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resumo 
 

 

O presente trabalho propõe-se investigar e caracterizar as emissões, quer de 
material particulado, quer gasoso, relativas à produção tradicional de carvão 
vegetal, a partir de amostras recolhidas ao longo de um ciclo de produção 
numa carvoaria do distrito de Portalegre, Portugal. Amostras foram colhidas na 
pluma, junto à saída da chaminé, em sacos de teflon para caracterização da 
composição gasosa e as partículas por filtração em filtros de quartzo, com 
recurso a diferentes técnicas analíticas. A caracterização deste tipo de 
emissões é desconhecida, tornando esta investigação importante para 
compreender os reais impactos associados a esta produção. 
A composição dos gases foi determinada por cromatografia gasosa, enquanto 
as amostras particuladas (PM10, PM2.5) foram submetidas a diferentes 
técnicas de extração, após prévia determinação gravimétrica, de modo a 
conhecer os seus vários constituintes orgânicos e inorgânicos. Os ciclos de 
produção de carvão apresentam condições muito variáveis, que se vão refletir 
na composição e quantidade de gases e partículas produzidos e emitidos ao 
longo do processo. 
A concentração de PM10 e PM2.5 na pluma foi calculada, variando entre 0,01 
e 0,029 g/m3, e 0,004 e 0,29 g/m3, respetivamente; a concentração respetiva 
na chaminé, estimada pelo fator de diluição com base na razão da 
concentração de CO2 na chaminé e na pluma foi de 0,14 e 113,1 g/m3 para 
PM10 e 0,33 e 19,59 g/m3 para PM2.5. 
Todos os dados calculados em relação à composição do material particulado, 
relativamente a carbono, HPA’s (hidrocarbonetos Policíclicos aromáticos), 
compostos alifáticos, açúcares e iões, são representados em termos de 
percentagem da massa total das partículas, de forma que fatores de diluição 
não interferissem na comparação de dados. Foram feitas correlações lineares 
entre os diferentes compostos, bem como o cálculo do Índice BaPE, referente 
ao risco de cancro relativo à exposição excessiva de HPA's, em que o valor 
limite de 1,0 ng/m3 foi ultrapassado, chegando, em alguns dias, a atingir 
valores de 700 ng/m3. 
Estas emissões podem ser prejudiciais para a saúde dos trabalhadores, e 
eventualmente para populações vizinhas deste tipo de unidades de produção 
de carvão vegetal. 
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abstract 

 
The present work proposes to investigate and characterize the emissions, 
whether of particulate material or gaseous, related to the traditional 
production of charcoal, from samples collected during a production cycle in a 
charcoal factory in the district of Portalegre, Portugal. Samples were 
collected from the plume, near the chimney outlet, in Teflon bags to 
characterize the gaseous composition and particles by filtration in quartz 
filters, using different analytical techniques. The characterization of this type 
of emissions is unknown, making this investigation important to understand 
the real impacts associated with this production. 
The composition of the gases was determined by gas chromatography, while 
the particulate samples (PM10, PM2.5) were subjected to different extraction 
techniques, after prior gravimetric determination, in order to discover their 
various organic and inorganic constituents. Coal production cycles have very 
variable conditions, which will be reflected in the composition and quantity of 
gases and particles produced and emitted throughout the process. 
The concentration of PM10 and PM2.5 in the plume was calculated, ranging 
between 0,01 and 0,029 g/m3, and 0,004 and 0,29 g/m3, respectively; the 
respective concentration in the chimney, estimated by the dilution factor 
based on the ratio of the concentration of CO2 in the chimney and plume, 
was 0,14 and 113,1 g/m3 for PM10 and 0,33 and 19,59 g/m3 for PM2.5. 
All data calculated in relation to the composition of the particulate material, 
with respect to carbon, PAH's (Polycyclic aromatic hydrocarbons), aliphatic 
compounds, sugars and ions, are represented in terms of percentage of the 
total mass of the particles, so that dilution factors do not interfere in data 
comparison. Linear correlations were made between the different 
compounds, as well as the calculation of the BaPE Index, referring to the risk 
of cancer related to excessive exposure to HPA's, in which the threshold 
value of 1,0 ng/m3 was exceeded, reaching, in a few days, reaching values 
of 700 ng/m3. 
These emissions can be harmful to the health of workers, and eventually to 
neighboring populations of this type of charcoal production units. 
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Lista de Acrónimos 

 
PM10  Partículas menores que 10 micrómetros 

PM2.5  Partículas menores que 2.5 micrómetros 

NVOC  Compostos orgânicos voláteis não-metano 

FER  Fração de energias renováveis 

BFR  Biomassa florestal residual 

CFBE  Consumo final bruto de energia 

HPA  Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

BaPE  Benzo-a-Pireno Equivalente 

PCB  Bifenilos policlorados (polichloride biphenlys) 

GEE  Gases Efeito de Estufa 

CT  Carbono Total 

EC  Carbono Elementar (elemental carbon) 

BC  Carbono Negro (black carbon) 

OC  Carbono Orgânico (organic carbon) 

DCM  Diclorometano. 

MeOH  Metanol 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

DGEG  Direção Geral de Energia e Geologia 
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1. Introdução 

 

 

A presente dissertação foi elaborada no âmbito da unidade curricular Dissertação, 

pertencente ao 5º ano do Mestrado Integrado de Engenharia do Ambiente, do 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro (UA). O tema da 

dissertação, surge no desenvolvimento de um projeto de investigação a decorrer na UA: 

“Charclean: Melhoria de Tecnologias de fornos de produção de carvão vegetal, de modo a 

torná-los limpos e eficientes a nível de recursos visando uma economia resiliente ao fogo 

em áreas rurais Portuguesas”.  

 

A escassez de combustíveis fósseis e a crescente preocupação com o Ambiente, fez 

com que a utilização de recursos renováveis tenha vindo a despertar cada vez mais 

interesse em todo o mundo (Yang et al., 2007). A utilização de recursos energéticos 

alternativos, tais como a biomassa florestal residual (BFR), tem sido promovida como 

forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de melhorar a gestão dos 

recursos florestais disponíveis, sendo esta considerada uma das alternativas mais eficaz 

para obter energia limpa e sustentável, superando assim o aquecimento global e levando à 

redução do consumo dos combustíveis fósseis (Moralı et al., 2015). Deste modo, é 

promovida uma economia circular, onde se valorizam resíduos com valor energético 

elevado, em vez de serem desperdiçados. A biomassa é um combustível renovável, e sua 

conversão termoquímica em vetores energéticos é considerada neutra em carbono (Bastos, 

2016), portanto, a sua utilização para a produção de calor e energia faz parte de uma 

estratégia global, onde se inclui o carvão vegetal. A utilização desta biomassa contribui 

também para a prevenção e redução do risco de incêndios, uma vez que parte desta provém 

da limpeza de terrenos baldios e de floresta 

 

A utilização de carvão vegetal remonta à Idade da Pedra, altura em que os seres 

humanos o produziam e o utilizavam como combustível (FAO, 1987). Os primeiros fornos 

de produção de carvão vegetal consistiam em poços de terra, onde se enterrava a biomassa 

a converter em carvão e se dava um processo lento de combustão no solo. Ao longo do 

tempo, os métodos tradicionais de produção de carvão vegetal foram sofrendo constantes 

melhorias, como por exemplo a incorporação de chaminés nos fornos de terra e a 

construção de fornos de tijolo e aço (FAO, 1987), processos que persistem até aos dias de 

hoje.  

 

Em Portugal a produção de carvão vegetal remonta a vários séculos, encerrando um 

universo milenar que persiste até aos nossos dias. Apesar da evolução do conhecimento e 

tecnologia, parte da produção de carvão vegetal em Portugal reside ainda num grande 

número de fornos tradicionais que coexistem com novas unidades de produção mais 

avançadas tecnologicamente (FAO, 1987). No entanto, estudos realizados noutros países 
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mostram que os fornos tradicionais utilizados na produção de carvão vegetal são pouco 

eficientes, além de serem altamente poluentes com emissões de gases nocivos, contendo 

metano, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis não-metano (NVOC), 

material particulado e alcatrões. Associada à baixa eficiência destes sistemas, as emissões 

são fortemente dependentes das características da infraestrutura de produção e da biomassa 

utilizada.  

 

A compreensão da situação real da produção de carvão vegetal em Portugal e o seu 

impacto ambiental tem sido sempre prejudicada pela falta de informação e escassez de 

estudos nesta área, em particular sobre os sistemas de produção tradicionais. Há uma 

grande falta de informação, mesmo a nível internacional, sobre a composição das emissões 

de partículas libertadas durante o processo de carbonização. A realização de estudos nesta 

área não é fácil, uma vez que a produção de carvão vegetal está frequentemente localizada 

em áreas remotas e, utiliza, na maioria das vezes, infraestruturas sem enquadramentos 

legais, o que dificulta também o processo de localização das mesmas. Só uma pequena 

fração da produção de carvão vegetal é oficialmente registada, pelo que tem sido difícil 

determinar a magnitude real da atividade, e, consequentemente, os seus impactos 

relativamente a emissões na qualidade do ar e na saúde da população atingida. O estudo e 

caraterização destas emissões é de extrema importância para que seja possível estimar o 

impacto destas produções, uma vez que, não se sabendo o tipo e intensidade destas, não se 

pode avaliar os impactos ambientais associados e efeitos na saúde das populações 

envolventes. 
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1.1. Objetivos 

 
Este trabalho de dissertação tem como objetivo geral a caraterização e 

quantificação das emissões de partículas e gases resultantes da produção tradicional de 

carvão vegetal.  

 

Em resposta ao objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

- Pesquisa bibliográfica relativa ao processo de Carbonização de Biomassa, emissões 

gasosas resultantes, impactos no ambiente e na saúde e atividade em Portugal; 

- Planeamento de campanha para amostragem das emissões gasosas num sistema de 

produção tradicional; 

- Realização de campanhas de amostragem de material particulado (PM) (PM10 e PM2.5) 

e gases, junto à chaminé de um forno, ao longo de um ciclo de produção; 

- Caracterização físico-química detalhada das emissões de partículas e gases; 

- Tratamento e análise de dados; 

- Identificação e quantificação de potenciais traçadores do processo; 

- Identificação e quantificação de indicadores de toxicidade e impactos na saúde. 
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1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação está dividida em 6 capítulos. Na Introdução (1.) é realizado 

um enquadramento geral sobre o tema, são expostos os objetivos (1.1.) e apresentada a 

estrutura da dissertação (1. 2.). No segundo capítulo, é realizada uma revisão da literatura 

(2.) um pouco mais aprofundada sobre a localização dos produtores, produção de carvão 

vegetal em termos da evolução da atividade ao longo do tempo em Portugal, tipos e 

caraterísticas dos fornos e avanços tecnológicos (2.1.), análise e caraterização do processo 

e matéria-prima (2. 2.), impactos da produção de carvão vegetal (com base na bibliografia) 

(2. 3) e caraterização da atividade em Portugal. 

A parte experimental e métodos será apresentada no terceiro capítulo, contendo uma 

caracterização da carvoaria em estudo (3.1.), a descrição do local de instalação e do 

processo de produção (3. 2.), a metodologia de amostragem (3. 3.) tal como as técnicas de 

análise escolhidas (3. 4.). No quarto capítulo, será realizada a análise e discussão dos 

resultados obtidos: variação da concentração de gases e partículas num ciclo de produção 

(4 .1.), concentração de partículas: PM10 e PM2.5 (4.2.), composição química de PM10 e 

PM2,5 (4.3.), análise da fração carbonosa (4.3.), alifáticos (4.4.); HPA’s, bem como 

cálculo do índice BaPE (4.4), avaliação dos potenciais traçadores característicos do 

processo (4.5.) e toxicidade das açúcares e traçadores de decomposição de biomassa (4.6.) 

e por fim, iões (4.7). O quinto capítulo apresenta uma breve conclusão do trabalho 

realizado. O capítulo final corresponde à apresentação da bibliografia utilizada. 
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2. Estado de Arte 

 

2.1. Enquadramento 

 

A produção de carvão vegetal contribui para a geração de empregos diretos, auxilia 

a economia de determinados municípios e/ou regiões, sendo também menos poluente do 

que alguns de seus produtos substitutos, o que faz com que degrade em menor escala a 

atmosfera (Canettieri et al., 2013), sendo que o Brasil ocupa o primeiro lugar na produção 

mundial de carvão vegetal (Froehlich et al., 2014). 

 

De acordo com a DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), Portugal é um país 

que apresenta uma elevada dependência energética devido à escassez de combustíveis 

fósseis, nomeadamente o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. A fração de fontes de 

energia renovável (FER) no consumo final bruto de energia (CFBE), em 2019, foi de 

apenas 30,1%. No mesmo ano, a dependência energética desceu de um valor de 75,9% 

para 75,1%, que se deveu sobretudo à redução de importações de carvão mineral para a 

produção de eletricidade.  

 

Desta forma, é importante ampliar a contribuição das energias renováveis: hídrica, 

eólica, solar, geotérmica e, neste caso, particularmente biomassa (Bastos, 2016), uma vez 

que cerca de 34% do território nacional é coberto por floresta, devendo esta ser vista como 

uma área estratégica de interesse (Portal das Energias Renováveis, 2019). Na tabela (1), 

podemos observar a distribuição das espécies mais abundantes no território português. 

 

 

 

Tipo de Floresta Área [103 x ha] 

Pinhal e resinosas 959,1 

Montados 1085,8 

Soutos e carvalhais 320,2 

Eucalipto 8,4 

Total 3224,7 

 

 

 

Nesse sentido, as medidas de prevenção dos fogos florestais são uma grande 

prioridade por parte das autoridades e passam obrigatoriamente pela questão da limpeza e 

Tabela 1- Distribuição das espécies vegetais mais abundantes no território 

português (IFN6, 2019). 
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redução da biomassa residual nas nossas florestas. Esta biomassa florestal residual (BFR) 

pode ter como destino final a sua conversão em energia, quer calorífica quer elétrica. Deste 

modo, em Portugal foram construídas várias centrais elétricas que utilizam tecnologia de 

combustão e que são alimentadas a BFR, como resultado da Estratégia Nacional de 

Energia, contribuindo, por um lado para a mitigação das alterações climáticas e, por outro, 

para a otimização da limpeza florestal, feita de modo a reduzir o risco de incêndios.  

 

No entanto, estas centrais estão localizadas em zonas muito restritas (litoral e ao 

longo do rio Tejo) e, por esse motivo, estão envolvidos custos significativos para o 

transporte da quantidade de biomassa que é necessária. Assim sendo, as pequenas unidades 

de combustão, associadas a indústrias de pequena escala, podem adaptar-se melhor a esta 

realidade, tendo uma melhor distribuição no país. Em Portugal, existe uma atividade 

económica que pode ajudar na resolução deste problema: a produção de carvão vegetal. 

Esta atividade ancestral, amplamente distribuída por todo o país, pode ser otimizada, de 

modo a valorizar a BFR, podendo ainda desempenhar um papel importante no atual 

contexto de prevenção de incêndios florestais, como já foi referido anteriormente. 

