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Resumo 
 

 

A biomassa florestal apresenta um grande potencial quando usada como 
biocombustível sólido, podendo contribuir significativamente nas 
necessidades energéticas actuais como recurso renovável. A vegetação 
arbustiva que cresce na floresta portuguesa, e que aumenta o risco de 
incêndios florestais, é um recurso que pode ter aproveitamento energético. 
As espécies arbustivas, como exemplo o tojo (Ulex), apresentam uma 
densidade de biomassa considerável na região centro-litoral de Portugal, 
podendo ser considerado o seu uso como combustível, e ao mesmo tempo 
contribuir para diminuir o risco de incêndio florestal com a sua recolha. 
No presente trabalho investigou-se a influência do tratamento da biomassa 
tendo em vista a lixiviação dos elementos inorgânicos (nutrientes), 
verificando quais destes nutrientes são mais facilmente mobilizáveis pela 
água. Para este efeito, parte da biomassa recolhida foi colocada num 
coberto a secar e a outra parte foi deixada na floresta a lixiviar pela 
precipitação. Analisou-se a evolução da secagem da biomassa com e sem o 
tratamento de lixiviação. Através de ensaios de combustão num fogão para 
aquecimento doméstico caracterizou-se o efeito da lixiviação nas emissões 
gasosas de amónia e cloreto e nas características das cinzas derivadas da 
combustão da biomassa.  
A monitorização da evolução do processo de secagem revelou que a 
biomassa seca no coberto teve uma perda de humidade idêntica ao da 
biomassa que ficou na floresta. Das análises realizadas aos elementos 
contidos na biomassa, verificou-se que é possível remover uma quantidade 
considerável de elementos, como o potássio, cloreto e sódio utilizando a 
lixiviação, o que representa uma reciclagem destes nutrientes directamente 
para o solo e uma melhoria das características da biomassa como 
combustível. Com os ensaios de combustão foi possível observar que o 
tratamento de lixiviação da biomassa e a sua secagem na floresta diminui as 
emissões gasosas de amónia e cloreto. As análises às cinzas recolhidas na 
grelha do fogão revelam que os elementos potássio e sódio são removidos 
em quantidades consideráveis durante a lixiviação, enquanto o cálcio, 
magnésio, ferro e manganésio têm um teor mais elevado na biomassa 
submetida a este tratamento, ocorrendo um enriquecimento destes 
compostos possivelmente derivado da degradação biológica a que a 
biomassa esteve sujeita na floresta. 
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abstract 

 
Forest biomass has a huge potential when used as a solid biofuel and may 
have an important contribution in actual energetic demand as a renewable 
resource. The shrub vegetation that grows in Portuguese forest increases 
the risk of fire is an attractive resource that may be use for energy 
production. The arbustive species like gorse (Ulex) have a high biomass 
density in littoral-central Portugal, they may be used as a combustible and at 
the same time the fire risk is reduced. 
The aim of the present work is the analysis of the influence of leaching the 
biomass in order to remove the inorganic nutrients, and so recognizing which 
of them are easily removed by water. For this purpose, part of the biomass 
was left in the forest leaching by the rain while the other part was kept 
covered. The drying of biomass, leached and not leached, was analyzed; 
burning the biomass on a stove allowed the study of the effect of the 
leaching on the gaseous emissions of ammonia and chloride and also on the 
characteristics of the ash derived from the combustion. 
Monitorization of the drying process revealed that the final humidity loss is 
similar in both cases. From the analysis made to the biomass, it was verified 
that it is possible to remove a considerable amount of elements like 
potassium, chloride and sodium by leaching. This fact allows recycling 
nutrients directly to the soil and better characteristics of biomass to be used 
as a fuel. Combustion experiments stowed the conclusion that the leaching 
and drying process in the forest reduces ammonia and chloride emissions. 
Ashes from the stove analysis proved that elements like potassium and 
sodium are highly removed by leaching, while calcium, magnesium, iron and 
manganesium have higher contents in biomass subjected to this treatment. 
This increase might be due to the biological degradation of the biomass 
during the leaching in the forest. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação do trabalho 

As reservas energéticas são por questões óbvias uma preocupação mundial. O elevado 

consumo de recursos energéticos de origem fóssil e o consequente aumento das 

emissões de gases com efeito de estufa, levou ao incentivo da utilização de recursos 

renováveis que começam a ser cada vez mais importantes na geração de energia e calor. 

Na União Europeia a dependência crescente das importações de energia ameaça a 

segurança de aprovisionamento e implica preços mais elevados (CE, 2008). Assim sendo 

a Comunidade Europeia, através da Directiva 2001/77/EC de 27 de Novembro, 

estabelece “a necessidade de promover, como medida prioritária, as fontes de energia 

renováveis, dado que a sua exploração contribui para a protecção do ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. Além disso, essa exploração poderá também criar postos 

de trabalho a nível local, ter um impacto positivo na coesão social, contribuir para a 

segurança do abastecimento e tornar possível acelerar a consecução dos objectivos 

estabelecidos em Quioto.” A promoção do investimento em eficiências energéticas, 

energias renováveis e novas tecnologias traz benefícios e contribui para a estratégia da 

União Europeia a favor do crescimento e do emprego (CE, 2008). 

