidade de lidar com as consequências da utilização desses 

mesmos recursos.  

Tem-se procurado soluções que visem sinergias entre recursos e resíduos, entre a utilização de 

recursos e as consequências que advêm, resultando no mínimo impacto ambiental. Por darem 

resposta a estas questões, as tecnologias de conversão de biomassa em energia útil são, cada vez mais, 

apontadas como forma de inverter parte do problema. Principalmente, os decorrentes da utilização 

de combustíveis fósseis. 

No presente trabalho pretendeu-se analisar as propriedades de algumas biomassas e determinar o seu 

potencial de conversão em energia útil, com o intuito de obter resultados que identificassem o 

potencial de cada tecnologia de conversão, em função da biomassa em estudo. 

Pretendeu-se, também, avaliar os impactos ao nível das eficiências de conversão, a nível financeiro e 

a nível ambiental, dos produtos resultantes de cada processo de conversão. 
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A biomassa que se estudou para caracterização do potencial dos processos de combustão, de pirólise 

e de gasificação, resulta da limpeza de matas e florestas e sobrantes de podas, bem como de resíduos 

da indústria agropecuária. Estas matérias-primas estão associadas à manutenção e proteção do 

património florestal e à redução da quantidade de resíduos em aterro ou eliminação de resíduos com 

necessidade de tratamento específico. 

A nível nacional, a biomassa agroflorestal apresenta-se como recurso endógeno com potencial 

significativo na produção energética. Floresta e matos assumem a maior de ocupação do solo com 

1 358 079 hectares, ou 64% do território nacional. Como resultado da caraterização energética do 

potencial de biomassa na região Norte, determinou-se que existe uma disponibilidade anual de 1 

500 538 toneladas de biomassa agroflorestal – o que equivale a cerca de 5 781,395 GWh de energia 

disponível todos os anos.  

Ao nível dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), a região do Douro foi a que apresenta 

maior potencial energético (com 555 912 MWh/ano), seguido da região do Barroso e Padrela (com um 

potencial anual de 411 204 MWh/ano). No que respeita à existência e crescimento de biomassa por 

unidade de área, foi o Baixo Minho que se destacou com 4 282 000 toneladas de biomassa existente e 

com um acréscimo anual de biomassa de 5,1 toneladas por hectare.  

Dos processos de conversão termoquímica da biomassa em energia analisados, a gasificação de 

biomassa e combustão do biocarvão resultante foi a solução que apresenta maior rentabilidade, maior 

redução de importações de combustíveis fósseis e, portanto, maior redução de emissões de gases com 

efeito de estufa. Isto deve-se à elevada eficiência da combinação dos processos considerada e ao 

aproveitamento do subproduto (biocarvão) para produção de eletricidade, sem acréscimo de custos 

na aquisição de matéria-prima. Pese embora esta avaliação seja genérica, pois foram tidas em conta 

várias considerações que podem divergir da realidade, é um indício do potencial deste tipo de 

aproveitamento/tecnologia.  

No estudo experimental, no processo de pirólise, foram ensaiados diferentes tipos de biomassa 

agroflorestal, nomeadamente: sobrantes de podas de carvalho, pinhas, madeira de pinho, dejetos de 

suíno e cascas de avelã, num total de seis ensaios. No processo de gasificação, ensaiaram-se apenas 

cascas de avelã, por ser o tipo de biomassa mais adequado ao equipamento. Foi feita a análise 

calorimétrica e imediata dos biocarvões produzidos e verificou-se que, em ambos os processos, o 

aumento do poder calorífico superior, face à biomassa que lhe deu origem, é na ordem dos 40% e que 

a redução da massa volúmica ronda os 50%. 
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Comprovou-se que a redução do teor de matéria volátil no biocarvão produzido por pirólise lenta deve-

se, fundamentalmente, à temperatura de reação e que o tempo de permanência tem pouca influência 

sobre este parâmetro.  

A aplicação do biocarvão produzido nos processos de gasificação e pirólise, em solo onde foram 

semeadas plantas, exibiu melhoria no crescimento e resistência das plantas a pragas, fungos e períodos 

de seca. 

No processo de gasificação, foi utilizada casca de avelã com um teor de humidade de 4%, e consumidos 

400 W durante 10 minutos. Foram, portanto, consumidos 66,67 Wh de energia elétrica. Para a 

produção desta quantidade de energia, foram gasificadas 58,31 gramas de biomassa. Sendo a 

produção específica igual a 1,14 kWh/kg. 

O volume de gás produzido determinou-se com o valor de 0,97 m3, pelo que se infere que se produzem 

2,78 m3 de gás, por cada quilograma de casca de avelã gasificada.  

A razão de equivalência resultou no valor de 0,18, indicando que por cada quilograma de casca de 

avelã gasificada, são necessários 18% da quantidade estequiométrica de ar necessária para o processo 

de combustão. 

Foi comprovada a validade do modelo numérico desenvolvido para o processo de gasificação, 

constatando-se que este modelo reproduz valores mais próximos dos resultados experimentais do que 

os modelos presentes na literatura.  

Pela aplicação do modelo numérico às condições do estudo experimental, foi possível analisar o efeito 

do teor de humidade da biomassa na composição do gás de síntese. Dos resultados obtidos, verificou-

se o aumento das percentagens de dióxido de carbono e azoto com o aumento do teor de humidade 

da biomassa; também o teor de hidrogénio e de metano aumentou até 30% de humidade, - valor a 

partir do qual as concentrações destes gases começaram a diminuir. O teor de monóxido de carbono 

foi reduzindo com o aumento do teor de humidade, seguindo uma tendência inversa ao que se verifica 

no teor de dióxido de carbono. Dada a redução do teor de hidrogénio, metano e monóxido de carbono, 

com o aumento do teor de humidade da biomassa, sobretudo quando o teor de humidade ultrapassa 

os 30%, verificou-se a diminuição do poder calorífico do gás de síntese. 
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7.1 TRABALHO FUTURO 

Como trabalho futuro, no que respeita à análise de viabilidade técnico-económica do aproveitamento 

da biomassa agroflorestal, pretende-se realizar uma análise mais rigorosa. Considera-se pertinente 

estudar experimentalmente as biomassas mais representativas da região Norte e que se realize um 

estudo de mercado, avaliando o valor real da biomassa nas diferentes regiões, bem como dos 

equipamentos de conversão da biomassa em energia útil.  

Relativamente ao processo de pirólise, pretende-se analisar o efeito da injeção do gás produzido na 

eficiência do processo.  

Pretende-se, também, estudar outras biomassas utilizando o processo de gasificação, promovendo a 

alteração dos parâmetros de funcionamento. 

No que respeita ao modelo numérico, pretende-se abranger os processos de combustão e pirólise. Ou 

seja, criar um programa que, de forma expedita, produza resultados sobre os processos de combustão, 

gasificação e pirólise após input das características da biomassa. 
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