 

Nos dias de hoje existem vários processos tecnológicos testados para a produção de 

carvão vegetal. Estes incluem fornos tradicionais e processos com tecnologias mais 

avançadas: reatores de leito fixo e fluidizado, reatores ablativos, reatores em cone rotativo, 

entre outros (Bastos, 2016). Porém, segundo Kiuru e Hyytiäinen (2013), estes tipos de 

tecnologias apresentam vantagens e desvantagens, sendo que, muitas destas, quando 

utilizadas para o aumento da produtividade de carvão vegetal, ainda necessitam de 

alterações adicionais, de modo a aumentar a eficiência do processo e a qualidade do 

produto final. 

 

Na indústria de pequena escala, o carvão vegetal é produzido, principalmente, a 

partir da combustão incompleta da madeira, em fornos retangulares tradicionais de tijolo. 

A disponibilidade de biomassa condicionada pela localização geográfica é fator 

determinante para o tipo de biomassa utilizada na produção deste produto. 

 

Neves et al. (2011), descreve o funcionamento de uma carvoaria, que diz ser 

representativa da atividade de produção de carvão vegetal no Alentejo e que apresenta uma 

logística de operações semelhante à carvoaria onde foram recolhidas as amostras 

analisadas nesta dissertação. 
 

Apesar da informação existente, a composição das emissões atmosféricas libertadas 

durante o processo de carbonização é um assunto muito pouco estudado. Um dos motivos 

para esta falta de estudos deve-se à falta de informação fiável e ao facto de apenas uma 

pequena parte da produção de carvão vegetal ser oficialmente registada, o que faz com que 

a dificuldade da quantificação da magnitude real da sua utilização aumente, tal como na 
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quantificação dos impactos das emissões na saúde da população envolvente e na qualidade 

do ar.  

 

 

 Este tipo de emissões necessita de ser caracterizadas e quantificadas (gases e 

partículas resultantes da produção de carvão vegetal), e deveria ser exigida por diferentes 

setores da sociedade, tais como o governo nacional, que é obrigado a reportar emissões de 

gases de efeito estufa, e aqueles interessados em monitorizar/ quantificar as diversas fontes 

de poluição atmosférica, à escala regional e nacional.  

 

2.1.1. Localização dos Principais Produtores 

 

Em Portugal, a atividade de produção de carvão vegetal está historicamente ligada 

à gestão de cortiça de sobreiro e arquibancadas de azinheira na região alentejana, onde 

ainda apresenta um impacto na economia local (Silva et al., 2021). 

 

O Alto Alentejo, a que pertence o distrito de Portalegre, é uma região portuguesa 

situada no Sul, na parte central do continente. Esta é uma zona essencialmente de carácter 

rural, com predominância da agricultura, perfil agrícola e florestal (Silva et al., 2021). As 

distintas características socioeconómicas, climáticas e florestais distintas desta região, 

tornam-na bem posicionada para a valorização da biomassa para energia, com uma 

biomassa predominantemente proveniente de azinheira e sobreiro (Lourinho, 2014).  

 

No projeto CHARCLEAN, foi obtida a distribuição espacial, no distrito de 

Portalegre, uma das áreas em Portugal com maior densidade deste tipo de atividade dos 

locais de produção de carvão vegetal, através do recurso ao programa Google Earth, tendo 

sido encontrados quase 50 locais de produção de carvão vegetal, o que corresponde a mais 

de 450 fornos, dos quais 80% aparentam estarem ativos (Silva et al., 2021).  Também neste 

projeto, verificou-se que grande parte do carvão vegetal produzido no distrito de Portalegre 

provém de fornos tipo II, III e IV (ver classificação pagina 8) , com uma construção 

principalmente baseada em tijolos, podendo conter tampas e portas de metal.  No distrito 

de Portalegre, existe um conjunto de fornos de pequena a média dimensão, às vezes com 

capacidade de câmara de 100 m3, com diferentes designs, sendo o mais comum o formato 

“Iglô e cilíndricos” A capacidade de produção dos variados locais varia entre os 5 e os 30 

fornos, que operam o ano inteiro (Silva et al., 2021). Isto sugere que esta atividade é um 

ramo relevante da atividade de biomassa na região, mas onde há escassez de informação 

(Neves et al., 2011). 
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2.1.2. Produção tradicional de carvão vegetal e avanço 

tecnológico 
 

Até ao início do século XX, a produção de carvão vegetal era realizada com a 

recorrência a métodos tradicionais.  

 

Os primeiros fornos de produção de carvão vegetal eram poços de terra, onde se 

enterrava a biomassa a converter em carvão e se dava um processo lento de combustão no 

solo, como se pode observar na figura (1).  Os fornos denominados de “monte” são outra 

adaptação do poço de terra, mas em vez de um poço, as pilhas de madeira são cobertas 

com terra, onde a combustão se dá com o auxílio a um orifício na “tampa” do forno de 

terra, representado na figura (1). Este método permite um melhor controlo sobre o processo 

de combustão e carbonização, comparativamente ao anterior. Diversos países, 

nomeadamente em desenvolvimento, utilizam ainda estes métodos, principalmente pelo 

seu baixo custo. Contudo, estes métodos apresentam rendimentos muito reduzidos de 

produção, baixa qualidade e emitem uma grande quantidade de poluentes para a atmosfera, 

por não apresentarem qualquer tipo de monitorização das condições de operação (FAO, 

1987). 

 

Ao longo do tempo, os métodos tradicionais de produção de carvão vegetal foram 

sofrendo constantes melhorias: fornos de terra foram equipados com chaminés (através de 

tambores de óleo). Começando também a haver a introdução de fornos de aço ou de tijolo, 

em pequena escala (FAO, 1987). Estes fornos compostos por tijolo, podem ser 

classificados por tipo: retangulares (Tipo I); Cilíndricos (tipo II); semi-esférico/ iglo (tipo 

III) e quadrado com um topo semi-esférico (tipo IV) (Silva et al., 2021). 

 

 Mais tarde, estes fornos de terra acabaram por ser substituídos por fornos fixos de 

tijolo/ metal, o que fez com que houvesse uma mudança na gestão de operações de 

Figure 1- Representação do forno em poço de terra (lado esquerdo) e do forno em monte de terra lado direito) (FAO, 
1987). 
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biomassa: os fornos de terra eram construídos no local onde fosse necessário, o que podia 

facilitar o transporte de biomassa até aos mesmos, enquanto, para fornos fixos, é necessário 

haver transporte de matéria-prima até aos mesmos (Silva et al., 2021). É também de 

salientar que os fornos de terra operavam principalmente em épocas secas, enquanto os 

fornos de metal/ tijolo têm capacidade de operação sempre que necessário, o que tornou a 

atividade mais flexível (Silva et al., 2021). 

 

Relativamente à eficiência desta produção, quando o fabrico ocorre com boas 

práticas, é possível obter rendimentos de cerca de 1 kg de carvão vegetal por cada 4/ 5 kg 

de madeira seca. No entanto, é comum rendimentos de 1 kg de carvão vegetal por cada 6/ 8 

kg de biomassa utilizada. Apesar de ainda rudimentar, este tipo de fornos apresenta um 

custo mais elevado, o que faz com que estes equipamentos sejam menos acessíveis aos 

fabricantes de produção de carvão vegetal por métodos tradicionais. Assim, deveria haver 

um maior incentivo para a melhoria dos métodos tradicionais em pequena escala (FAO, 

1987). 

 

2.2. Aplicações do Produto 

 

Quando comparado com carvão mineral, o carvão vegetal apresenta inúmeras 

vantagens na sua utilização. Por exemplo o carvão mineral emite, desde sua extração até à 

sua queima, em fornos siderúrgicos, 7 quilos óxido de enxofre (SO2), 1,65 toneladas de 

dióxido de carbono (CO2) e fixa 1,53 toneladas de oxigénio (por tonelada de aço 

produzida), enquanto o carvão vegetal sequestra 16,33 toneladas de CO2 e regenera a 

mesma quantidade de oxigênio por tonelada de aço e é praticamente isento de emissões de 

SO2 (Ferreira, 2000). Este é considerado um dos melhores redutores para uso siderúrgico, 

apresentando um maior grau de pureza em relação ao carvão mineral, um baixo teor de 

enxofre, cinzas e outros elementos indesejáveis (Froehlich et al., 2014).  

 

Uma das áreas de utilização deste produto é também o ramo da medicina, devido às 

suas características físico-químicas, nesse caso, chamado de Carvão Ativado. Este provém 

de determinadas madeiras moles e não resinosas (Froehlich et al., 2014). O carvão vegetal 

tem sido utilizado desde a Antiguidade, pela civilização egípcia, na purificação de óleos e 

uso medicinal. É um excelente condutor de oxigénio, sendo um extraordinário eliminador 

de toxinas. Devido à sua rapidez de ação, o carvão vegetal é considerado um agente útil no 

tratamento de envenenamentos, por apresentar também uma composição porosa. 

 

O carvão vegetal também é utilizado para outros fins, como: na cozedura de 

alimentos, aquecimento de lareiras, termoelétricas, indústria cimenteira, purificação de 

água e bebidas, indústria farmacêutica e cosmética, entre outros (Dias et al., 2015). 
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Os fumos resultantes desta atividade podem ser utilizados para a obtenção de 

adubos, fertilizantes e até repelentes (Froehlich et al., 2014). 
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2.3. Processo de Produção de Carvão Vegetal 

 

2.3.1. Fases do Processo 

 
O processo de produção de carvão vegetal apresenta várias fases, quer para o 

processo de logística da biomassa/ produto final, quer para a produção em si. Um esquema 

simplificado deste processo é descrito na figura (2). 

 

 

A fases iniciais, logística de transportes e tratamento prévio de biomassa, variam de 

acordo com a carvoaria, por não ter de ser seguido um processo específico e pelas 

diferentes origens e tipos de biomassa. A fase de carbonização/ pirólise, é geralmente 

semelhante, apesar de depender das caraterísticas e dimensões do forno, e das condições de 

operação, que raramente são controladas e padronizadas. 

 

 

 2.3.2. Degradação Térmica da Biomassa  

 
 No processo de pirólise, o principal objetivo é a obtenção de produtos com 

densidade energética mais elevada e melhores propriedades do que aquelas da biomassa 

inicial. O processo de carbonização requer energia térmica de baixa qualidade, o que faz 

com que a sua escolha para a valorização de energia térmica residual por parte de resíduos 

de qualquer processo adjacente seja favorecida (Neves et al., 2011). 

 

Figure 2- Processo de produção de carvão vegetal na carvoaria em estudo- Portalegre, adaptado de Santos (2017). 
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 A pirólise, tal como já foi referido anteriormente, é um processo de decomposição 

térmica de uma partícula de biomassa quando submetida a aquecimento e em atmosfera 

inerte (Sharma et al., 2015). É todo e qualquer processo de decomposição ou de alteração 

da composição de um composto ou mistura pela ação do calor, nas condições acima 

descritas. No caso da produção de carvão vegetal, o processo passa por uma carbonização, 

sendo este um processo químico de combustão incompleta, em que o produto desta reação 

química é o carvão vegetal. A elevadas temperaturas, a carbonização remove hidrogénio e 

oxigénio do sólido, o que faz com que a matéria restante seja composta principalmente por 

carbono. 

 

 Rocha et al (2004) defende que a composição química da biomassa é um fator 

importante a ter em conta, uma vez que apresenta um papel crucial na distribuição dos 

produtos da pirólise. Cada componente exibe uma característica particular, uma vez 

pirolisado, em decorrência da proporção dos componentes que os constituem. 

 

 A degradação térmica da biomassa é constituída por três fases: fase de secagem, 

pirólise primária e pirólise secundária, como descrito na figura (3). 

 

 

 

  

 A fase de secagem é caraterizada pela evaporação da humidade por parte da 

biomassa, devido ao aumento de temperatura inicial. Nesta fase, a temperatura ronda os 

200/280ºC. Na segunda fase, pirólise primária ou carbonização, dá-se a libertação 

Figure 3- As três fases de degradação térmica de uma partícula sólida de biomassa sob uma atmosfera inerte. Adaptado 
de (Neves et al., 2011). 
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progressiva de gases voláteis devido à cisão térmica de ligações químicas nos constituintes 

da biomassa (celulose, hemicelulose, lenhina, etc). Os voláteis primários constituem 

também espécies gasosas permanentes, tais como CO2, CO e CH4, e também espécies 

condensáveis, como compostos orgânicos e água. Durante esta fase, as temperaturas 

rondam valores entre os 280 e os 500ºC, sendo que ocorre formação de carvão vegetal, que 

segundo Collard e Blin (2014), consiste na conversão de biomassa num resíduo sólido que 

apresenta uma estrutura de policíclicos aromáticos. As principais etapas desta via são a 

formação de anéis de benzeno e a combinação destes anéis policíclicos numa estrutura. 

 

 Após esta fase, dá-se a pirólise secundária, onde os voláteis primários libertados 

podem fazer parte de reações secundárias, estas que ocorrem separadamente ou em 

simultâneo das reações primárias, obtendo-se outros produtos. Um bom exemplo para 

explicar este conceito é o facto de o carvão obtido durante o processo de pirólise primária 

poder ser ativo em reações secundárias, conduzindo à polimerização de vapores orgânicos, 

que carbonizam o secundário. Podem também ocorrer reações de gaseificação com H2O e 

CO2, que convertem este mesmo em espécies gasosas. (Neves et al., 2011). 

 

 Os principais produtos obtidos na pirólise de biomassa na produção de carvão 

vegetal são gases não condensáveis (CO, CO2, H2, CH4, O2), carvão vegetal e condensado: 

alcatrão e ácidos (Miranda, 2017). 

 

Para além da variação na composição de diferentes tipos de biomassa, existem 

outros fatores que também podem afetar o processo de pirólise, tais como a baixa 

densidade energética e os elevados teores de humidade e oxigénio. Estes valores elevados 

de teores de humidade afetam o tempo de reação e o rendimento do carvão, visto que o 

próprio processo necessita de mais energia para o processo de carbonização (Kiuru e 

Hyytiäinen. 2013).  

 

As características físicas do carvão vegetal são também fortemente afetadas pelo 

tipo de reator utilizado, quer em termos de formato e de tecnologia, pelo tratamento de 

secagem da biomassa, pelo tamanho dos fragmentos de matéria-prima, pela pressão, 

velocidade de aquecimento, tempo de residência, taxa de fluxo do gás inerte, entre outros 

(Jahirul et al., 2012). 
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2.3.3. Biomassa 

 
A diretiva 2001/77/CE apresenta uma definição de biomassa onde é transcrito no 

Artigo 2º, ponto b): “a fração biodegradável de produtos e resíduos provenientes da 

agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), da silvicultura e das indústrias 

conexas, bem como a fração biodegradável de resíduos industriais e urbanos”.  

 

Esta pode ser classificada em duas categorias principais: a biomassa lenhosa, que 

corresponde à biomassa que resulta dos processos florestais convencionais ou a biomassa 

procedente de agro resíduos, resultado dos subprodutos da agricultura e/ou de processos 

agroindustriais (Arvelakis et al., 2002). 