Neste contexto, a utilização de energias renováveis é necessária, por questões de 

natureza ambiental e económica. Entre estes recursos, está a biomassa florestal como 

fonte de energia, devendo o seu uso ser equacionado e fomentado, pois permite o 

aparecimento e desenvolvimento de empresas locais, dá origem consequentemente à 

criação de emprego na região, impulsionando as actividades económicas, quando 

utilizada de forma sustentável não agride o meio ambiente, podendo levar até a uma 

redução da destruição maciça de florestas, devido ao facto de uma limpeza regular dos 

terrenos reduzir a possibilidade de propagação dos incêndios.   

A energia proveniente da biomassa florestal é uma das principais fontes de produção de 

calor da humanidade, principalmente em países em desenvolvimento e em zonas rurais, 

onde é muitas vezes a única fonte de energia acessível e financeiramente viável. Sendo 

o único substituto orgânico do petróleo que é renovável (Demirbas, 2004), a biomassa é 

das fontes de combustíveis oxigenados mais atractivas (Agblevor, 1995), porque se 
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encontra amplamente distribuída na natureza e não contribui na dispersão de CO2 na 

atmosfera, desde que a sua produção e uso sejam realizados de maneira equilibrada. 

Em contrapartida, a retirada de biomassa da floresta coloca pressões adicionais nos 

recursos naturais, como o ciclo dos nutrientes, a biodiversidade, o solo e a água. Deste 

modo é necessário adoptar estratégias e abordagens que minimizem os impactos sobre 

estes recursos.  

1.2 Objectivos da investigação 

A presente tese tem como objectivo geral contribuir para a definição de um processo de 

tratamento que minimize o impacto ambiental da recolha e processamento da biomassa 

florestal utilizada na produção de um combustível sólido. A avaliação deste processo de 

tratamento envolveu: 

• O efeito da lixiviação sobre a composição da biomassa e da cinza, através da 

comparação desta com e sem tratamento de lixiviação. 

• O processo de secagem da biomassa florestal que se encontra a lixiviar na 

floresta e da que se encontra a secar num coberto. 

• As condições de combustão da biomassa, assim como das suas emissões de 

cloreto e amónia e da análise da composição da cinza daí resultante. 

Deste modo, poder-se-á avaliar o potencial da lixiviação e da secagem na utilização da 

biomassa florestal como combustível.  

1.3 Estrutura da tese  

A tese está organizada em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, está descrita a 

motivação do trabalho, os objectivos da tese e a respectiva organização. 

No segundo capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre a biomassa florestal, 

como um recurso renovável e um combustível sólido. Este capítulo explora também o 

interesse do uso da biomassa arbustiva, a avaliação dos recursos de biomassa em 

Portugal e a sua utilização numa perspectiva de gestão florestal sustentável. 

No terceiro capítulo são descritas as operações de tratamento a que podemos submeter 

a biomassa florestal, assim como uma revisão bibliográfica sobre este assunto. Foi dado 

particular ênfase ao tratamento de lixiviação visando a reciclagem dos nutrientes e a 

melhoria da qualidade da biomassa, e à combustão da biomassa florestal tendo em vista 
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o estudo das propriedades da biomassa, as emissões poluentes e as cinzas derivadas da 

combustão da biomassa.  

No quarto capítulo será descrito o trabalho experimental, estando este dividido em duas 

partes. A primeira parte incide sobre o trabalho de campo, que inclui a amostragem da 

biomassa no local de estudo, o método usado para realizar a amostragem, a 

caracterização da precipitação no local, a determinação da evolução da secagem da 

biomassa e a determinação da densidade da biomassa no local de amostragem. Na 

segunda parte será descrita a parte laboratorial, que incide sobre a combustão da 

biomassa e as características da biomassa. Na combustão da biomassa é incluído a 

preparação dos ensaios de combustão, a determinação das emissões de cloreto e 

amónia e o tratamento das cinzas da biomassa recolhidas da grelha do fogão durante os 

ensaios. Nas características da biomassa é descrito o pré-tratamento das amostras, a 

determinação do teor de cinzas, e as análises realizadas na determinação dos nutrientes 

solúveis e totais. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos. 

No sexto capítulo são discutidos os resultados obtidos, incidindo na secagem da 

biomassa, características do pinheiro e características do tojo, ensaios de combustão, 

com destaque para as emissões de cloreto e amónia, e as análises dos nutrientes das 

cinzas obtidas nos ensaios de queima. 

No sétimo capítulo são revistos os principais resultados e as conclusões obtidas, e 

delineadas sugestões que poderão dar continuidade ao trabalho que constitui a presente 

tese. 
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2 Biomassa florestal 

Neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica sobre a utilização da biomassa florestal 

incluindo, na secção 2.1, o uso desta como recurso renovável e na secção 2.2, como 

combustível sólido. Este capítulo contém na secção 2.3 um desenvolvimento sobre a 

biomassa arbustiva com potencialidade de ser usada como combustível e na secção 2.4 

uma avaliação dos recursos de biomassa florestal em Portugal, com destaque para o 

recurso floresta e arbustos. Por fim, na secção 2.5 é apresentada informação sobre a 

gestão florestal sustentável. 

