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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

Metodologia

Procedeu-se à análise do Poder Calorífico Superior (PCS) segundo a Norma CEN/TS 14918:2005.
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 e os valores de holocelulose foram calculados por diferença da soma da lenhina com os extrativos para o total.
Procedeu-se também à análise química elementar CHON - S e cinzas das mesmas amostras, com recurso a um Analisador Elementar CHON de
cromatografia por combustão. Por fim, foram também avaliados os teores dos micro e macro elementos segundo as Normas CEN/TS
15290:2006 e CEN/TS 14775:2004.

Resultados

Conclusão

De um modo geral, as áreas florestais da bacia do rio Ave produzem 170.399 ton ano-1 de resíduos e as áreas agrícolas 9.791 ton ano-1,
Relativamente à Bacia do rio Sabor, o cenário é um pouco distinto. As áreas florestais produzem 251.118 ton ano-1 de resíduos em que os matos
representam a maior contribuição e as agrícolas produzem cerca de 95.231 ton ano-1
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#Figura 2 _ Resultados do Poder Calorífico Superior 
(PCS) de cada uma das espécies 

Espécie % C % H O% % N % S % Cinzas

Olea europaea 49,58 7,19 37,91 1,21 0,116 4

Prunus dulcis 44,19 6,14 41,64 1,16 0,068 6,8

Vitis vinifera (Sabor) 42,61 6,13 43,03 0,99 0,069 7,17

Vitis vinifera (Ave) 44,05 6,28 41,91 0,92 0,088 6,77

Eucalyptus sp (resíduos) 48,7 6,56 37,46 1,02 0,083 6,17

Pinus pinaster (resíduos) 48,66 6,89 39,92 1,24 0,092 3,2

Eucalyptus sp (madeira) 46,13 5,9 47,79 0,21 0,02 0,51

Pinus pinaster (madeira) 48,1 6,21 45,4 0,11 0 0,18

Pterospartum tridentatum 35,42 6,45 56,01 1,08 0,058 0,98

Erica sp. 48,75 6,05 43,33 0,52 0,067 1,29

Erica arborea 49,7 6,45 41,29 0,72 0,078 1,77

Cytisus sp. 46,47 6,22 45,05 0,94 0,042 1,27

Ulex europaeus 46,95 6,49 43,8 1,11 0,062 1,59

Hakea sericea 47,56 6,34 44,19 0,35 0,048 1,510 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Olea europaea

Prunus dulcis

Vitis vinifera (Sabor)

Vitis vinifera (Ave)

Eucalyptus globulus (resíduos)

Pinus pinaster (resíduos)

Eucalyptus globulus(madeira)

Pinus pinaster (madeira)

Pterospartum tridentatum

Erica sp.

Erica arborea

Cytisus sp.

Ulex europaeus

Hakea sericea

Na K Ca Mg Mn Fe Zn Ni Cr Cd Cu F

Es
pé

ci
e

mg Kg-1

#Figura 3 _ Teores de cada um dos micro e macro elementos nas diferentes espécies  (mg Kg-1).

#Figura 1 _ Resultados dos teores de macromoléculas  em cada uma das diferentes 
espécies.

#Figura 4 _ Resultados da análise química elementar e dos teores 
de cinzas.

- 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 apresentaram maiores valores de PCS, menores teores de extrativos e
maiores valores de holocelulose;

- As madeiras de resinosas apresentam maior poder calorífico que as folhosas;
- A componente lenhosa dos resíduos florestais foram os que revelaram melhor desempenho para aplicações energética ;
- 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.
- 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.

Espécie PCS (Mj Kg-1)

Olea europaea 21,09
Prunus dulcis 18,21
Vitis vinifera (Sabor) 17,29
Vitis vinifera (Ave) 17,39

Eucalyptus globulus (resíduos) 19,67

Pinus pinaster (resíduos) 19,45

Eucalyptus globulus (madeira) 17,60

Pinus pinaster (madeira) 20,15
Pterospartum tridentatum 20,87
Erica sp. 20,95
Erica arborea 21,35
Cytisus sp. 20,20
Ulex europaeus 19,41
Hakea sericea 20,26