 

2.3.4. Biomassa como Matéria-Prima  

 
A biomassa pode ser considerada um recurso natural renovável, contrariamente aos 

combustíveis fósseis (Portal das energias renováveis), o que faz com que a sua utilização 

para produção de energia tenha uma grande importância no que diz respeito ao seguimento 

de políticas de desenvolvimento sustentável, de modo a reduzir a dependência de 

combustíveis fósseis, reduzindo o seu impacto no ambiente, nomeadamente no que diz 

respeito a emissões de GEE (Galindo et al., 2014). O facto desta matéria-prima abranger 

uma grande variedade de resíduos com potencial de valorização, acrescenta ainda mais 

importância à sua utilização para este fim.  

 

Desde os primórdios da humanidade que a biomassa é utilizada como fonte 

energética, sendo ainda a principal fonte de energia usada nos países em desenvolvimento 

(Jahirul et al., 2012). Na década de 90, a biomassa ganhou destaque no cenário energético 

mundial devido ao desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, à ameaça de 

esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e pela incorporação definitiva de 

preocupações ambientais nas discussões relativas ao Desenvolvimento Sustentável 

(Sablowski, 2008). 

 

Apesar de haver inúmeras vantagens na utilização deste tipo de matéria-prima na 

geração de energia, existem também desvantagens, tal como podemos observar na tabela 

(2). 
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2.3.5. Composição e emissões da pirólise de biomassa 
 

A caraterização da biomassa varia de acordo com a espécie considerada, o que faz 

com que, consequentemente, as emissões geradas na produção de carvão vegetal dependam 

do tipo de biomassa utilizado. 

 

A biomassa apresenta principalmente na sua constituição carbono, hidrogénio, 

oxigénio e azoto, podendo haver presença de enxofre em pequenas proporções (Miranda, 

2017) 

 

Em termos estruturais, esta matéria-prima tem na sua composição uma mistura de 

hemicelulose, celulose e lenhina. As proporções, em massa, destes constituintes variam 

consoante o tipo de biomassa utilizada (Raveendran, 1996). Outros componentes, 

agrupados como extrativos, estão também na composição desta matéria-prima como 

moléculas orgânicas (geralmente menores) ou polímeros (proteínas, ácidos, sais). Existem 

também sais minerais/ iões, como o potássio, o cálcio, o sódio, o silício, o fósforo, o 

magnésio e o cloro (Sharma et al., 2015).  

 

No entanto, os constituintes mais abundantes representados na constituição da 

biomassa são a celulose e a hemicelulose, quando comparados com lenhina e outros 

compostos (Silva, 2009), sendo a celulose o principal componente da parede celular dos 

Tabela 2- Vantagens e desvantagens de utilização de biomassa para conversão energética 

(Bastos,2016). 
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vegetais e o composto orgânico mais abundante da natureza (Collard e Blin, 2014),. A 

decomposição de cada um destes componentes varia de acordo com a taxa de aquecimento, 

com a temperatura e com a presença de outros constituintes (contaminantes), por 

apresentarem diferentes estruturas moleculares (Jahirul et al., 2012). 

 

Para o processo de conversão, as propriedades que apresentam maior influência são 

a análise elementar que se refere ao conteúdo em carbono (C), hidrogénio (H), oxigénio 

(O), azoto (N) e enxofre (S), a análise imediata que corresponde aos teores de humidade, 

cinzas, matéria volátil e carbono fixo, tendo em conta o poder calorífico (Bastos, 2016).  

 

 Mesa-Peréz (2004) afirma que a maioria dos produtos provenientes da 

decomposição da celulose compõem os produtos da pirólise e, por isso, a celulose é uma 

das principais responsáveis pela formação dos produtos desta tecnologia de conversão. 

Este defende também que, durante o processo de pirólise, dá-se o processo de 

despolimerização, onde existe uma rutura das ligações glicosídicas da molécula de 

celulose, que origina oligossacarídeos, que por sua vez, devido à presença de ácidos 

carboxílicos, provenientes da degradação dos outros subconstituintes de biomassa, o 

processo de despolimerização é acelerado, o que leva à formação de celobiose e glicose. A 

glicose formada sofre perdas de água, por ação da temperatura, convertendo-se em 

levoglucosano (açúcar anidro), um dos maiores marcadores moleculares da degradação de 

biomassa, tal como manosano e galactosano, todos compostos que foram analisados neste 

trabalho. 

 

Relativamente à hemicelulose, a sua degradação durante o processo de pirólise dá 

origem a diversos compostos, tais como aldeído heterocíclico (furfural). Este produto é 

extremamente instável, o que faz com que reaja com os componentes fenólicos, na 

presença dos ácidos, que constituem o produto líquido gerado, o que dá origem a 

substâncias poliméricas escuras, muito viscosas e insolúveis em água, que irão compor o 

bio óleo (Resende, 2003; Mesa-Peréz, 2004), citado em (Miranda, 2017). 

 

 Dos subcomponentes da biomassa, a lenhina é o mais estável termicamente. A 

pirólise primária da lenhina começa por volta de 200°C, mas grande parte é degradada a 

temperaturas muito elevadas, ainda mais do que as de decomposição da celulose. Para 

Mesa-Pérez (2004), a lenhina, durante o processo de pirólise, é responsável pela libertação 

de fenóis e outros compostos aromáticos no bio óleo, além de contribuir para a formação 

do carvão vegetal e outros produtos, tais como o metanol e parte do ácido acético. 

 

 A figura (4), apresenta alguns dos traçadores de degradação dos principais 

componentes da biomassa, e os seus intervalos de temperatura de degradação. 
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As principais emissões gasosas do processo de pirólise são principalmente CO, 

CO2, H2, CH4 e outros hidrocarbonetos leves não condensáveis, que podem ser reunidos 

num único grupo: CxHy. É de salientar que CO2 e CO são os principais componentes 

gasosos do processo, e que resultam da decomposição primária da biomassa, embora CH4, 

CxHy e H2 possam também ser produzidos, mas em quantidades reduzidas (Neves et al., 

2011). 

 

2.3.6. Aerossóis Atmosféricos 

 
Os aerossóis são partículas sólidas ou gotículas de pequenas dimensões, que se 

encontram suspensas na atmosfera. Estas provêm tanto de emissões diretas, como de 

mecanismos de nucleação e condensação a partir de precursores gasosos, classificando-se 

como primários ou secundários, respetivamente (Innocentini, 2009). A sua origem pode ser 

de fonte natural ou antropogénica, sendo que as principais fontes de partículas 

antropogénicas, encontram-se em áreas urbanas e industriais. Em áreas rurais, por outro 

lado, as principais fontes de aerossóis são a queima de biomassa e as emissões devidas 

a várias atividades agrícolas. Entre as fontes naturais de partículas, estão os mares e 

oceanos, desertos, solo, vulcões, vegetação, incêndios florestais e relâmpagos (Calvo et al., 

2013). 

 

As partículas podem alterar o seu tamanho e composição por condensação, 

evaporação, coagulação com outras partículas, reações químicas, ou ativação na presença 

de supersaturação da água, para se tornar gotículas de água ou nevoeiro. Neste trabalho, 

Figure 4- Componentes da biomassa e os seus produtos de pirólise (Miranda, 2017). 
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foram analisadas as composições de partículas com diferentes tamanhos: PM10 e PM2.5, 

tendo sido estas comparadas entre si. Na figura (5), podemos observar os mecanismos da 

formação de um aerossol atmosférico. 

 

 

O estudo do material particulado emitido pela produção de carvão vegetal é 

extremamente importante, uma vez que os aerossóis podem influenciar a temperatura 

global, por apresentar capacidade de dispersão e absorção da radiação solar, pela influência 

sobre as nuvens e pelo seu impacto na saúde humana (Mirante, 2013). Os aerossóis 

gerados pela queima de biomassa consistem principalmente de carbono (principalmente 

carbono orgânico (OC) e quantidades menores de carbono elementar (EC), e menores 

quantidades de vários componentes inorgânicos (Reid et al., 2005). Na composição da 

parte inorgânica destas partículas encontram-se compostos solúveis e insolúveis em água 

(Pio et al., 2007). Os principais constituintes solúveis são o potássio (K), o amónio (NH4), 

sulfatos (S04) e nitratos (NO3).  

 

 

2.3.7. Aerossol Carbonoso  
 

O aerossol carbonoso representa aproximadamente 20 a 70% do total de matéria 

particulada em suspensão em áreas urbanas, desempenhando um papel crucial na 

degradação da visibilidade, na formação de neblina, aquecimento atmosférico e na causa 

de efeitos adversos na saúde humana (Ramachandran et al., 2009). Os carbonatos 

representam juntamente com o carbono elementar a fração inorgânica do conteúdo em 

Figura 5- Representação esquemática dos mecanismos de formação do aerossol atmosférico (Alves, 2005). 
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carbono do aerossol, sendo provenientes maioritariamente da abrasão das ruas e de locais 

de construção, onde materiais carbonatados são incorporados, podendo também ter origem 

em poeiras do deserto (Jankowski et al., 2008; Mirante et al., 2013). 

 

Relativamente à fração orgânica dos aerossóis, considera-se que 40–80% é solúvel 

em água e uma grande percentagem consiste em ácidos (Reid et al., 2005; Pio et al., 2003). 

Entre os diferentes compostos orgânicos, com origem primária e secundária, das diferentes 

famílias e com um ou mais grupos funcionais, encontram-se também os hidrocarbonetos 

alifáticos, HPA’s (Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) e PCBs (Bifenilos 

policlorados).  

 

Até à data, várias centenas de compostos orgânicos foram identificados no que diz 

respeito às emissões primárias de aerossóis orgânicos. No entanto, nos inúmeros estudos 

realizados, foi apenas possível identificar constituintes com uma representação 

compreendida entre 10 e 40% da massa de carbono orgânico. Tem-se verificado um 

aumento da complexidade da composição molecular da matéria orgânica, o que faz com 

que seja necessária a análise de compostos traçadores/ marcadores para que haja distinção 

das fontes de emissão (Alves, 2005). Na tabela (3), podemos observar as classes de 

compostos orgânicos predominantes em aerossóis atmosféricos. 
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O carbono total (CT) é calculado através da soma do carbono elementar e do 

carbono orgânico. O contributo dos carbonatos só tem significância na quantificação total 

de carbono quando as partículas analisadas se encontram em áreas com formações 

calcárias significativas, ou regiões desérticas, sendo facilmente convertido em CO2, 

atendendo ao equilíbrio químico que os regulam (Lopes, 2019).  

 

Tabela 3- Classes de compostos orgânicos encontradas nos aerossóis atmosféricos (Alves, 2005). 
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O EC resulta de emissões diretas para a atmosfera através da combustão incompleta 

de combustíveis fósseis e biomassa (Pio et al., 2011), sendo formado por clusters de 

carbono que à escala macroscópica apresentam uma macroestrutura amorfa, mas do tipo 

grafítico ao nível microcristalino (Wolff, 1981). Esta componente de carbono é por vezes 

intitulada por Carbono Negro (BC), sendo o fator de distinção entre estas duas 

denominações o método de análise da sua quantificação. O termo EC é utilizado quando a 

determinação se efetua por métodos térmicos, enquanto o BC está associado a métodos 

óticos (Lopes, 2019). O carbono negro, tal como o nome o indica, representa todo o 

carbono de cor negra, podendo incluir algum carbono orgânico, tais como alcatrões. Já o 

Carbono Elementar está relacionado com as características da reatividade físico-químicas 

das partículas carbonosas, permitindo verificar o carbono não volatilizado e oxidado 

abaixo de uma determinada temperatura (550ºC) (Pio et al., 2011). 

 

Pelo facto de serem partículas maioritariamente de tamanho submicrométrico (0,01 

a 0,1 µm) e quimicamente inertes, estas podem ser transportadas para longas distâncias da 

região de origem (Satheesh et al., 1999). Embora o carbono elementar não sofra reação nas 

condições atmosféricas, a elevada porosidade e propriedades catalíticas destas partículas 

podem ter um papel importante na adsorção e transformação de compostos vestigiais 

atmosféricos (Wolff, 1981). 

 

Como o EC e parte do OC primário normalmente provêm das mesmas fontes, é 

usada a razão de OC/EC, ou vice-versa, em determinadas condições para distinguir e 

estimar o aerossol primário e secundário na atmosfera (Pio et al., 2011; Wu e Yu, 2016). 

Este rácio diminui de PM10 para PM2.5 pelo facto do EC ser associado a processos de 

combustão incompleta, que liberta para a atmosfera a matéria carbonosa particulada, 

maioritariamente na forma de partículas submicrométricas (Pio et al., 2011). 

 

As propriedades de absorção do BC dependem da quantidade de carbono grafítico 

presente (seja derivado da combustão completa ou incompleta).  

  

2.3.8. Eficiência do Processo 

 
Estudos realizados em outros países mostram que os fornos tradicionais utilizados 

na produção de carvão vegetal são pouco eficientes, além de serem altamente poluentes 

devido às emissões de gases nocivos e de partículas em suspensão para o ambiente. 

independentemente do tipo de forno utilizado, os sistemas de produção de carvão usados 

são, na maioria dos casos, bastante rudimentares.  Enquanto existe informação geral desta 

atividade, aspetos mais concretos e técnicos são desconhecidos, tais como design, 

dimensões, condições de operação (principalmente temperatura), desempenho, materiais te 

construção, entre outros. Aspetos como a organização da produção, métodos de 

carbonização, produtos principais gerados e os mercados existentes são informações 
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também pouco conhecidas (Silva et al., 2021). A operação destes fornos é baseada no 

know-how existente, que foi passado de geração em geração e desenvolvido a partir de 

testes e estratégias de erro, sem qualquer tipo de base científica. Isto faz com que haja uma 

dificuldade imensa na padronização do processo de carbonização neste tipo de fornos, 

sendo improvável atingir maiores rendimentos de carvão e da sua produção (Silva et al., 

2021). 

 

Foi realizada uma estimativa das quantidades de biomassa e carvão associadas à 

infraestrutura de carbonização com caraterísticas das presentes no distrito de Portalegre, 

onde se considerou a massa total de madeira a poder ser alimentada nos fornos obtidas com 

base na densidade de 600 kg/m3 para montes de madeira empilhada. A duração média de 

um ciclo, incluindo carregamento de madeira, secagem, pirólise, e arrefecimento e 

descarregamento do carvão vegetal varia entre 12 a 24 dias. Deste modo, um forno pode 

realizar entre 12 a 25 ciclos anuais de carbonização se um fator de utilização de 80% de 

funcionamento for assumido. Com estas condições, uma estimativa da quantidade de 

biomassa carbonizada no distrito de Portalegre pode equivaler, ou até ultrapassar a 

quantidade de biomassa utilizada por uma central elétrica que consome também este tipo 

de matéria-prima, podendo exceder as 10 kton/ano, valor que depende da duração do ciclo 

e da geometria exata dos fornos, e considerando um rendimento médio de carvão vegetal 

de 20% em massa (base húmida) (Silva et al., 2021). 