2.1 Biomassa florestal como recurso renovável  

De acordo com a definição constante na Directiva 2001/77/EC de 27 de Setembro de 

2001, a biomassa é a fracção biodegradável de produtos e resíduos provenientes da 

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

conexas, bem como a fracção biodegradável de resíduos industriais e urbanos. No 

entanto, na presente tese foi apenas estudado o tratamento de resíduos de biomassa 

provenientes da floresta, e, em particular das plantas arbustivas.  

Um ponto favorável ao uso da biomassa está relacionado com a minimização das 

emissões globais de CO2, pois quando esta é queimada o CO2 é libertado na atmosfera, 

no entanto este gás é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese, mantendo 

constante a sua quantidade atmosférica.  

A União Europeia cobre 4% das suas necessidades energéticas a partir da biomassa, 

estando o potencial deste recurso longe de ser aproveitado. Em relação à silvicultura, em 

muitos países de comunidade, o mercado para os desbastes de menor tamanho, que 

podem ser utilizados para produzir calor e electricidade, é muito limitado. A maior parte 

desses recursos não utilizados encontram-se em pequenas explorações privadas, o que 

dificulta a sua mobilização (CE, 2005). 

A biomassa florestal tem potencial para fazer uma contribuição positiva para as 

necessidades energéticas, não só em termos de geração de electricidade, mas mais 

significativamente como fonte directa de aquecimento (Illsley et al, 2007). A utilização 

deste recurso domina o consumo de energias renováveis no sector do aquecimento e a 

maior parte deste é constituído por aquecimento a lenha para fins domésticos. No entanto 
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existe um baixo nível de crescimento na utilização de fornos e caldeiras a lenha 

eficientes, ou da cogeração de biomassa (para utilização industrial), apesar do seu 

potencial em termos de redução de emissões (CE, 2006). 

A utilização deste recurso apresenta muitas vantagens em relação às fontes de energia 

convencionais, bem como em relação a outras energias renováveis, estando 

relacionadas em particular com os seus custos relativamente baixos, uma menor 

dependência em relação a variações climáticas de curto prazo, uma promoção de 

estruturas económicas regionais e o facto de constituir uma fonte de rendimento 

alternativa para os agricultores (CE, 2005). 

Actualmente a procura de energias renováveis, intensificou de certo modo a procura de 

novas tecnologias do uso da biomassa que promovam a diminuição dos impactos 

ambientais. 

2.2 Biomassa florestal como combustível sólido  

A biomassa inclui uma larga variedade de produtos e subprodutos da floresta, da 

agricultura e dos resíduos municipais e industriais. Depois do processo de conversão, a 

biomassa pode ser usada como combustível para providenciar calor, produzir 

electricidade ou ser usada como combustível para os transportes, dependendo da 

tecnologia e do tipo primário da biomassa (EEA, 2006). 

Como qualquer combustível, o uso desta fonte de energia, tem vantagens e 

desvantagens inerentes ao seu uso. Este recurso tem vantagens importantes como 

matéria-prima para a combustão, devido à volatilidade alta do combustível, à reactividade 

elevada e ao carbonizado resultante da combustão (Dermibas, 2004). As desvantagens 

inerentes ao uso deste combustível estão relacionadas com o valor do poder calorífico 

por unidade de volume em comparação com os combustíveis fósseis, as características 

energéticas heterogéneas, a dificuldade de controlo da velocidade da queima, e ainda os 

problemas económicos associados ao transporte e distribuição, e a necessidade de áreas 

grandes para o armazenamento da biomassa (Balatinecz, 1983).  

O processo de conversão para aproveitamento de energia passa pela recolha dos 

componentes, seguido do transporte para os locais de consumo, onde se faz o 

aproveitamento energético por processos termoquímicos (Erro! A origem da referência 

não foi encontrada.).  
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Em geral, a biomassa é extraída em áreas de produção extensas para depois ser 

concentrada nos locais de combustão, o que exige um grande esforço logístico em 

relação a colheita, transporte e armazenamento. Mas é possível minimizar estes 

impedimentos através de uma preparação própria dos biocombustíveis (Staiss e Pereira, 

2001).  

A conversão física como a briquetagem ou a densificação pode trazer vantagens 

intrínsecas. Através da densificação ou briquetagem aparecem vantagens como a 

velocidade de combustão que pode ser comparada à do carvão, pode ser alcançada uma 

combustão uniforme, as emissões de partículas podem ser reduzidas, para além de que 

o transporte, armazenamento e alimentação é realizado de modo mais eficiente 

(Balatinecz, 1983). Vários estudos têm indicado que a madeira (resíduos de floresta) 

transformada em pellets, será o combustível da biomassa mais provável de ser 

comercializado no futuro (Skytte et al, 2006). 

