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RESUMO 
Portugal continental apresenta uma extensa área de floresta (cerca de 3,3 milhões 
de hectares, 38% do país) com importância económica, social e ecológica 
indubitável. Na verdade, verifica-se que em Portugal existe elevada quantidade de 
biomassa da silvicultura e da exploração agrícola que não está a ser explorada e 
que poderiam satisfazer uma parte importante das necessidades de energia do 
país.  

A biomassa do setor florestal e agrícola fornece uma contribuição importante para 
atingir as metas do governo de aumentar a produção e utilização de bioenergia. 

O presente estudo tem como objetivo principal a quantificação e caracterização 
termoquímica da biomassa agroflorestal no Norte de Portugal mais 
concretamente nas Bacias hidrográficas dos Rios Ave e do Sabor 

A metodologia utilizada para a concretização do primeiro objetivo iniciou-se com 
a contabilização das áreas com ocupação de cada cultura agrícola, florestal e de 
matos em cada uma das bacias, seguindo-se a estimativa de cada respetiva 
produção, com base em equações alométricas anteriormente desenvolvidas para 
a região de estudo.  

Na bacia do rio Ave contabilizaram-se cerca de 65 230 ha com ocupação florestal 
e matos, cuja produção de biomassa residual total foi de 170. 399 ton ano-1, dos 
quais cerca de 34 000 ton ano-1 são de Pinus pinaster e 100.000 de Eucalyptus 
globulus e os restantes de outras folhosas e resinosas e matos. Relativamente às 
áreas agrícolas desta bacia (40.942 ha) quantificou-se uma produção anual total 
de resíduos de 9.791 ton, dos quais 6.192 ton são de resíduos das podas da vinha, 
3467 ton dos pomares, e os restantes de resíduos de olival e amendoal.  

Relativamente à Bacia do Rio Sabor, o cenário é um pouco distinto. A área florestal 
totaliza 121.896 ha, constituída essencialmente por matos, na qual são produzidos 
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anualmente 251.118 ton de biomassa residual, em que os matos representam a 
maior contribuição para esta produção (132.957 ton.ano-1), seguido o pinheiro 
bravo (57.611 ton.ano-1). Já as áreas agrícolas (representadas por 88.745 ha) 
produzem cerca de 95.231 tona.ano-1 de resíduos, essencialmente do olival (47.341 
ton), pomares (19.124 ton), castanheiro (13.396 ton) e o restante de resíduos de 
vinha e amendoal. 

Para a caracterização termoquímica da biomassa, foram utilizadas as seguintes 
espécies agrícolas: Olea europaea, Prunus dulcis, Vitis vinífera; matos: 
Pterospartum tridentatum, Cytisus sp, Erica sp, Erica arbórea, Ulex europaeus, e 
Hakea sericea; e florestais: Eucalyptus globulus e Pinus pinaster. Relativamente 
às espécies florestais, foram analisadas, separadamente, as componentes 
lenhosas e folhada. Para a caracterização térmica da biomassa, procedeu-se à 
análise do Poder Calorífico Superior (PCS) segundo a Norma CEN/TS 14918:2005 e 
utilizando um calorímetro isoparaboico, PAR 63000, com amostras de 0,7 a 0,9 g. 

Foi igualmente efetuada em todas as amostras a quantificação das 
macromoléculas presentes na biomassa (lenhina e holocelulose), bem como dos 
teores de extrativos. A quantificação de lignina foi efetuada recorrendo à técnica 
de espectrometria por NIR, o teor em extrativos pelo método de Refluxo em 
Soxlet, tendo os valores de holocelulose sido calculados por diferença da soma 
da lenhina com os extrativos para o total. Com base nos resultados obtidos 
verificou-se que os resíduos agrícolas, comparativamente aos resíduos florestais 
e matos, foram os que apresentaram menor PCS, maiores teores de extrativos e 
menores teores de lenhina e holocelulose. Já os matos foram os que 
apresentaram maiores valores de PCS, menores teores de extrativos e maiores de 
holocelulose. Verificou-se ainda que a madeira de Pinheiro bravo apresentou 
valores mais altos de PCS comparativamente ao eucalipto. 

Procedeu-se também à análise química elementar CHON - S e cinzas das mesmas 
espécies, com recurso a um Analisador Elementar CHON de cromatografia por 
combustão marca Carlo Erba modelo EA-1108, tendo-se apurado a existência de 
diferenças reduzidas de teores de H e C entre os diferentes resíduos e que os 
valores de S e N são maiores nos resíduos agrícolas e na folhada das espécies 
florestais, comparativamente aos resíduos lenhosos florestais. Verificou-se ainda 
que a quantidade de cinzas nos resíduos agrícolas e na folhada são 
substancialmente superiores relativamente aos resíduos lenhosos. 

Por fim, foram também avaliados os teores dos Micro e Macro elementos 
presentes em cada uma das amostras, segundo as Normas CEN/TS 15290:2006 e 
CEN/TS 14775:2004. Dos resultados obtidos é de destacar o elevado teor de Cr e 
Cd na folhada de pinheiro bravo, razão pela qual é recomendada alguma 
precaução na utilização destes resíduos, face ao elevado potencial de 
volatilização destes elementos, com consequentes riscos de contaminação 
ambiental. 

Assim, de um modo geral merece especial destaque que: 
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• As madeiras de resinosas apresentam maior poder calorífico que as folhosas;  
• Os valores elevados de S e N nos resíduos agrícolas podem comprometer o 

seu uso como fonte de energia, pois durante a combustão podem ser 
formados e libertados para atmosfera valores comprometedores de NOx e 
HSO4. Acresce o facto de os resíduos agrícolas apresentarem os mais baixos 
valores de poder calorífico e os mais elevados de cinzas, o que desaconselha 
a sua utilização para fins energéticos. 

• Embora os matos apresentem valores elevados de poder calorífico, a sua 
utilização como fonte de energia poderá levantar problemas de corrosão dos 
equipamentos de queima e acumulação de cinzas;  

• De entre os diferentes tipos de biomassa analisados, a componente lenhosa 
dos resíduos florestais (Pinheiro e Eucalipto) foram os que revelaram melhor 
desempenho para aplicações energéticas. Conciliam elevados valores de 
poder calorífico, com os mais baixos teores em cinzas, micro e macro 
elementos que comprometam a acumulação de cinzas e a formação de 
incrustações nos equipamentos, bem como a emissão de gases poluentes. 

• Já a componente da folhada das mesmas espécies florestais revelou uma 
menor aptidão para utilizações energéticas. Embora possam apresentar 
valores idênticos de poder calorífico, exibem valores inferiores de 
holocelulose e lenhina e superiores de extrativos e da maioria dos micro e 
macro elementos.  

 