 

A FAO (1983), faz também uma estimativa de um rácio da produção de carvão 

vegetal neste tipo de fornos, quando o fabrico ocorre com boas práticas. Esta defende que é 

possível obter rendimentos de cerca de 1 kg de carvão vegetal por cada 4/5 kg de madeira 

seca. No entanto, é comum rendimentos de 1 kg de carvão vegetal por cada 6/8 kg de 

biomassa utilizada.  

 

2.3.9. Tipos de Biomassa utilizados 

 
 De forma geral, em termos mundiais, os tipos de biomassa mais utilizados para a 

produção de carvão vegetal são o Eucalipto (Eucaliptus) e a Acácia (Acacia), sendo o 

eucalipto mais utilizado, por ser uma espécie abundante e de crescimento rápido 

(ABPRAF, 2013).   

 

 Na zona onde se situa a carvoaria em estudo, a biomassa residual florestal mais 

utilizada é proveniente de sobreiro e de azinheira, por ser um tipo de árvore naturalmente 

abundante na região. Resíduos de poda e raízes destas duas espécies assim como árvores 

mortas por incêndios ou pragas, compõem o material lenhoso que alimenta os fornos da 

unidade de produção de carvão vegetal do presente estudo. A cortiça presente na biomassa, 

normalmente é previamente separada e encaminhada para valorização em outras unidades 

industriais de transformação. 
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Quer o sobreiro, quer a azinheira, são espécies nativas em Portugal, com ocorrência 

significativa na denominada macro zona climática, Portugal Mediterrânico. A azinheira 

(Quercus rotundifólia) distribui-se por uma vasta área, de norte a sul, sendo raro observar-

se nas regiões litorais com clima húmido (Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, 2020). Ocorre sob a forma quer de pequeno arbusto, em afloramentos rochosos, 

quer de grande árvore em bosques (até 20 m), ou, tipicamente, em montados abertos. Em 

tempos passados foi um recurso mais valioso do que o sobreiro, que só com a descoberta 

de aplicações da cortiça e o florescer da indústria corticeira ganhou protagonismo. A 

azinheira foi largamente usada para a nutrição animal e a sua madeira como combustível 

direto ou para carvão, sendo proveniente, tanto das podas, como das árvores caducas ou 

dos desbastes para aclarar os montados e permitir a cultura arvense (Folha Viva, 2005). O 

sobreiro (Quercus suber) espécie de características singulares (única árvore que recompõe 

a casca depois desta ser extraída), encontra-se em Portugal de norte a sul, onde pode atingir 

20 m de altura e, pelo seu valor económico e ecológico, foi instituída “Árvore Nacional de 

Portugal” (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2020).  

 

 Quer o sobreiro, quer a azinheira são alvo de um estatuto especial de proteção, 

decorrente de legislação nacional ou internacional (especialmente comunitária), 

nomeadamente DL nº 155 de 2004 e legislação complementar, DL n.º 169/2001, de 25 de 

maio, e DL n.º 140/99, de 24 de abril, que visam a salvaguarda dos ecossistemas e adaptar 

o procedimento relativo às competências para autorizações de cortes ou arranques destas 

espécies. 

 

 2.3.10. Impactos na saúde  

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é considerada um estado 

completo de bem-estar físico, mental e social, e algo que destabilize este equilíbrio 

apresenta um impacto negativo. Diversos estudos afirmam que, tanto os aerossóis naturais 

como os antropogénicos, possuem um grande impacto na saúde humana, o que faz com 

que a contínua investigação deste tipo de emissões seja de extrema importância, de modo 

que cada vez haja uma melhor avaliação dos mecanismos biológicos responsáveis por 

essas associações e para que haja estabelecimento de métodos que reduzam o risco para a 

população humana (Peters et al., 2001). 

 

As partículas com diâmetro inferior a 100 nm (ultrafinas) podem ser 

particularmente perigosas para a saúde humana, visto que são suficientemente pequenas 

para penetrar as membranas das células das vias respiratórias e entrarem na circulação 

sanguínea, o que pode resultar no transporte destas mesmas, ao longo dos nervos 

olfatórios, para o cérebro (Oberdörster et al., 2004). Segundo Barreira et al (2018), um 

estudo realizado em Portugal permitiu concluir a existência de uma relação entre os óbitos 

por tumores malignos no pulmão e a exposição das pessoas a emissões de PM10 e PM2.5. 
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Na publicação de Canettiere e co-autores (Canettieri et al., 2013) é realizada uma 

avaliação dos impactos e riscos para a saúde quer de trabalhadores, quer das populações 

que vivem na envolvente de carvoarias. De acordo com as fontes citadas no artigo a 

combustão incompleta da biomassa, é responsável pela emissão de materiais particulados 

finos, com mais de 130 substâncias, em especial os denominados Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPA’s), que apresentam atividades mutagénicas, carcinogénicas 

e desreguladoras do sistema endócrino.  

 

De acordo com a OMS, a exposição a longo prazo às atuais concentrações 

ambientais de PM na Europa pode levar a uma significativa redução da esperança média de 

vida, devendo-se isto principalmente ao aumento da mortalidade por doenças 

cardiopulmonares e do cancro do pulmão. Em estudos de curto prazo, a população idosa e 

a população com doenças cardíacas e pulmonares já existentes são as mais suscetíveis aos 

efeitos da PM na mortalidade e morbilidade. A população asmática demonstra responder à 

PM com mais sintomas e mais alterações pulmonares, podendo também influenciar a 

redução do crescimento pulmonar em crianças (Lopes, 2019). 

 

 

Em estudos epidemiológicos, verificou-se que as partículas responsáveis pelos 

efeitos na saúde mais relevantes incluem metais de transição nas suas caraterísticas, 

componentes secundários, tais como sulfatos e nitratos, HPAs e matéria com alto teor de 

carbono. Estudos de toxicidade in vivo ou in vitro, em humanos e em animais, tentam 

determinar as características da matéria particulada que têm mais efeitos adversos na 

saúde. O tamanho das partículas (ultrafinas, finas e grosseiras), a área de superfície, entre 

outras características físicas, assim como compostos solúveis e não solúveis (metais, 

compostos orgânicos, endotoxinas, sulfato e nitrato) constituem características importantes 

que determinam as severidades dos efeitos do material particulado na saúde. Há várias 

características que podem estar na origem desses efeitos, no entanto, não há nenhuma que 

possa ser unicamente responsável pela sua causa (World Health Organization, 2003). 

 

Estudos demonstram que a exposição aos produtos volatilizados do processo de 

pirólise aumenta os sintomas de doença respiratórios, tais como como a asma, a 

diminuição da função respiratória e a irritação ocular, que pode levar a formação de 

cataratas (Nkkundumukiza, 2009). 

 

Na tabela (4), apresenta-se um resumo de várias causas associadas aos produtos da 

queima de biomassa. 
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Tabela 4- Elementos emitidos na queima de biomassa e efeitos provocados na saúde humana. (Cançado 2002; 

Nkundumukiza, 2009) 

Compostos Efeitos provocados 

Material Particulado Efeitos adversos sobre doenças 

pulmonares prévias; asma brônquica, 

alterações cardíacas. 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

(HPA’s) 

Cancro (Principalmente do pulmão). 

Monóxido de Carbono Prejuízo mental (nível de raciocínio e 

perceção), cefaleia, redução de destreza 

manual e sonolência; 

Morte. 

Compostos de Azoto Irritação das mucosas, traquelite, 

bronquite, enfisema pulmonar. 

Compostos de Enxofre Decréscimo da função pulmonar, doença 

pulmonar obstrutiva crónica. 

Ácidos Orgânicos Irritação das mucosas. 

Compostos Orgânicos Voláteis Irritação dos olhos, tosse, sonolência. 

 

 

2.3.11. Impactos no ambiente  
 

As emissões de aerossóis para o ambiente causam vários impactos no mesmo, 

sendo, mais uma vez, de grande importância a investigação contínua deste tema. 

 

De um panorama geral, pode-se fazer uma distinção entre os diferentes efeitos que 

estas partículas causam no ambiente: impactos diretos e indiretos. A existência de uma 

grande concentração de material particulado na atmosfera pode fazer com que o albedo do 

planeta aumente, uma vez que ocorre dispersão e absorção da radiação solar por parte 

destes aerossóis, podendo causar alteração da temperatura (Lopes, 2019). Este representa 

um impacto direto. Por outro lado, podemos considerar como impacto radiativo indireto o 

facto destas partículas poderem atuar como núcleos de condensação de nuvens, permitindo 

a condensação do vapor de água, que afeta os ciclos hidrológicos (Sathseesh et al., 2012). 

 

O impacto do aerossol no clima também pode ser melhorado por ciclos de retorno, 

que englobam a interação dos aerossóis com a radiação solar e terrestre, nuvens e 

precipitação, tal como acontece com fontes de aerossóis naturais e antropogénicas e gases 

precursores (Pöschl, 2005). A atmosfera é limpa por eliminação de aerossóis durante a 

precipitação. 
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O esquema representado na figura (6) apresenta uma representação da diferença 

entre o impacto direto e indireto dos aerossóis e os principais ciclos de retorno num 

sistema climático. 

  

 

  
Diretamente relacionado com a atividade de carvoarias, um grande risco existente é 

o contato dos produtos desse processo com a água da região (lixiviados e petróleos). Este 

contato pode levar à alteração considerável do pH do meio, originalmente entre os valores 

de 7,1 e 7,5. Os produtos, ao entrar em contacto com a água levemente alcalina, têm 

tendência a baixar esse valor, deixando a água ácida. Este processo prejudica tanto o 

ecossistema como a saúde humana, visto que torna a água impotável (Canettieri, 2013). 

 

 

  

Figura 6- Efeitos diretos e indiretos e principais ciclos de retorno de aerossóis no sistema climático. (Lopes, 2019) 

Legenda: NCN- núcleos de condensação de nuvens. 
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3. Caso de estudo e Metodologia 
 

Como já foi referido, no projeto CHARCLEAN, foi obtida a distribuição espacial, 

no distrito de Portalegre, dos locais de produção de carvão vegetal. Com base nessas 

informações, foi contactada uma central de produção de carvão vegetal localizado na 

região do Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, no distrito de Portalegre.  

 

A carvoaria em questão apresenta cerca de 20 fornos tradicionais retangulares de 

tijolo ativos (Tipo 1), com volumes compreendidos entre os 80 e os 100 m3, com um 

tejadilho de metal que apresenta 4 chaminés para cada forno e com uma capacidade de 

carga compreendida entre os 80 e 100 m3. Podemos observar um exemplo do tipo de 

fornos neste local na figura (7). A produção de carvão vegetal neste tipo de fornos pode ser 

considerada rudimentar, uma vez que não há como controlar as condições de operação, 

principalmente no que diz respeito à temperatura e aos produtos semi-voláteis que resultam 

do processo e são libertados para a atmosfera sob a forma de partículas e gases, e para os 

solos, sob a forma de alcatrões. A quantidade de biomassa utilizada por ciclo por forno 

varia, tal como o teor de humidade da biomassa pode variar entre os 10 e os 40%, o que faz 

uma grande diferença no processo e no produto final. A biomassa maioritariamente 

utilizada nesta carvoaria é proveniente de sobreiro e azinheira. 

 

 

 

Para que um ciclo de carbonização num forno tradicional seja completo, são 

necessários vários dias, ou até mesmo semanas (entre 12 a 24 dias), dependendo das 

condições ambientais e do material lenhoso usado. A fase de arrefecimento representa 

quase metade do tempo de um ciclo de produção, não sendo esta fase contemplada no 

presente estudo em virtude das chaminés do forno serem seladas. Deste modo, foram 

Figura 7- Carvoaria em estudo- Portalegre. 
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recolhidas amostras ao longo de uma semana, durante o processo de secagem e 

carbonização da biomassa, de forma que se possa observar a composição destas emissões 

com a fase ou evolução do processo de produção de carvão vegetal num forno tradicional. 

 

 Por haver grande parte da biomassa proveniente de sobreiro, algum material 

(cortiça) é previamente separado e valorizado economicamente antes da inserção da 

biomassa no interior do forno. O esquema relativo à logística da operação da produção de 

carvão vegetal na carvoaria em estudo está representado na figura (8). 

 

 

 

Todos os estudos envolvidos na determinação de gases e na caracterização orgânica 

e inorgânica do material particulado foram realizados de forma integrada, nomeadamente, 

com metodologias testadas e utilizadas com sucesso pela Universidade de Aveiro. 

 

 

3.1. Amostragem 
 

3.1.2. Preparação do trabalho de campo 
 

Antes da amostragem, foi realizado um trabalho preparatório, para garantir o bom 

funcionamento dos equipamentos e a eficácia das campanhas de amostragem. Esta 

preparação, passou pelo estabelecimento do local adequado para a instalação dos 

equipamentos, pela calibração e preparação dos equipamentos, pela preparação dos filtros 

Figura 8- Logística de operações na carvoaria em estudo. 
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a utilizar, nomeadamente os filtros de fibra de quartzo, que necessitam de ser “calcinados” 

a 500ºC, durante 6 h antes da amostragem para eliminação das impurezas orgânicas, e 

filtros de teflon. 

 

3.1.3. Amostragem das fases particulada e gasosa  
 

A recolha de amostras foi realizada entre os dias 15 e 21 de novembro de 2020, 

tendo uma duração de 7 dias, onde foi realizado um acompanhamento do ciclo de produção 

de carvão vegetal, desde a fase de secagem até à fase de arrefecimento com a selagem das 

chaminés do forno. Na figura (9) apresenta-se um esquema e elementos constituintes do 

sistema de amostragem usado no campo. 

 

A amostragem de material particulado e dos gases foi realizada em simultâneo e 

duas vezes ao dia, manhã e tarde, durante o ciclo de produção de carvão vegetal.  O tempo 

de amostragem variou entre 10 a 20 minutos, em função da intensidade da fonte e diluição 

provocada pelo vento, de modo a evitar colmatação do filtro e paragem do sistema de 

amostragem.  

 

O material particulado foi segregado por tamanho e coletado em filtros de quartzo 

por um amostrador de partículas de baixo volume com cabeça standard, a um caudal de 2,3 

m3/h, para partículas menores que 10 µm (PM10) e partículas menores que 2,5 µm 

(PM2.5), alternadamente. 

 

O material gasoso foi colhido simultaneamente com a amostragem de partículas, 

com a entrada na linha de amostragem ao nível da cabeça PM10 ou PM2.5 do amostrador 

de partículas, para sacos tedlar de 25 L, como representado no esquema da figura (9); os 

diferentes elementos da linha de amostragem de gases foram conectados com tubo de 

Teflon de 1/4. O caudal de amostragem de gases para o saco foi em média de 1,4 L/min, 

de modo a compatibilizar o tempo de amostragem de partículas com o volume dos sacos. 