A conversão termoquímica baseia-se em métodos que utilizam o calor como fonte de 

transformação da biomassa, e estes distinguem-se pela quantidade de oxigénio presente 

no momento da transformação. A combustão é o método tradicional da produção de calor 

(em processos domésticos e industriais) e de energia eléctrica. Neste processo dá-se a 

Fontes de Biomassa 

Plantas energéticas, produtos e subprodutos florestais, resíduos industriais 

Colheita e recolha Conversão física: 

Fraccionamento 

Densificação 

Briquetagem 

Conversão termoquímica 

Combustão;  

Carbonização (carvão vegetal);  

Gaseificação (gás de síntese); 

 Liquefacção (óleo de pirólise, metanol) 

Energia térmica 

Energia eléctrica 

Energia mecânica 

Figura 1:Estrutura esquemática dos processos para a produção de energia para combustíveis 

sólidos (Staiss e Pereira, 2001) 
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transformação da energia química do combustível, a temperaturas altas e na presença de 

ar ou oxigénio em excesso em relação à quantidade estequiométrica. Os biocombustíveis 

sólidos podem ainda ser gaseificados, carbonizados ou liquefeitos. Na pirólise ou 

carbonização a biomassa é submetida a temperaturas elevadas, na ausência de 

oxigénio, sendo este método utilizado para a produção de carvão vegetal ou de 

combustíveis líquidos. Na gaseificação procura-se que ocorra uma combustão completa, 

em que a biomassa é colocada a temperaturas muito altas e com quantidades limitadas 

de oxigénio ou ar. Ao usar oxigénio obtêm-se um gás que pode ser transformado em 

combustível líquido, com o uso de ar, o gás obtido pode ser usado para produção de 

electricidade e vapor e água (Staiss e Pereira, 2001). A liquidificação é composta por dois 

processos, a pirólise e a síntese do metanol. Nesta última o produto é obtido a partir de 

hidrogénio e de monóxido de carbono existentes no gás de síntese (Staiss e Pereira, 

2001). 

A inovação no domínio das tecnologias energéticas é um factor de desenvolvimento 

social. A tecnologia tem um papel vital a desempenhar para quebrar definitivamente o elo 

entre o desenvolvimento económico e a degradação do ambiente, garantindo energia 

limpa, segura e barata em quantidade suficiente (CE, 2006). 

2.3 Biomassa arbustiva 

Os arbustos que crescem na floresta, designados comummente por mato, são um 

recurso que pode ser valorizado como combustível sólido. A sua definição baseia-se no 

facto de ser uma planta perene, que apresenta caules lenhosos e que normalmente se 

ramificam a partir da base com uma altura inferior a cinco metros. 

Os arbustos como a Ulex europaeus L. (tojo), várias espécies de Erica (urze) e espécies 

de Genista (giestas) ocupam vastas áreas da Península Ibérica, com um clima 

característico da costa atlântica. Segundo o ministério do meio ambiente espanhol no ano 

2000 este tipo de mato ocupava 800 000 hectares de terra na Galiza (NW de Espanha) 

(Regueira et al, 2004).  

A distribuição geral da Ulex europaeus (L.) ocorre na Europa ocidental, enquanto no caso 

da Erica arborea (L.) esta surge na região mediterrânica, Macaronésia e norte e este de 

África. Em Portugal, como se pode observar na figura seguinte a urze (Erica arborea) 

encontra-se por quase todo o território nacional. No caso do tojo (Ulex europaeus) este 

ocorre só no norte e centro de Portugal. 
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A ocorrência de espécies de arbustos, como o tojo e a urze, estão ligadas a tr

1. O abandono de grandes extensões de terra, antes usadas para a agricultura, 

devido à migração interna das vilas para as cidades, o que reduz os sectores da 

agricultura e pecuária. Estas terras abandonadas são tomadas pelas espécies de 

arbustos. 

2. O grande número de fogos florestais que reduzem o espaço de ocupação de 

árvores, o que provoca o alastrar

arbustos. Na maior parte dos casos, a concentração incontrolável de arbustos são 

a causa frequente do com

3. As campanhas de exploração de madeiras mal conduzi

desflorestação de largas zonas

arbustos da fronteira para o

Destes factores resulta uma diminuição da produtividade do solo e ao mesmo tempo um 

aumento da geração de resíduo

Com a procura de fontes de energia alternativas, a 

tipo de biomassa pode ser um alvo interessante, pois tem vantagens inerentes como a 

redução de incêndios florestais, a valorização do material colhido e da en

sua combustão. Entre as diferentes fontes de biomassa

Figura 2: Distribuição da espécie 

direita) em Portugal Continental (Fonte: 

A ocorrência de espécies de arbustos, como o tojo e a urze, estão ligadas a tr

O abandono de grandes extensões de terra, antes usadas para a agricultura, 

devido à migração interna das vilas para as cidades, o que reduz os sectores da 

agricultura e pecuária. Estas terras abandonadas são tomadas pelas espécies de 

O grande número de fogos florestais que reduzem o espaço de ocupação de 

o que provoca o alastrar de espécies com baixa selectividade como os 

arbustos. Na maior parte dos casos, a concentração incontrolável de arbustos são 

a causa frequente do começo e alastramento de fogos florestais.