 

As entradas do efluente no amostrador de partículas e na tubagem para colheita dos 

gases, eram colocadas o mais próximo possível de uma das chaminés, a uma altura que se 

ajustasse ao centro da pluma emitida. Na figura (10), pode-se observar fotografias que dão 

uma imagem das condições de amostragem da pluma emitida pelo forno de produção de 

carvão.  

 

No total, foram recolhidas 30 amostras de material particulado, incluindo 3 

brancos, e 20 amostras de efluente em sacos tedlar. Na maior parte dos dias, foram 

realizadas 4 amostragens de partículas: 2 de manhã e 2 de tarde, alternando as cabeças de 

entrada, PM10 e PM2.5, no amostrador de partículas (1 de cada por manhã e tarde). 
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Figura 9- Esquema daa linhas de amostragem de material particulado (1, 2 e 3) e gasoso (4, 5 e 6). 

Legenda: 1- Cabeça Standard com porta-filtros (PM10 ou PM2,5; 2- Banho de gelo (arrefecimento 

dos gases proteção componentes amostrador de partículas) 

Figura 10- Condições de amostragem 
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3.2. Análise das Amostras 
 

3.2.1. Análise Gasosa- Microcromatógrafo Gasoso 

 

As amostras gasosas recolhidas em sacos de tedlar (25 litros) foram analisadas por 

cromatografia através da utilização de um micro cromatógrafo gasoso (CG), equipado com 

diferentes canais de separação e deteção. A separação dos componentes é realizada através 

de duas colunas: Wall Coated Open Tubular (WCOT) e Porous Layer Open Tubular 

(PLOT), ligadas em série a uma válvula de 10 portas. Mais detalhes sobre o sistema podem 

ser encontrados em Neves et al (2017). O funcionamento desta válvula inibe a eluição dos 

componentes H2, N2, CO e CH4, através da coluna WCOT (módulo A), com uma pressão 

de 35 psi e temperatura igual a 70ºC, enquanto o CO2 e outros hidrocarbonetos presentes 

neste equipamento, como C2H4, C2H6 e C3H8, eluem a partir da coluna PLOT, a uma 

pressão de 30 psi e 50ºC. O tempo de injeção é de cerca de 30 segundos, usando a 

temperatura do injetor de 55ºC e tempo de aspiração da amostra de 25 segundos. O gás de 

arraste utilizado por este equipamento é o Árgon, com uma pureza de 99.999% e é também 

utilizado um detetor de condutividade térmica (TCD). O tempo de corrida do equipamento 

é cerca de 130 segundos. 
 

3.2.2. Análise e caracterização físico-química do material 

particulado 
 

O material particulado, recolhido em filtros de quartzo, foi submetido a vários 

métodos de análise, de forma que a composição do mesmo fosse conhecida. Atendendo ao 

volume de trabalho, meios, especificidades das amostras e custos associados foi adotada a 

seguinte metodologia, em função das fases envolvidas num ciclo de produção de carvão 

vegetal: 

a) Determinação gravimétrica e quantificação da fração carbonosa (OC, EC e CT) 

análise por filtro amostrado (PM10 e PM2.5) 

b) Determinação de compostos solúveis em água (açucares e iões inorgânicos) e 

especiação orgânica – combinação de áreas de 2 filtros sequenciais (PM10 ou 

PM2.5) para as diferentes fases do processo (secagem, pirólise primária, 

pirólise secundária). A área de cada filtro conjugado foi a mesma, mas variou 

de grupo para grupo de acordo com a massa de carbono ou de partículas nos 

filtros. 

 

3.2.2.1. Concentração de partículas - Método Gravimétrico 

 
De modo a determinar a concentração de partículas por volume de ar amostrado, foi 

utilizado o método de análise gravimétrica. Este consiste na pesagem dos filtros para a 
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recolha do material particulado, antes e após a amostragem. Os filtros que continham 

material particulado foram pesados várias vezes em dias distintos, visto que uma fração 

deste material se apresenta extremamente volátil a temperatura ambiente. 
 

Para calcular a concentração mássica de partículas atmosféricas (g/m3), foi 

utilizada a seguinte equação: 

𝐶 =
𝑚𝑓+𝑝 − 𝑚𝑓

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

Onde 𝐶 é a concentração, expressa em g/m3, 𝑚𝑓+𝑝 é a massa do filtro com as 

partículas amostradas, expresso em g, 𝑚𝑓 é a massa do filtro, em g, e por fim, 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

representa o volume amostrado, em condições padrões (volume ambiente), expresso em 

m3. As condições padrões encontram-se com temperatura igual a 0ºC e pressão igual a 1 

atm. Foram realizadas várias pesagens para cada filtro ao longo do tempo, tendo-se 

verificado uma perda de material volátil elevada, sendo que a primeira de cada um dos 

filtros foi considerada para este cálculo. A pesagem foi realizada com uma microbalança, 

RADWAG MYA 5/2Y/F, com precisão de 1g.  

 

3.2.2.2. Fração carbonosa- Método de análise termo-ótico 
 

O método termo-ótico foi o escolhido para a determinação do conteúdo carbonoso 

das amostras recolhidas com recurso ao sistema de análise desenvolvido e existente no 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. O sistema 

desenvolvido teve por base o modelo proposto por Huntzicker et al (1982), que permite 

através de um aquecimento faseado da amostra e controle da disponibilidade de oxigénio, 

separar o material carbonoso em dois componentes: carbono orgânico e carbono elementar. 

De modo a minimizar uma interferência intrínseca ao processo térmico para quantificação 

do carbono orgânico durante a fase de aquecimento em atmosfera anóxica, o sistema inclui 

um laser para monitorização da radiação transmitida através do filtro durante a análise 

térmica.  
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Como referido em Lopes (2019), este sistema consiste num tubo de quartzo com 

duas secções de aquecimento, uma fonte de laser e um espectrofotómetro de infravermelho 

não dispersivo para análise de CO2, representado na figura (11). O programa de 

temperatura no forno 1 é dividido em duas fases de aquecimento. A primeira fase ocorre a 

temperatura variável (com programa multi-rampa) entre os 35ºC até aos 600º, como 

representado na figura (12), usando N2 como gás de arraste (em atmosfera anóxica). Os 

compostos libertados durante esta fase são arrastados para o forno 2, que se encontra a uma 

temperatura constante de 650ºC e contém grãos de óxido cúprico (catalisador), em série 

com o primeiro, onde o gás de arraste do 1º forno se junta a uma corrente de ar K, 

formando uma mistura com 4% de O2, onde se dá a conversão a CO2 dos compostos 

orgânicos carbonosos volatilizados. 

 

Na segunda fase de aquecimento do forno 1, através de uma electroválvula, a linha 

de gás de ar K é adicionada à linha de N2 (atmosfera oxidante) e o forno é aquecido até aos 

850ºC, para que se dê a oxidação e volatilização do carbono elementar. Os produtos da 

oxidação são arrastados através do forno 2, que mantém a temperatura referida 

anteriormente. É também adicionado oxigénio à parte terminal do forno, o que faz com que 

haja uma combustão quantitativa do carbono volatilizado a CO2 e posterior monitorização 

em contínuo no analisador, localizado a jusante.  

O caudal de gases global está compreendido entre os 320 e os 350 ml/min. Com 

estas condições, as diferentes formas de carbono particulado libertado durante o 

aquecimento são convertidas em CO2, e transportado na corrente gasosa que atravessa o 

Figura 11- Analisador termo-ótico 
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tubo de quartzo até um analisador de infravermelho não dispersivo de CO2 (LI-7000). Na 

programação de temperaturas, são usados controladores Shimaden (FP21). 

 

O caudal de gás é monitorado através de medidores de caudal mássico Aalborg 

(SR24). 

De modo a minimizar as interferências da análise térmica, que não permitem uma correta 

separação entre carbono orgânico e carbono elementar, devido ao fenómeno de pirólise, 

que ocorre na fase 1, o sistema integra ainda uma fonte de radiação laser 

(U.S.PAT.4,311969), que permite a monitorização do enegrecimento e posterior correção 

desta interferência. A operação do sistema de análise e aquisição de dados é efetuado 

através do programa LabView, gerando ficheiros de dados das variáveis com frequência de 

aquisição de 1 segundo: Tempo, temperatura (forno 1), laser; caudal e concentração de 

CO2, de acordo com o output de cada um dos instrumentos, em Volts.  

 

Antes de iniciar uma análise, é fundamental a calibração do aparelho, de modo que 

se possa verificar a linearidade da resposta e eficiência do sistema, podendo-se assim 

garantir a qualidade dos resultados obtidos. A resposta do analisador é validada/ calibrada 

diariamente, através da injeção de misturas padrão de CO2, com certificado e incerteza 

inferior a 2%, com concentrações de 99,8, 351,6, 803,0 e 2511,8 ppm.  O desempenho do 

sistema de análise, por sua vez, é avaliado através da análise de padrões com massa de 

carbono conhecida nas mesmas condições de análise das amostras. Estes padrões são 

preparados recorrendo a soluções padrão de hidrogenoftalato. A partir de soluções de 

concentração conhecida de carbono, são colocadas 20 l de solução sobre um disco de 9 

mm de fibra de quartzo. Esta operação permite quantificar a recuperação de carbono 

colocado no disco pela análise térmica. 

 

Com o sistema descrito anteriormente, para quantificação das diferentes formas de 

carbono presente numa amostra de partículas utilizam-se pequenos círculos de 9 mm que 

são cortados do filtro amostra, figura (14), ou filtro branco, Estes círculos são colocados 

num pequeno tubo circular, porta amostra, que é inserido no interior do forno 1, Uma 

análise pode envolver um ou mais discos de 9 mm, sendo um dos discos colocado numa 

das extremidades do tubo e os restantes aderentes à parede interior do tubo, tendo o 

cuidado de verificar se estes não interferem com o feixe de luz do laser. O número de 

discos a usar numa análise é determinado pela quantidade de carbono presente na amostra. 

Amostras com elevada massa de material carbonoso, em que um disco de 9 mm excede a 

capacidade do sistema, (concentração máxima do analisador 3000 ppm de CO2), não 

podem ser analisadas nas condições descritas anteriormente. Contudo, com a utilização de 

áreas de disco menores e com pequenas alterações nas temperaturas das primeiras rampas 

do programa de temperaturas multi-rampas é possível a quantificação do carbono total em 

amostras com elevada carga de material carbonoso, desde que não se exceda o máximo do 

analisador de CO2. Nestas condições só é possível ter uma subestimação da fração de 

carbono orgânico, visto não haver informação do sinal de laser, para correção do carbono 
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orgânico que pirolisa e só sai na 2ª fase de aquecimento do forno 1, juntamente com o 

carbono elementar original presente na amostra. 

 

Na figura (12), apresenta-se um gráfico que ilustra as condições de análise usadas 

em condições normais.   

 

 

 

 

Na figura (13), podemos observar uma representação esquemática do equipamento 

utilizado na análise de OC e EC em amostras de partículas. 

Figura 12- Termograma filtro CG02(1ª dia de amostragem) 

Figura 13- Representação esquemática de sistema de análise de carbono termo-ótica. (A- 

garrafa de gás; B- forno de quartzo; B1- área do 1º aquecimento; B2- área do 2º 

aquecimento; C- laser; C1- detetor; C2- chopper; C3- amplificador; D- espetrofotómetro de 

infravermelho. 
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Os dados adquiridos são processados numa folha de 

cálculo Excel e através da integração numérica, envolvendo as 

variáveis: tempo, concentração de CO2 e caudal de gases, e sinal 

de transmitância do laser, ao longo da análise, calcula-se a 

massa de carbono orgânico, carbono pirolítico, carbono 

elementar, e o carbono total presente na área de filtro analisado. 

Por fim, a quantificação de OC e EC é delimitada, com a ajuda 

do sinal de transmitância do laser. A massa de OC ou EC por 

filtro é dada pela equação [1]. 

 

 

 
𝑚𝐶𝑖 = 𝑚𝐶𝑖,𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑥

á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

[1] 

 

 

 

Onde mCi representa a massa de OC, EC ou CT no filtro amostrado e mCi,análise representa 

as mesmas  massas, quantificadas na área de disco(s) analisado(s). O resultado final dos 

componentes carbonosos para uma amostra de partículas é dado pela média de valores da 

análise de duas réplicas do filtro.  
 

 

3.2.2.3. Fração solúvel em água 

 
Cortaram-se círculos com diâmetro variável de cada um dos filtros tendo em conta 

a massa de carbono anteriormente analisado pelo método termo-ótico, tanto de PM10 

como de PM2.5. Os círculos de cada par de filtros combinados, por tamanho de partículas 

(PM10 ou PM2.5), foram extraídos em água ultrapura (Millipore, 18.2 MΩ/cm) e levados 

ao equipamento de ultrassons por um período total de 30 min., com paragem de 5 minutos 

a meio para evitar sobreaquecimento do banho. Após este período, a solução de extração 

foi filtrada através de um filtro de seringa PVDF de 13 mm com 0,2 µm de tamanho de 

poro (Whatman™) para remover quaisquer espécies insolúveis.  

 

Figura 14- Círculos de filtro cortados 

para análise 
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Os extratos foram posteriormente analisados por cromatografia iónica para 

quantificação de aniões e catiões inorgânicos e por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) para quantificação de açucares. 

 

3.2.2.3.1. Açúcares- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(HPLC) 
 

Os açúcares anidros (galactosano, levoglucosano, and manosano) e os álcoois 

açucarados (arabitol, manitol and xylitol) foram determinados por cromatografia de troca 

aniónica, de alto desempenho, com deteção amperométrica pulsada (HPAE-PAD). 

 

As análises foram realizadas num equipamento Thermo Fisher Scientific (Waltham, 

MA, USA) DionexTM ICS-5000+, equipado com um amostrador automático, a 4ºC, com 

uma válvula de injeção de amostra e uma bomba quaternária com um loop de 10 µL.  

 

Os diferentes compostos analisados foram separados com recurso a uma pré-coluna 

Carbopac PA-1 (2 × 50 mm2), e a uma coluna analítica de troca aniónica Carbopac PA-1 (2 

× 250 mm2), ambas a 20ºC. O sistema de cromatografia líquida compreende ainda um 

detetor amperométrico (Dionex ED50), equipado com uma célula eletroquímica. Esta 

célula contém um elétrodo de ouro descartável e um elétrodo de referência de pH, ambos 

Dionex, tendo sido operada em modo de deteção amperométrica pulsada (PAD). Para o 

detetor de sensitividade, foi utilizado um padrão por impulsos, com um potencial de 

medição de 0.22V, tendo sido utilizada a waveform, Gold, Carbo, Quad for carbohydrates. 

 

 Para a fase móvel foram utilizados três eluentes: água ultrapura (eluente A), 

solução de NaOH 200 mM (eluente B) e solução NaOH 5 mM (eluente C). No anexo 1 

pode consultar-se o método de gradiente aplicado. Para evitar absorção de CO2, e a 

consequente contaminação do eluente com carbonato, os depósitos dos eluentes foram 

bombeados com um fluxo de N2 durante 10/15 min. 