As campanhas de exploração de madeiras mal conduzid

desflorestação de largas zonas florestais, promovendo a invasão de espécies de 

arbustos da fronteira para o interior da zona florestal. (Regueira

Destes factores resulta uma diminuição da produtividade do solo e ao mesmo tempo um 

aumento da geração de resíduos florestais (Regueira et al, 2001). 

Com a procura de fontes de energia alternativas, a exploração da energia contida

biomassa pode ser um alvo interessante, pois tem vantagens inerentes como a 

redução de incêndios florestais, a valorização do material colhido e da en

ntre as diferentes fontes de biomassa da floresta, a maior parte dos 

: Distribuição da espécie Erica arborea L. (urze) (à esquerda) e Ulex 

em Portugal Continental (Fonte: www.jb.utad.pt) 
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A ocorrência de espécies de arbustos, como o tojo e a urze, estão ligadas a três factores: 

O abandono de grandes extensões de terra, antes usadas para a agricultura, 

devido à migração interna das vilas para as cidades, o que reduz os sectores da 

agricultura e pecuária. Estas terras abandonadas são tomadas pelas espécies de 

O grande número de fogos florestais que reduzem o espaço de ocupação de 

de espécies com baixa selectividade como os 

arbustos. Na maior parte dos casos, a concentração incontrolável de arbustos são 

eço e alastramento de fogos florestais. 

das que levam à 

a invasão de espécies de 

florestal. (Regueira et al, 2004).  

Destes factores resulta uma diminuição da produtividade do solo e ao mesmo tempo um 

exploração da energia contida neste 

biomassa pode ser um alvo interessante, pois tem vantagens inerentes como a 

redução de incêndios florestais, a valorização do material colhido e da energia obtida na 

floresta, a maior parte dos 

Ulex europeus (tojo) (à 
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arbustos pode ser removido numa forma de exploração energética racional e sustentável 

(Regueira et al, 2004). 

Apesar destas vantagens, o conhecimento limitado do stock existente a nível nacional, e 

sobre as condições de colheita técnicas e ambientais, leva a que actualmente não seja 

possível o desenvolvimento de uma actividade de valorização energética destes 

arbustos. 

2.4 Avaliação dos recursos de biomassa 

A área florestal da União Europeia (dos 15) é de 115 milhões de hectares, no entanto, em 

toda a Europa é cerca de 1039 milhões. Isto indica que existem recursos em grande 

escala, mas não estão completamente explorados (Parikka, 2003). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 266/2003 de 17 de Novembro, “o sector florestal 

português constitui uma riqueza estratégica cuja necessidade de preservação e de 

desenvolvimento recolhe a unanimidade nacional.” Ocupando 38% do território nacional, 

este sector envolve mais de 400 mil proprietários e 160 mil trabalhadores nas diferentes 

fileiras, gerando, então, aproximadamente 3% do valor acrescentado bruto da economia. 

A floresta é a principal fonte de biomassa em Portugal. Sendo considerado um recurso 

estratégico, merece um planeamento sustentável e uma quantificação assente no seu 

potencial energético, assim como na oferta e procura deste recurso. 

Com base no Inventário Florestal Nacional de 2005/2006 (DGRF, 2006), a área florestal 

em Portugal continental ocupa cerca de 3412 mil hectares, a ocupação de matos é de 

1899 mil hectares, sendo a área usada pela agricultura cerca de 3028 mil hectares 

(Tabela 1). A região com a área mais florestada é o Alentejo (1222 mil ha), sendo seguida 

pela região Centro (973 mil ha), o Norte (619 mil ha), Lisboa e Vale do Tejo (460 mil ha) e 

por fim o Algarve (137 mil ha). 
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Tabela 1: Áreas por uso do solo em Portugal continental (em mil ha) 

 Floresta Matos Agricultura TOTAL 

Norte 618,8 674,6 640,0 1933,4 

Centro 973,5 668,9 572,4 2214,8 

Lisboa e Vale do Tejo 460,3 126,2 442,4 1028,8 

Alentejo 1222,5 255,6 1243,3 2721,4 

Algarve 137,4 173,3 130,1 440,8 

TOTAL 3412,5 1898,6 3028,2 8339,2 

                               Fonte: DGRF (2005/2006) 

Em relação à área florestal, dos 3412 mil hectares de floresta (Tabela 2), 3137 mil 

hectares são os povoamentos, ou seja, áreas ocupadas com árvores florestais existentes, 

enquanto 213,3 mil hectares são de áreas de povoamento ardidas, sendo 6% da área 

florestal, e por fim 41 mil hectares são de áreas de corte raso, em que as árvores do 

povoamento foram cortadas observando-se a existência de cepos. 

Tabela 2: Áreas por tipo de floresta em Portugal continental (em mil ha) 

Povoamentos 
Áreas ardidas de 

povoamento 

Áreas de corte 

raso 

Outras áreas 

arborizadas 
TOTAL 

3137 213 41 21 3412 

  Fonte: DGRF (2005/2006) 

 

Na Tabela 3 verifica-se que os povoamentos florestais em Portugal continental mais 

abundantes são os de eucaliptos (736,7 mil ha) e os de pinheiro bravo (710,6 mil ha), 

seguidos do sobreiro (646,7 mil ha), do carvalho (117,9 mil ha), do pinheiro manso (83,9 

mil ha) e por fim do castanheiro (28,2 mil ha). 
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Tabela 3: Superfícies florestais por espécie (em mil ha) e percentagem das espécies de matos 

comuns existentes em povoamentos florestais 

Espécie 
Área1 

florestal 
(mil ha) 

Espécies de mato presente (%) 2                                                                  

Tojo Urze 
Giesta 

e 
Codeço 

Esteva Sargaço Silva Rosmaninhos 
e Arçãs 

Carqueja 

Pinheiro 
Bravo 

710,6 39 47 18 11 5 8 6 21 

Sobreiro 646,7 36 11 12 34 39 5 27 3 

Eucalipto 736,7 35 30 9 19 6 10 11 11 

Azinheira 388,3 7 0 11 31 30 3 17 1 

Carvalho 117,9 19 15 48 10 3 27 3 4 

Pinheiro 
Manso 

83,9 48 10 5 22 31 5 22 2 

Castanheiro 28,2 11 5 36 9 7 25 0 0 

Outras 
folhosas 

96,8 21 21 16 5 9 35 2 7 

Outras 
resinosas 

14,2 27 50 32 9 0 9 5 41 

  1 Fonte: DGRF (2005/2006) 

   2 Fonte: DGRF (2001) 

Em relação às espécies de mato, o tojo encontra-se em maior percentagem em 

povoamentos de pinheiros, sobreiros e eucaliptos. Já a urze é mais abundante em áreas 

florestadas por pinheiros bravos. No caso das giestas e codeço estas dão-se melhor em 

povoamentos de carvalhos, enquanto a carqueja encontra-se em maior percentagem em 

áreas com outras resinosas. 

Assim, o tojo e a urze são as espécies arbustivas mais abundantes dos povoamentos 

florestais de maiores áreas, como o eucalipto e o pinheiro bravo. No entanto estes 

números não revelam o panorama actual para o aproveitamento do potencial das 

espécies de mato, sendo difícil quantificar o verdadeiro potencial energético deste 

recurso, uma vez que não são conhecidas as respectivas densidades de biomassa 

destas espécies. 

2.5 Gestão florestal sustentável  

O aumento substancial do uso de biomassa da floresta para produção de energia coloca 

uma pressão adicional na biodiversidade da floresta, assim como nos recursos do solo e 

água, o que faz com que a gestão sustentável aponte para uma utilização com limitações 

de matos e biomassa florestal. 



 

Universidade de Aveiro 13

Com base no Decreto-Lei 100/2003 de 30 de Abril a gestão florestal sustentável é o 

objectivo estratégico central a atingir, sendo o desenvolvimento na Europa em matéria de 

enquadramento da certificação da gestão florestal sustentável um elemento essencial da 

abordagem política devido à sua exigência em relação à qualidade da intervenção na 

floresta, em termos da motivação da sociedade civil através das organizações 

relacionadas com a floresta (produção, industria e serviços). 

A gestão florestal sustentável foi definida na Conferência Ministerial de Protecção das 

Florestas na Europa em 1993 como “a supervisão e uso das florestas e das terras 

florestais de uma maneira, e com uma proporção, que mantenha a biodiversidade, 

produtividade, capacidade de regeneração, vitalidade e o seu potencial a cumprir, agora 

e no futuro, as funções ecológicas, económicas e sociais relevantes, a nível local, 

nacional e global, e que não causam danos a outros ecossistemas”.  

Assim, a produção de bioenergia florestal tem potenciais pressões ambientais, pois a 

floresta e em particular os resíduos florestais e a madeira morta têm um número de 

funções ambientais importantes. Nestas funções estão incluídas o fornecimento de 

nutrientes, a regulação dos fluxos de água, ajudar na prevenção da erosão dos solos, e 

criar habitats. A remoção da biomassa da floresta provoca impactos adversos em 

algumas destas funções (EEA, 2006).  

Em suma, é necessário que o potencial uso deste recurso seja realizado de modo a evitar 

o aumento de pressões ambientais, como por exemplo, deixando ficar as folhagens e 

raízes no local e limitar a extracção dos resíduos de acordo com a sustentabilidade do 

local, pois os resíduos (folhagem e raízes) fornecem nutrientes, e a sua extracção deve 

ser adaptada à fertilidade do solo do local e da sua base de saturação. Uma baixa base 

de saturação corresponde a solos ácidos com baixa disponibilidade de nutrientes. 
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3 Operações de tratamento da biomassa florestal 

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica na secção 3.1 sobre a lixiviação da 

biomassa, assim como o interesse deste tratamento em relação à reciclagem dos 

nutrientes existentes na biomassa e o seu interesse em relação à qualidade da biomassa. 

A secção 3.2 contém um desenvolvimento sobre a combustão da biomassa, onde se 

destaca as propriedades da biomassa, as suas emissões poluentes e a formação de 

cinzas. 