 

Cada análise demora cerca de 10 minutos, sendo seguida pela regeneração da 

coluna analítica, que consiste em lavar a coluna com o eluente mais concentrado (NaOH 

200 mM). A coluna foi regenerada durante 20 min. no final de cada análise, a fim de obter 

tempos de retenção reprodutíveis, para eluir os compostos retidos na coluna, e finalmente 

para prevenir a formação de carbonatos. Além disso, para melhorar a reprodutibilidade, a 

coluna foi reequilibrada por um período de 15 min antes de se iniciar uma nova análise.  

 

Para a calibração do equipamento foram construídas curvas analíticas com soluções 

padrão, para cada um dos açucares analisados. Para cada açúcar foram preparadas 7 

soluções padrão diferentes, representadas no Anexo 3.  Os diferentes compostos são 
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identificados pelo seu tempo de retenção e a sua quantificação pela área de pico em 

comparação com os padrões. 

 

O software Chromeleon foi utilizado para controlar o sistema e realizar a análise de 

dados. 

 

A determinação de açúcares por este método tem a vantagem de não necessitar do 

uso de solventes orgânicos e de agentes derivatizantes, tornando-se num método mais 

ecológico, mais rápido, mais económico e menos trabalhoso (Gonçalves et al., 2021). 

 

 

3.2.2.3.2. Cromatografia Iónica 
 

A quantificação dos iões solúveis em água foi realizada por meio do método de 

cromatografia iónica com o equipamento que se encontra no DAO, tendo sido utilizado o 

mesmo extrato que foi utilizado para a contabilização dos açúcares.  

 

O equipamento analisou os extratos relativamente aos aniões (F-, Cl-, NO2-, Br-, 

NO3
-, PO4

3- e SO4
2- ), e catiões (Li+, Na+, NH4

+, K+, Mg2+ e Ca2+). Para ambas as 

determinações, as injeções foram realizadas a temperatura ambiente. 

 

Para a análise de aniões foi utilizada uma bomba ICS-3000 SP (DIONEX, EUA) e 

um sistema de diluição/injeção Gilson modelo 401/231, forno de coluna CTO-6A 

(Shimadzu) com célula de condutividade ligada ao condutivímetro Shimadzu CDD-6A. 

Foi utilizada uma pré-coluna Dionex AG14 (4x250 mm), colocada entre o injetor e a 

coluna analítica Dionex AS14 (4x250 mm) prevenindo a contaminação por impurezas no 

processo de separação. De modo a converter o eluente numa solução eletricamente neutra 

ligou-se um supressor (Dionex AMMS II) à coluna. O sistema foi operado com um loop de 

50 μL, uma gama de leitura de 64 μS/cm e um ganho de 0,1. Nesta análise foi utilizado 

como regenerante H2SO4 (50 mM) e como eluente uma solução de Na2CO3 
+ NaHCO3, 

diluídos em água ultra-pura. Para ambas as soluções, utilizou-se um caudal de 2 ml/min.  

 

No sistema de análise de catiões é utilizada um Dionex DX-100 e um injector 

Gilson 234. O processo de separação de troca iónica utiliza uma coluna Dionex CS12 

(4x250 mm) e uma pré-coluna Dionex CG12A (4x50 mm). O sistema inclui ainda um 

supressor (Dionex CMMS III) ligado à coluna e um detetor de condutividade. O sistema 

foi operado com um loop de 100 μL e uma gama de leitura de 100 μS/cm. Nesta análise foi 

utilizado como regenerante uma solução de hidróxido de tetrabutilamónio (TBA) (100 

mM) e como eluente uma solução de H2SO4 (25 mM) diluídos em água ultra-pura. Ambas 

as soluções foram circuladas a um caudal de 1 ml/min.  
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A ligação entre os sistemas cromatográficos e o software de controlo da aquisição 

dos dados “Chromeleon version 6.80” é realizada pela interface da Dionex UCI-100. 

 

Para a calibração do equipamento foram construídas curvas analíticas com soluções 

padrão, para cada uma das espécies iónicas. Foram utilizadas, sete soluções padrão de 

catiões e sete soluções padrão de aniões. Os dados são convertidos num cromatograma, a 

partir do qual é possível determinar as concentrações de iões calculando as áreas de cada 

pico e relacionando-as com a concentração de espécies padrão. 

 

 

3.2.2.4. Fração orgânica– especiação química 

 

Preparação da amostra para a especiação orgânica  

 
Para realizar a especiação orgânica da amostra, utilizou-se um método 

desenvolvido no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro 

(DAO). 

  

O objetivo deste processo é extrair e fracionar os compostos orgânicos por famílias 

para facilitar a posterior análise. Neste trabalho foram extraídas e fracionadas 5 principais 

famílias (alifáticos: alcanos e alcenos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA’s), 

aldeídos e cetonas, álcoois e esteres e por fim ácidos gordos e açúcares), mas só foram 

objeto de análise as duas primeiras, ou seja, alifáticos e HPA’s. 

 

3.2.2.4.1. Extração com solventes orgânicos, Filtração e Secagem 
 

Para separar a componente orgânica da amostra, é necessário realizar uma extração 

do material particulado presente no filtro para uma solução líquida. Antes de cada 

procedimento, é necessário realizar a lavagem apropriada do material a utilizar.  

Cortaram-se rodelas com diâmetro variável de cada um dos filtros tendo em conta o 

carbono anteriormente analisado e foram colocadas num balão de 500 ml, devidamente 

identificado, juntamente com 125 ml de diclorometano (DCM), que foi posteriormente 

colocado numa manta de aquecimento com um condensador de bolas, onde ficou 24 horas 

(Figura (15)).   

 

Após este período de 24 horas completa-se o processo de extração da amostra com 

Metanol (MeOH). Adicionaram-se 25 mL MeOH ao balão de 500 ml, onde se encontra o 

filtro amostrado que já foi extraído com DCM. Colocou-se no ultra-som durante 15 min. 

Após este processo, uma unidade de filtração foi montada com um filtro previamente 



40 

 

calcinado. Filtrou-se a solução e colocaram-se mais 25 ml de MeOH e repetiu-se o 

processo anterior. Procedeu-se novamente à filtração e recolheu-se o extrato combinado de 

DCM e MeOH no tubo coletor do sistema de evaporação (Turbovap®), e o balão foi 

lavado três vezes: da primeira vez com metanol (MeOH); da segunda com DCM e da 

terceira novamente com MeOH. Após realizada a lavagem do balão, a amostra foi 

colocada no sistema automático de evaporação até que fosse atingida uma quantidade 

compreendida entre 2 e 4 ml. O extrato total resultante foi transferido para um vial. 

Procedeu-se à lavagem do tubo coletor e o extrato total resultante foi levado à secura 

completa por ação de um fluxo constante de azoto. 

 

 

 

3.2.2.4.2. Fracionamento  

 

Uma vez realizada a extração, é necessário iniciar o processo de fracionamento do 

extrato orgânico total com recurso a uma coluna de sílica-gel (230 – 400 mesh, 60 Å 

Merck Grade 9385) e à passagem através da coluna de solventes de polaridade crescente.  

Após a montagem da coluna, um pedaço de algodão deverá ser colocado no interior da 

mesma de forma a impedir haja fugas de sílica, colocada posteriormente. Para cada ensaio, 

utiliza-se cerca de 1,51 gramas de sílica previamente tratada, e aquecida numa estufa até à 

temperatura de 150ºC, durante um período de 3 horas, para ativação do adsorvente. A 

Figura 15- Condensador de bolas com manta de 

aquecimento. 
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eluição na coluna é coadjuvada pela pressão causada pela passagem de uma corrente de 

azoto.  

 

São retiradas da amostra 5 frações distintas, através da passagem de 5 soluções de 

solventes e com diferentes graus de polaridade, tendo cada uma delas a funcionalidade de 

separar certos componentes, como representado na seguinte tabela: 

 

 

 
Tabela 5- Solventes, quantidades e compostos a separar no fracionamento. 

 

 

 

Os solventes utilizados na 2ª e 3ª fração são azeotrópicos, isto é, a junção dos 2 

solventes permite obter uma mistura com um ponto de ebulição mais elevado que os 

solventes individualmente. Para baixar este ponto de ebulição, é adicionado uma pequena 

quantidade de MeOH na solução obtida após o fracionamento. 

 

Para cada fracionamento, é realizada a lavagem do vial contendo o extrato total com 

o volume de solução indicado na tabela. O vial é agitado no vortéx durante cerca de 10 

segundos em cada uma das lavagens (cerca de 3 vezes). A ordem de extração é a referida na 

tabela. Uma vez realizada a lavagem do vial, a coluna é tapada com um adaptador curvo que 

faz a ligação com o tubo de teflon de azoto. O caudal de eluição é de aproximadamente 1 

gota por segundo e deverá de ser mantida constante. A torneira da coluna é fechada quando 

o solvente cobre apenas a zona onde se encontra a sílica, até à 4ª fração, visto que na 5ª, todo 

o conteúdo da coluna é totalmente transferido para o tubo coletor.  O esquema de montagem 

encontra-se representado na figura (16). 

Fração Solvente Volume [ml] Compostos a separar 

1ª Hexano 15 Alifáticos (Alcanos e Alcenos) 

2ª Hexano+Tolueno 9.6+5.4 HPA´s (Aromáticos) 

3ª Hexano+DCM 7.5+7.5 Aldeídos e Cetonas 

4ª Hexano+Acetato etilo 12+8 Álcoois e Esteres 

5ª Ác. Fórmico 4% MeOH 30 Ácidos Gordos e Açucares 
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Cada amostra resultante do fracionamento é colocada num tubo coletor do Turbo 

Vap® II concentrator (Biotage), para concentração do extrato até 1-3 mL. Os solventes, 

com as respetivas frações orgânicas, são transferidos para um segundo vial de 1,8 mL com 

o auxílio de uma pipeta de Pasteur.   

Cada vial é novamente sujeito a secagem com uma corrente de azoto, como representado 

na figura (17). 

 

Figura 16- Fracionamento com sílica numa 

coluna 



43 

 

 

 

 

Quando a amostra estiver totalmente seca, o vial é fechado, com a respetiva tampa, 

e isolado com parafilme. De seguida, os vials secos são colocados no congelador, 

devidamente identificados. Este processo é repetido para cada uma das frações, sendo que 

este método foi também realizado em dois brancos. 

 

Apesar de ter sido feito o fracionamento das 5 frações, só se fez a especiação 

orgânica da 1ª e 2ª frações, contendo compostos alifáticos (alcanos e alcenos) e HPA´s 

(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), respetivamente. 

 

 

3.2.2.4.3. Especiação orgânica por Cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (GC/MS) – Fração 1 e 2 
 

Padrões internos e soluções padrão 

 
 Os padrões internos utilizados na análise por GC-MS foram o tetracosano-d50 

(Aldrich), o 1-clorododecano (Fluka), o 1-clorohexadecano (Merck, Schuchardt), o 

fluoreno-d10 (ISOTEC) e uma mistura de padrões internos semivoláteis da Supelco (EPA 

8270) com cinco compostos deuterados: naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, 

criseno-d12 e perileno-d12. Para a calibração dos alifáticos foram utilizadas duas soluções 

padrão contendo diferentes misturas de compostos: a solução padrão de n-alcanos C8-C40 

Figura 17- Secagem de vials com fluxo de 

Azoto 
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(Supelco, 40147-U). Na calibração de compostos aromáticos foi usada uma mistura de 16 

compostos semivoláteis (Supelco, CRM48905): acenafteno, acenaftileno, antraceno, 

benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, 

benzo(a)pireno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3 

cd)pireno, naftaleno, fenantreno e pireno. Os padrões p-terfenil (Aldrich), perileno (Fluka), 

reteno (Aldrich) e 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene (Sigma-Aldrich, D3254-100MG) 

foram igualmente calibrados. 

 

3.2.2.4.4. Análise de compostos orgânicos 
 

Para a especiação orgânica das frações analisadas por GC/MS neste trabalho 

(fração 1 e 2), foram utilizados dois equipamentos de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massa, das marcas Agilent (Centro de Estudos do Ambiente e do Mar – 

CESAM) e Shimadzu (Departamento de Ambiente e Ordenamento - DAO). 

Os extratos da fração 1 foram analisados com recurso a um GC-MS da Agilent (Santa 

Clara, CA, EUA) com um único quadrupolo. O sistema cromatográfico (GC modelo 

7890B, MS modelo 5977A) foi equipado com um auto-amplificador CombiPAL (Agilent, 

Santa Clara, CA, EUA) e uma coluna TRB-5MS (60 m × 0,25 mm × 0,25 µm) 

(Teknokroma, Barcelona, Espanha). A análise quantitativa foi realizada por modo 

varredura completa (Full scan). Os dados foram adquiridos no modo de impacto 

electrónico (EI) (70 eV). O programa de temperatura do forno foi o seguinte: 60 ◦C (1 

min), 60 a 150 ◦C (10 ◦C/min), 150 a 290 ◦C (5 ◦C/min), 290 ◦C (30 min) e utilizando hélio 

como gás de transporte a 1.2 ml/min (Alves et al., 2020).  

 

A análise da fração 2 foi realizada com recurso ao equipamento de GC/MS 

QP5050A da Shimadzu, com injetor automático AOC-20i, de quadrupolo simples, 

contendo uma coluna TRB-5MS (30 m× 0,25 mm× 0.25 m), da Teknokroma. Como gás 

de arraste, foi utilizado hélio (He), com um grau de pureza superior a 99,999%, a um 

caudal constante de e 1,2 ml/min, a pressão constante de 71,8 kPa (Moreira, 2013). A 

injeção de 1 l foi realizada no modo “splitless” (duração de 2 min). A temperatura da 

fonte utilizada foi de 250 ⁰C e a temperatura de interface de 290⁰C. A aquisição de dados 

registou-se entre 7-69 minutos e realizada em modo “SIM - Monitoramento seletivo de 

iões com uma ionização por impacto eletrónico de 70 eV. Foi aplicado o programa de 

temperaturas descrito seguidamente: temperatura inicial de 60⁰C mantida por 2 minutos, a 

temperatura foi elevada com uma rampa de aquecimento de 10⁰C/min até aos 150⁰C, sendo 

seguida de imediato de um aumento até aos 290⁰C a uma rampa de aquecimento de 

10⁰C/min até aos 150⁰C, sendo seguida de imediato de um aumento até aos 290⁰C a uma 

rampa de aquecimento de 5⁰C.min-1 que foram mantidos por 20 minutos. Os compostos 

analisados encontram-se representados no anexo 2, bem como os seus tempos de retenção 

e m/z. 
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 A calibração foi baseada na injeção de soluções padrão com diferentes níveis de 

concentração e posterior cálculo de fatores de resposta relativa (RRF) determinados 

individualmente para a maioria dos compostos, a partir da seguinte equação [2]. 

 

 RRF =  
𝑀𝑃𝐼 ×𝐴𝐶

𝑀𝑐 ×𝐴𝑃𝐼
 [2] 

 

 

Sendo MPI - a massa injetada de padrão interno (ng), Mc - a massa injetada de 

composto (ng), AC - a área do composto e API - a área do padrão interno. 