3.1 Lixiviação 

O processo de lixiviação é um mecanismo complexo, em que a fase sólida, o agente 

lixiviante e o soluto se relacionam entre si. A fase sólida envolvida neste sistema contém 

variadas fases minerais, que por sua vez apresentam solubilidades distintas. Por sua vez, 

o lixiviado pode conter uma diversidade de constituintes dissolvidos. Assim, a presença 

em solução de um determinado composto (ou elemento) depende, certamente, da 

presença deste na fase sólida. Deste modo, o elemento em causa liberta-se para a fase 

aquosa. Esta emissão para a fase aquosa depende principalmente da solubilidade do 

composto.  

A solubilidade é definida pela quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa 

certa quantidade de solvente, a uma dada temperatura (Chang, 1994). A dissolução dos 

compostos a partir de um sólido depende das ligações existentes entre eles, podendo 

estas serem metálicas, iónicas, covalente, entre outras.  

Em relação ao uso da biomassa florestal, a remoção de constituintes inorgânicos desta, 

através da lixiviação, é usada com o objectivo da reciclagem de nutrientes e para 

melhorar as características da biomassa como combustível. 

3.1.1  Reciclagem dos nutrientes 

No geral as concentrações altas de macronutrientes (por exemplo, azoto, cálcio, potássio, 

fósforo, magnésio) encontram-se nas partes biologicamente activas das plantas. Por 

conseguinte, o impacto da recolha das plantas para ser usado como combustível é 

negativo, pois causa perda de nutrientes no solo (Mahmoudkhani et al, 2007). Logo, a 

técnica de lixiviação da biomassa tem interesse do ponto de vista ambiental, pois permite 
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uma continuidade do ciclo de nutrientes, e os nutrientes removidos do ecossistema são 

reciclados para suster a próxima geração de florestas.  

O processo conceptualmente mais fácil é lixiviar através da precipitação natural, no 

campo e colher posteriormente o combustível já seco. Esta técnica tem custos baixos, 

mas em contrapartida, tem um controlo reduzido e sofre com a variabilidade das 

condições meteorológicas, pois a precipitação é imprevisível. Ainda são encontradas 

dificuldades na protecção do combustível da contaminação do solo, do excesso de perda 

de matéria orgânica e consequentemente da degradação da qualidade do combustível 

(Jenkins et al, 2003). A protecção da qualidade da biomassa poderia ser concretizada, se 

esta fosse lixiviada em operações controladas no local industrial, mas ocorreriam 

desvantagens como os custos elevados e a dificuldade da lavagem e secagem da 

biomassa, o volume de água necessário e a produção de lixiviado, para além de que com 

este método não haveria uma reciclagem directa dos nutrientes para o campo. 

3.1.2  Qualidade da biomassa 

A qualidade da biomassa como combustível pode ser avaliada de diferentes maneiras. 

Frequentemente é considerado o conteúdo de humidade que como um factor 

determinante. Outras qualificações incluem a densidade, conteúdo em cinzas e poder 

calorífico. Mais recentemente a composição química da biomassa tem sido identificada 

como factor de qualidade. Isto acontece devido à presença de metais alcalinos e cloro 

nos combustíveis florestais em quantidades suficientes para causar aglomerações e 

corrosão nos conversores de calor (Nurmi et al, 2007).  

Os metais alcalinos, como o sódio e o potássio, existem naturalmente na biomassa, 

assim como os metais alcalino-terrosos, como o cálcio e o magnésio, apesar destes 

últimos estarem presentes em quantidades menores. Estes metais são requeridos pelas 

plantas vivas como nutrientes, estando em maior quantidade nas partes em crescimento. 

Cerca de 90% de alcalinidade na biomassa está presente dissolvida na água ou na forma 

de iões permutáveis, sendo estes elementos susceptíveis à vaporização durante o 

aquecimento (Davidsson et al, 2002).  

Os metais alcalinos, especialmente o potássio que tem uma mobilidade elevada, tendem 

a reagir com outros constituintes inorgânicos, como a sílica que até mesmo a 

temperaturas muito abaixo dos 900 ⁰C, quebrando as ligações Si-O-Si e formando 

silicatos com um ponto de fusão baixo, ou reagindo com enxofre produzindo sulfatos 

alcalinos. Por sua vez, o cloro age como auxiliador destas reacções, aumentando a 



 

Universidade de Aveiro 17

mobilidade do potássio desde que a maioria deste se encontre como cloreto de potássio 

(KCl). O cloreto de potássio está entre as espécies que contêm, a alta temperatura, uma 

fase gasosa estável, sendo o cloro no combustível que frequentemente dita a possível 

quantidade alcalina que se vaporiza durante a combustão ou gaseificação (Baxter et al, 

1996). O cloro é um inibidor de combustão, acelera a corrosão, aumenta a volatilização 

de compostos alcalinos e está envolvido na formação de gases ácidos e emissões 

tóxicas (Jenkins et al, 2003). Assim, a remoção deste é particularmente atraente, pois a 

remoção deste elemento contribui significativamente para reduzir a libertação alcalina da 

fase inorgânica da cinza (Davidsson et al, 2002). 