 

Para os compostos para os quais não existem soluções padrão disponíveis, os RRF 

foram calculados com base na média do RRF da série homóloga global ou de compostos 

de estrutura química e tempo de retenção semelhantes. As identificações dos picos 

encontrados nas amostras foram efetuadas comparando os espectros das amostras com os 

dos padrões utilizados, com o auxílio da biblioteca Wiley. Os filtros brancos foram 

analisados da mesma forma que as amostras e os resultados obtidos foram corrigidos com 

os brancos. 

 

Para a quantificação dos diferente compostos, foi utilizada a seguinte equação: 

 

 
𝑀𝑥 =

𝐴𝑥 ∗ 𝑚𝑃𝐼

𝐹𝑅 ∗ 𝐴𝑃𝐼
 

 

[3] 

 

Em que Mx representa a concentração em cada vial; Ax representa a área resultante 

da integração do cromatograma; mPI representa a concentração do Padrão Interno (neste 

caso, Clorohexadecano); FR representa o fator de retenção do padrão interno (PI) e área do 

padrão interno (API) representa a área do padrão interno na amostra a analisar. 

 

A quantidade total de Alcanos e Alcenos no vial (Qt vial) é então calculada através 

da seguinte equação. 

 

 
𝑄𝑡 𝑣𝑖𝑎𝑙 =

𝑉 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑀𝑥
 

 

[4] 

 

Por fim, a quantidade total de cada composto é calculada, seguindo a equação  

 

𝑄𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑄𝑡 𝑣𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
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Este procedimento de cálculo é repetido para a quantificação dos HPA’s, açúcares e 

iões, com as respetivas áreas de filtro e diluições utilizadas para análise 
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4. Resultados e discussão 
 

4.1. Análise da Fração Gasosa 
 

A composição percentual cumulativa dos gases na pluma ao longo do ciclo de 

secagem e pirólise do forno estudado encontra-se representada na figura (18). Na figura 

(19) apresenta-se a mesma variação em termos da concentração individual dos diferentes 

gases, em fração volúmica, para o mesmo ciclo.  

 

 

 

Devido a vários fatores, como a direção e velocidade do vento, temperatura dos 

gases à saída da chaminé e ar exterior, caudal de efluente, distância do ponto de 

amostragem à chaminé, interferência de chaminés vizinhas, entre outros, o grau de diluição 

ocorrido na pluma amostrada é bastante variável como se pode constatar através da análise 

da variação das concentrações dos dois gases mais abundantes representados na figura 19, 

oxigénio e dióxido de carbono. Recorrendo a dados das amostragens de gases no interior 

do forno, disponibilizados pela equipe do projeto CHARCLEAN, realizadas em períodos 

próximos das amostragens efetuadas à saída da chaminé, a razão entre a concentração de 

CO2 no interior do forno e na pluma variou entre 8,0 e 85; de modo análogo a razão 

interior/exterior para o monóxido de carbono apresentou razões ligeiramente superiores, 

8,4 a 115.  Apesar do grau de diluição durante a amostragem na pluma não se poder 

calcular com precisão, é interessante registar que a variação da razão de gases produto do 

processo de conversão do material lenhoso a carvão, no interior do forno e na pluma, como 

Figura 18- Concentração gases na pluma 
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CO2/CO apresentam um comportamento bastante similar ao longo do ciclo de produção de 

carvão como se pode observar na figura 20.   

 

 

 

 

É de salientar que CO2 e CO são os principais produtos gasosos do processo, e que 

resultam da decomposição primária da biomassa, embora CH4, CxHy e H2 possam também 

ser produzidos, mas em quantidades reduzidas (Neves et al., 2011). 
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Figura 19- Variação da concentração de gases na pluma 

Figura 20- Evolução da razão CO2/CO no interior do forno e na pluma  

Legenda: Azul- CO2/ CO pluma; Laranja- CO2/CO chaminé 
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4.2. Concentração de Material Particulado 
 

 

Os filtros contendo as partículas amostradas foram pesados várias vezes ao longo 

de várias semanas, e o comportamento da variação do peso foi registado. O que se pode 

observar foi uma perda gradual da massa dos filtros, principalmente dos que continham 

amostra referente à fase da pirólise do ciclo de produção, do dia 3 a 6. Foram verificadas 

perdas de massa ao longo do tempo, em percentagem, de 0,3 a 8%, para PM10 e de 0,5 a 

7% para PM2.5. Este comportamento pode encontrar explicação no facto da massa de 

partículas ser formada maioritariamente por material orgânico dominado por compostos 

que volatilizam a temperaturas inferiores a 350 ºC, tal como foi possível constatar pela 

análise de carbono presente nas amostras apresentado e discutido adiante. Atendendo a esta 

situação e ao fato da estabilização de peso implicar períodos longos que também têm 

inconvenientes em termos de preservação da integridade das amostras, o cálculo da 

concentração de partículas foi realizado com as massas correspondentes à primeira 

pesagem após o período de estabilização de 48 horas. 

 

As concentrações de PM10 e PM2.5 ao longo do ciclo são apresentadas na figura 

21. Na figura 22, apresentam-se as concentrações de PM10 e PM2.5 corrigidas pelo fator 

de diluição da pluma, estimado pela razão de concentrações de CO2 no interior da chaminé 

e no exterior no ponto de amostragem, que refletem aproximadamente as concentrações de 

de PM10 e PM2.5 na chaminé.  

 

 

 

Figura 21- Concentração de Partículas PM10 e PM2.5 na pluma, chaminé 3, ao longo do ciclo de produção de 

carvão. Legenda: M- manhã; T- tarde. 
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Como podemos observar, os valores das concentrações tanto de PM10 como 

PM2.5, apresentam uma tendência semelhante.  Apesar de não se conhecer com exatidão a 

diluição ocorrida, podemos constatar que as concentrações de material particulado 

aumentam após entrada do processo na fase de pirólise e decaem no final desta fase, 

refletindo a reatividade e intensidade do processo no forno. A não amostragem simultânea 

de PM10 e PM2.5 e a incerteza na diluição ocorrida entre a emissão pela fonte e o local de 

amostragem impossibilita uma correta quantificação do contributo das partículas finas 

(PM2.5) para a massa total de PM10.  Conscientes destas limitações podemos, contudo, 

afirmar, face ao conjunto de dados obtidos, que as partículas emitidas durante o processo 

de carbonização do material lenhoso a carvão, são maioritariamente inferiores a 2.5 m, 

como podemos observar na figura (22), sem, contudo, precisar a sua grandeza.   

 

Para a análise e interpretação de resultados relativos à composição química dos 

diferentes constituintes analisados, PM10 e PM2.5 recorrer-se-á com frequência à sua 

apresentação, não em termos de concentração absoluta, mas sim em termos da fração 

mássica.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 102/2010, os valores limite da concentração destas 

partículas são os seguintes: 

• Valor limite para a concentração média diária de 50 µg/m3 de partículas 

inaláveis (PM10), a não exceder mais de 35 vezes por ano civil; 

• Valor limite para a concentração média anual de PM10, de 40 µg/m3. 

• Valor limite para a concentração de PM2.5, 25 μg/m3. 

Figura 22- Concentração de partículas PM10 e PM2.5 corrigidas pelo fator de diluição estimado pela razão 

CO2chaminé/CO2pluma. Legenda: M- manhã; T- tarde 
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Como podemos observar, na figura 21, estes valores foram excedidos 

sistematicamente em ambos os tamanhos de partículas. É necessário ter em conta que a 

recolha destas amostras foi realizada na pluma da chaminé, sendo um local com elevada 

concentração de partículas, que sofrerão uma diluição com o ar ambiente, o que faz com 

que o impacto na saúde da população envolvente não seja conclusivo. No entanto, os 

trabalhadores da carvoaria podem ser expostos a estas concentrações, o que faz com que 

estas mesmas representem um risco para a sua saúde.  

 

4.3. Fração Carbonosa 
 
 

A fração carbonosa foi quantificada em termos de carbono total presente no 

material particulado e dividido em carbono orgânico e carbono elementar. Na figura 23 

apresenta-se a variação da percentagem de carbono total por massa de partículas ao longo 

do ciclo. O carbono é o elemento mais abundante entre os constituintes do material 

particulado, representando em média 56% da massa total de partículas tanto para PM10 

como para PM2.5. Por sua vez o carbono orgânico representa mais de 80% do carbono 

total quantificado. O programa de temperaturas aplicado na análise de carbono permite 

também avaliar que desta matéria orgânica, uma fração significativa volatiliza entre os 100 

- 350 ºC. Nos dois primeiros dias do ciclo, a fração mais volátil representa em média 50% 

de OC; a partir do 3º dia até ao 6º dia esta fração ascende a aproximadamente 85%, 

voltando a decair para valores mais baixos e ao 7º dia os valores aproximam-se dos valores 

iniciais. 

 

 

 
 

Figura 23- Variação da percentagem de Carbono total na massa total de partículas. 
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Podemos observar que a percentagem de carbono total na massa total de partículas 

é concordante, independente do tamanho analisado, quando comparadas as percentagens 

entre PM10 e PM2.5, sendo estes valores sempre superiores a 40% e inferiores a 80%. É 

de ter em conta que o valor relativo ao dia 7 de PM10 não se encontra representado no 

gráfico por ter havido perda de massa de partículas durante as pesagens.  

 

Na figura 24 apresenta-se a variação da % EC no CT, em PM10 e em PM2.5 

respetivamente, ao longo do ciclo. Como se pode observar, há valores em falta. Isto deve-

se ao facto de não ter sido possível realizar acompanhamento da análise com laser, por 

haver quantidade de carbono demasiado elevada em algumas amostras, impossibilitando 

usar uma área de filtro adequada. No entanto, pode-se verificar um claro comportamento 

desta razão: ligeira diminuição inicial (2º dia), seguido de um pequeno aumento, quer para 

PM10, quer para PM2.5. No início da fase de pirólise, dá-se uma diminuição brusca da 

razão entre EC e CT, mantendo valores muito baixos praticamente até ao dia 6 do ciclo e 

voltando a valores próximos dos iniciais, na fase final da pirólise. Este comportamento 

pode encontrar explicação na combustão inicial do material lenhoso na fase de secagem e 

nas elevadas temperaturas atingidas na fase final da pirólise que promovem a carbonização 

dos voláteis residuais libertados nessa fase. 

 

 

  

 

 

Com exceção dos dois primeiros dias a percentagem de EC para a massa total de 

PM10 e PM2.5 é muito semelhante. A menor percentagem de EC em PM2.5 no início pode 

estar relacionada com o elevado teor de humidade na pluma amostrada, fase de secagem da 

madeira, que ao arrefecer e condensar contribui para o crescimento das partículas presentes 

na pluma que vão ficar retidas no prato de impacção da cabeça de amostragem, afetando a 

Figura 24- Variação da Percentagem EC/CT para PM10 e PM2.5 
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distribuição de EC entre a fação fina, PM2.5 e a fração mais grosseira compreendida entre 

2,5 e 10 m.  

 

 

4.4. Especiação Orgânica  
 

Alcanos e Alcenos 

 

Os compostos alifáticos incluem as séries homólogas dos alcanos do C9 ao C33 e 

dos alcenos do C12 ao C24. As concentrações de alcanos e alcenos encontradas nas PM10 

variaram de 53 a 206 g/m3 e de 21 a 67 g/m3, respetivamente. Nas PM2.5 os valores são 

ligeiramente mais baixos com variação de 28 a 172 g/m3 e de 9 a 41 g/m3 para alcanos e 

alcenos, respetivamente. Nas figuras 25, 26, 27 e 28, apresenta-se a composição de alcanos 

e alcenos observadas em PM10 e PM2.5, respetivamente, assim como a fração de cada 

grupo para a massa total de partículas. 

 

 
Figura 25- Concentração de alcanos em PM10 
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Figura 27- Concentração de Alcanos em PM2.5 
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Figura 26- Concentração Alcenos em PM10 
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Figura 28-Concentração de Alcenos em PM2.5. 

 

 A série homóloga de alcanos não revelou nenhuma tendência para um maior 

número de moléculas com número par ou ímpar de átomos de carbono, nas duas frações 

estudadas. Este comportamento também é referido em estudos sobre emissões de queima 

de biomassa doméstica (Gonçalves et al., 2010, Schmidl et al., 2008). O docosano 

(C22H46), o tricosano (C23H48), o tetracosano (C24H50) e o heneicosano (C21H44) são os 

alcanos dominantes encontrados tanto em PM10 como em PM2.5. 

 

No que diz respeito aos alcenos, esta série homóloga revela uma tendência clara 

para um maior número de moléculas com número par de átomos de carbono, em ambas as 

frações estudadas. Relativamente aos alcenos, podemos também identificar alguns 

compostos mais significativos, tais como o docoseno (C22H44), tetracoseno (C24H48) e o 

eicoseno (C20H40). 

 

Na figura 29, estão representadas as razões entre a soma de alcanos e alcenos, em 

PM10 e PM2.5. 
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 Podemos observar um comportamento semelhante desta razão relativamente a 

PM10 e PM2.5, sendo assinalado um aumento progressivo da razão ao longo do tempo. No 

último dia do ciclo esta razão aumenta significativamente,  

 

Foi também calculada a fração dos diferentes alcanos e alcenos em relação ao CT 

para os dois tamanhos de partículas amostrados, figura (30). 
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Figura 29- Razão alcanos/alcenos em PM10 e PM2.5 

 

Figura 30- Percentagem de alcanos e alcenos no carbono total (CT) 
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 Comparando os dois tamanhos de partículas, podemos observar que a percentagem 

de alcanos e alcenos para o carbono total apresenta um peso um pouco superior nas 

partículas PM10 na fase inicial, aproximando-se entre si à medida que o processo de 

carbonização avança. Contudo o comportamento da razão alcanos/CT e alcenos/CT é 

distinta na fase de secagem, observando-se uma redução significativa na percentagem de 

alcenos, do primeiro para o segundo dia do ciclo de produção de carvão, tanto para PM10 

como para PM2.5. Entre o segundo e sexto dia as percentagens de alcanos e alcenos para 

PM10 e PM2.5 são praticamente constantes. Na fase final, ambos os grupos de compostos 

voltam a ter um peso maior para a massa total de carbono particulado.  

 

Os pares de alcanos e alcenos docosano/ docoseno e tricosano/ tricoseno apesentam 

uma percentagem significativa da composição em ambos os tamanhos de partículas. 

 

 

4.5. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA’s)  
 

A fração relativa aos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos foi quantificada, 

podendo ser observada a  sua composição para PM10 e PM2.5 nas figuras (31) e (32). O 

fenantreno é o composto mais abundante no grupo de HPA’s, com exceção do dia 1 e 7, 

tanto para PM10 como para PM2.5. 
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Figura 31- Composição da fração de HPA's em PM10 
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Figura 32- Composição da fração de HPA's em PM2.5 
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Figura 33- Variação diária da percentagem de HPA’s em PM10 

 
 

No início e no final do ciclo a percentagem de HPA’s, figura (33), tem um peso 

maior para a massa total de CT, tal como se observou no carbono elementar; contudo, a 

concentração de partículas, nestas fases do ciclo é inferior tal como se apresentou 

anteriormente, quer para PM10, quer para PM2,5. Os compostos que apresentam uma 

maior significância, em ambos os tamanhos de partículas, são pireno, fluoranteno e 

fenantreno.  

 

Relativamente ao risco que os HPA’s apresentam para a saúde humana, pode ser 

realizado o cálculo do poder carcinogénico equivalente de Benzo[a]pireno, BaPE. Este 

cálculo é descrito em (Alves, 2008) . Este índice tenta parametrizar o risco para a saúde 

relativamente à exposição ambiente de HPA’s, sendo calculado através da multiplicação da 

concentração de cada agente carcinogénico. O valor deste índice é considerado prejudicial 

para a saúde humana se for superior a 1,0 ng/m3 (Alves, 2008). 

 

O cálculo é efetuado segundo a seguinte equação. 

 

 𝐵𝑎𝑃𝐸 = 𝐵𝑎𝐴 ∗ 0.06 + 𝐵𝐹𝑠 ∗ 0.07 + 𝐵𝑎𝑃 + 𝐷𝐵𝐴 ∗ 0.6 + 𝑙𝑐𝑑𝑃 ∗ 0.08 

 

[5] 
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Onde estão representadas as diferentes concentrações dos compostos, sendo BaA 

de Benzo[a]antraceno, BFs representa Benzofluoranteno, BaP representa Benzo[e]pireno, 

DBA representa Dibenzo[a,h]antraceno e lcdP representa Indeno[1,2,3,-cd]pireno. Na 

figura (33), podemos observar os valores calculados para este índice. 

Comparando os perfis de variação de BaPE com os perfis de variação da 

concentração de HPA’s, figuras (31 e 32) vemos que eles são distintos, refletindo que 

durante o processo de carbonização a composição desta fração é muito variável.  

  

 

Como se pode observar, o valor limite, de 1,0 ng/m3, é superado em todos os dias 

da amostragem. No entanto, é preciso também ter em atenção que a recolha de amostras foi 

realizada na pluma da chaminé do forno de produção de carvão vegetal, o que faz com que 

estes valores sejam os diretos da emissão, apesar de haver sempre um fator de diluição 

associado à amostragem. O objetivo deste cálculo é também o de alertar ao facto de os 

trabalhadores deste tipo de instalações ficarem expostos a estas emissões durante períodos 

de tempo longos, possivelmente no local onde foi realizada a amostragem. Este tipo de 

produção não apresenta qualquer tipo de filtragem de gases ou de partículas, o que faz com 

que todos os produtos volatilizados vão para a atmosfera, causando impactos quer na 

saúde, quer no ambiente. 

 

4.6. Açúcares 

 

A quantificação de vários açúcares foi realizada, tais como do galactosano, 

levoglucosano, manosano, arabitol, manitol e xilitol. A figura 35 apresenta a variação das 

concentrações dos diferentes açúcares ao longo do ciclo para PM10 e PM2.5. 
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O açúcar que apresenta uma maior presença na composição das partículas é o 

levoglucosano, em todos os dias de amostragem, para ambos os tamanhos de partículas. É 

também notável a presença de outros compostos como galactosano e manosano, que, em 

conjunto com o levoglucosano, são marcadores moleculares da degradação da biomassa, o 

que faz com que a sua presença neste tipo de atividade seja espectável (Mesa-Peréz, 2004), 

como foi referido no Capítulo 2. É de salientar que em ambos os tamanhos de partículas 

não foram encontrados vestígios, nem de xilitol, nem de manitol. 

 

 

 

Na figura (36) apresenta-se o contributo de açucares para a massa de carbono total 

em PM10 e em PM2.5. Pode-se observar que a percentagem de açúcares presente no início 

do processo de carbonização é o valor mais elevado, quer para PM10, quer par PM2.5, 

sendo este valor maior para as partículas mais pequenas. Nos restantes dias, pode-se 

observar um comportamento semelhante para os dois tamanhos de material particulado, 

havendo apenas ligeiras variações.  
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Foi possível estabelecer ligações entre os diferentes tipos de açúcares presentes na 

composição deste material, tal como está representado nas seguintes figuras (37 e 38). 

 

Como podemos observar, o comportamento destes compostos apresenta uma 

correlação linear entre si, apesar de estes apresentarem quantidades diferentes de cada um 

dos açúcares. Este comportamento era espectável entre levoglucosano, manosano e 

galactosano, visto serem assinalados como traçadores da degradação de biomassa lenhosa 

(Gonçalves et al., 2021). Surpreendeu a elevada correlação entre o arabitol com os 

restantes açúcares pois na literatura o arabitol é associado a outras fontes (Gonçalves et al., 

2021). 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

%
 a

ç
ú

c
a

re
s

/C
T

PM10 PM2.5

Figura 36- Variação diária da percentagem de açúcares em PM10 
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Figura 37- Razão e regressão linear entre açúcares (µg/m3) para PM10. 
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4.7. Iões Inorgânicos 
 

A quantidade de iões foi quantificada, tendo sido contabilizados os principais 

aniões e catiões inorgânicos solúveis em água nas diferentes amostras. Na figura (39) 

apresentam-se as concentrações dos diferentes aniões e catiões observados nas amostras de 

partículas PM10 e PM2.5. Entre os catiões, os iões potássio e amónio foram os mais 

abundantes, tanto para PM10 como para PM2.5. Contudo observa-se um comportamento 

distinto ao longo do ciclo de carbonização: no 1º e último dia o amonião destaca-se de 

todos os outros constituintes e no período intermédio, o potássio passa a ser o iâo 

Figura 38- Razão e regressão linear entre açúcares (µg/m3) para PM2.5. 
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dominante. Este comportamento foi idêntico para ambos os tamanhos das amostras de 

partículas. Em relação aos aniões, o ião dominante foi o fluoreto, destacando-se dos demais 

principalmente durante a fase intermédia do ciclo de produção de carvão. As elevadas 

concentrações de fluorero poderão dever-se principalmente aos materiais usados na 

infraestura do forno, nomeadamente tijolos e argamassa. O sulfato, nitrato e cloreto 

apresentam concentrações da mesma ordem de grandeza.  Iões como nitritos e lítio não 

foram detetados nas amostras de partículas. 
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Figure 39- Variação da concentração de catiões e aniões de PM10 e PM2.5 ao longo do ciclo de carbonização 
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Podemos observar que o comportamento da variação das percentagens do total de 

iões é semelhante em ambos os tamanhos de partículas, PM10 e PM2.5. Há uma maior 

prevalência de iões tanto para PM10 como para PM2.5 no início e no final do período de 

amostragem (dia 1 e dia 7), que correspondem, respetivamente, às fases de secagem e final 

da pirólise, mantendo-se muito constante o contributo de iões solúveis para a massa de 

partículas nos restantes dias, não ultrapassando 1%. Contudo observa-se uma inversão no 

peso que os iões representam para a massa total de partículas no início e final do ciclo. No 

primeiro dia, a percentagem de iões é mais elevada em PM2.5, 4,5 %, comparativamente a 

3,1 % em PM10, e mais elevada em PM10 no último dia, 13,9 % comparativamente a 9,2 

% em PM2.5. 

 

Foi possível também estabelecer uma ligação entre alguns dos aniões e catiões, tais 

como as representadas nos gráficos da figura (41). 
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Figure 40- Variação da fração mássica de iões inorgânicos em PM10 e PM2.5 ao longo do ciclo de carbonização. 
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Estes compostos apresentam uma correlação linear entre si e o seu surgimento na 

composição de partículas segue esta correlação. 
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Figure 41- Razões e regressão linear entre iões (µg/m3) 
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5. Conclusões 
 

O facto de não haver muitos estudos relativos à composição orgânica e inorgânica 

das emissões da produção tradicional de carvão vegetal, fez com que este trabalho fosse de 

extrema importância, de modo que se possam analisar as possíveis consequências destas 

mesmas, sendo escasso material bibliográfico para consulta e comparação sobre este tema. 

 

Como esperado, as concentrações de material particulado são mais elevadas 

durante o processo de pirólise/carbonização (do segundo ao sexto dia), onde há 

temperaturas mais elevadas e uma combustão incompleta da biomassa. Comparando os 

valores das concentrações medidas de PM10 e PM2.5 na proximidade do forno com os 

valores limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, conclui-se que estes foram 

fortemente ultrapassados na maioria dos dias, nomeadamente durante a fase de 

carbonização. Esta ultrapassagem pode significar um elevado risco para a saúde dos 

trabalhadores da carvoaria, tendo em atenção não só as elevadas concentrações de 

PM2,5/PM10 a que são expostos como à sua composição. 

    

Em resumo, a variação da composição das partículas analisadas está representada 

na s tabela. 

 
Tabela 6- Variação da composição de partículas PM10 e PM2.5 

 PM10 PM2.5 

Carbono 45- 75% 43- 74% 

Alcanos e Alcenos 0,02- 0.25% 0,01- 0,25% 

HPA´s 0,02- 0,4% 0,01- 0,14% 

Açúcares 1- 4% 1- 7% 

Iões 1- 14% 1- 9% 

 

Onde as quantidades percentuais dos diferentes compostos variam de acordo com a 

fase do ciclo de produção de carvão vegetal. 

 

Relativamente à composição do material particulado, podemos referir que o 

conjunto de compostos analisados apresenta diferentes comportamentos entre si, havendo 

grupos de compostos que apresentam maior presença nas fases de secagem e no final da 

fase de pirólise (primeiro e sétimo dias), tal como os HPA’s, os açúcares e os Iões, apesar 

de haver alguns constituintes destes grupos que apresentam uma maior percentagem para a 

massa total de partículas na fase de pirólise secundária, entre os quarto e quinto dia.  
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O cálculo do índice BaPE foi também calculado, permitindo avaliar o risco de 

cancro provocado pela inalação de HPA’s. Como esperado, o valor limite de 1,0 ng/m3 foi 

ultrapassado, chegando, em alguns dias, a atingir valores de 700 vezes superiores ao valor 

limite. 

 

Na quantificação dos açúcares, notou-se a predominância de levoglucosano, 

manosano e galactosano, todos eles referidos como traçadores moleculares da degradação 

da celulose. (Mesa-Pérez, 2004), apresentando elevadas correlações entre si. 

Contrariamente ao que é reportado na bibliografia observou-se igualmente uma boa 

correlação entre o arabitol e os restantes açúcares, principalmente com o galactosano. 

 

A concordância de comportamentos relativos à composição dos diferentes 

compostos em PM10 e PM2.5 é um fator que reforça o peso que a fração fina representa 

para PM10, facto este inicialmente avaliado com base na estimativa da diluição da 

concentração de gases na pluma com recurso à razão das concentrações de CO2 no interior 

da chaminé e na pluma. 

 

 A biomassa é considerada um combustível renovável, e sua conversão 

termoquímica em vetores energéticos é considerada neutra em carbono, portanto, a sua 

utilização para a produção de calor e energia faz parte de uma estratégia global, onde se 

inclui o carvão vegetal (Bastos, 2019). No entanto, a sua valorização energética tem de ser 

feita com as devidas medidas de filtração de emissões, para que os mínimos danos no 

ambiente e na saúde humana sejam prevenidos. 

 

 Para o bem dos trabalhadores deste tipo de estabelecimentos, sugere-se a utilização 

de máscaras de partículas, de modo a reduzir a sua exposição às elevadas concentrações 

que se observam nestes locais. 
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ANEXOS 

 

 

No final do trabalho é apresentado informação adjacente à exposta ao longo do trabalho 

por forma a completar e a fornecer ajuda à compreensão da análise efetuada. 
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Método de gradiente usado para a determinação dos açúcares. 

 

 
Tabela A1 - Condições de gradiente com A— água, B—200 mM NaOH e C—5 mM NaOH. 
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Anexo 2: Compostos analisados F1 

 

  

Compostos m/z Tempo de 

retenção 

Nonane 128 8,51 

Decane 142 9,86 

Undecane 156 7,8 

Dodecene 
  

Dodecane 170 9,3 

Tridecane 184 10,8 

Tetradecene 196 12,2 

Tetradecane 198 12,3 

Pentadecane 212 14,0 

Hexadecene 224 15,6 

Hexadecane 226 15,8 

Heptadecane 240 17,6 

Pristane 268 17,8 

Octadecene 252 19,4 

Octadecane 254 19,6 

Phytane 283 19,8 

Nonadecene 
  

Nonadecane 268 21,5 

Eicosene 280 23,3 

Eicosane 282 23,4 

Heneicosene 
  

Heneicosane 296 25,3 

Docosene 
  

Docosane 310 27,1 

Tricosene 322 28,5 

Tricosane 324 28,9 

Tetracosene 
  

Tetracosane 338 30,6 

Pentacosane 352 32,3 

Hexacosane 366 33,9 

Heptacosane 380 35,4 

Octacosane 394 36,9 

Squalene 410 37,4 

Nonacosane 408 38,3 

Triacontane 422 39,8 

Hentriacontane 436 41,4 

Dotriacontane 450 43,1 

Tritriacontane 464 47,9 

Hopane 191 45,5 

 

Tabela A2- Compostos analisados F1 
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 Compostos analisados F2 

 

 

 

 

  

 

Compostos m/z RT 

Naphthalene-d8 136 9,32 

Naphthalene 128 9,36 

Benzothiazole 135 10,91 

Acenaphthylene 152 13,55 

1-chlorododecane 57 13,78 

Acenaphthene-d10 164 14,08 

Acenaphthene 153 14,16 

Fluorene-d10 176 15,83 

Fluorene 166 15,94 

Diethyl Phathalate d4 153 15,95 

Phenanthrene-d10 188 19,59 

Phenanthrene 178 19,68 

Anthracene 178 19,87 

Carbazole 167 20,68 

Fluoranthene 202 25,05 

Pyrene 202 26,04 

p-Terphenyl 230 27,37 

Retene 219 27,94 

Tetracosane-d50 66 30,32 

Benzo[a]anthracene 228 31,94 

Chrysene-d12 240 32,00 

Chrysene 228 32,11 

Bis(2-ethylehxyl)Phthalate d4 153 33,39 

Benzo[b]fluoranthene 252 36,94 

7,12-

Dimethylbenz[a]anthracene 

256 37,11 

Benzo[k]fluoranthene 252 37,05 

Benzo[b]fluoranthene + 

Benzo[K]fluoranthene 

252 36,94 

Benzo[e]pyrene 252 38,07 

Benzo[a]pyrene 252 38,26 

Benzo[a]pyrene-d12 264 38,17 

Perylene-d12 264 38,51 

Perylene 252 38,62 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 276 43,49 

Dibenzo[a,h] anthracene 278 43,72 

Benzo[g,h,i] perylene 276 44,83 

Tabela A3- Compostos analisados na fração 1 
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Anexo 3: Concentrações dos padrões internos de açúcares analisados 

 

 

 

 

Tabela A47- Concentrações dos padrões 