Em suma, quando a biomassa é deixada durante o Inverno no campo, os elementos 

como o potássio, sódio e cloro podem ser lixiviados desta para o solo, constituindo um 

meio de reciclar os nutrientes. Métodos de lixiviação simples têm-se mostrado eficientes 

na remoção destes componentes, e deste modo reduz-se a libertação de componentes 

alcalinos durante a combustão (Jenkins et al, 1996). 

3.2 Combustão da biomassa florestal 

3.2.1  Propriedades da biomassa 

Os constituintes da biomassa florestal são a celulose, hemicelulose, lenhina, lípidos, 

proteínas, açucares simples, amido, água, hidrocarbonetos, cinzas e outros compostos. A 

concentração de cada classe de composto depende da espécie, tipo de tecido da planta 

e do estado e condições de crescimento (Jenkins et al, 1998). Para se entender a 

combustão da madeira é importante perceber as suas propriedades, para se estabelecer 

o comportamento desta durante a queima (Demirbas, 2004). 

A madeira é um material orgânico, sólido, de composição complexa, onde predominam 

as fibras de celulose e hemicelulose unidas por lenhina. A celulose, cuja fórmula empírica 

é (C6H10O5)n (em que o n é o grau de polimerização), é um hidrato de carbono de cadeia 

longa composto só por um monómero (glicose). Sendo um dos principais constituintes da 

parede celular das plantas, a sua estrutura forma-se pela união de moléculas de β-

glucose através de ligações glicosídicas 1-4. As hemiceluloses são polissacarídeos de 

composição variável, incluindo monossacarídeos de 5 e 6 átomos de carbono (C5H8O4, 

C6H10O5). A lenhina é um polímero irregular, constituído por unidades de fenilpropano 

unidas por ligações éter (Jenkins et al, 1998) que se encontra associado à celulose na 
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parede celular e a sua função é conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques 

microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais. 

A estrutura essencialmente constituída por hidratos de carbono da biomassa, faz com 

que esta tenha muito mais oxigénio que os combustíveis fósseis convencionais, incluindo 

o carvão. Normalmente, cerca de 30 a 40% de matéria seca da biomassa é oxigénio. O 

principal constituinte da biomassa é o carbono, que é cerca de 30 a 60 % da matéria 

seca, dependendo do seu conteúdo em cinzas. O hidrogénio é o terceiro maior 

constituinte dos componentes orgânicos, com cerca de 5 a 6% da matéria seca. O azoto, 

enxofre e cloro encontram-se em quantidades inferiores a 1% da matéria seca, sendo 

responsáveis pela formação de emissões poluentes. Outros elementos inorgânicos 

podem ser encontrados em concentrações altas (Jenkins et al, 1998).  

As características como a baixa temperatura de ignição e elevado teor em voláteis fazem 

da biomassa um bom combustível (Werther et al, 2000). Os componentes voláteis têm 

uma forte influência na decomposição térmica e no completamento da combustão dos 

combustíveis sólidos (Obernberger e Thek, 2004). 

A combustão é um fenómeno complexo que envolve dois processos simultâneos, sendo 

estes a transferência de massa e calor com a ocorrência de reacções químicas e de fluxo 

do fluido (Jenkins et al, 1998). Durante a combustão, o carbono e hidrogénio são 

oxidados através de reacções exotérmicas (formando CO2), influenciando o valor 

orgânico do combustível, e o oxigénio orgânico fornece uma parte de oxigénio necessário 

para o processo de combustão (Obernberger e Thek, 2004). De uma forma simples, a 

reacção global de combustão da biomassa com o ar pode ser representada pela seguinte 

expressão: 

�����������	
�� � ���� � ��1 � �� ��� � 79
21��� � 

� ���� � 	��� � ��� � ��� � ��� � ��� � �
��  
onde a composição da biomassa é simplificada, sendo representada como um composto 

formado por apenas C, H, O, N, S e H2O. Nesta expressão o ar atmosférico é igualmente 

simplificado, sendo representado por uma mistura binária de N2 e O2 (na proporção N2/O2 

= 3,76), desprezando a participação do CO2, vapor de água e gases raros da atmosfera. 

Nos produtos formados na combustão, foi considerada apenas a formação de CO2, H2O 

(resultante da evaporação da água e reacção do hidrogénio do combustível), N2, CO, NO, 

SO2 (Dias, 2002).  
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O conteúdo em água tem uma influência no valor do poder calorífico, e na eficiência e 

temperatura de combustão (Obernberger e Thek, 2004). O poder calorífico de um 

combustível é a medida padrão do seu teor energético, e este depende da sua 

composição química e do teor de humidade, sendo este último um factor limitante da 

combustão devido à sua entalpia de evaporação (Jenkins et al, 1998). Deste modo, a 

secagem da biomassa florestal a ser usada como combustível é uma fase de tratamento 

importante, uma vez que assim é possível melhorar a qualidade da combustão. 

O processo de combustão da biomassa é um pouco mais complexo que outros 

combustíveis (ex. metano, gasolina, etc.), uma vez que o combustível apresenta uma 

composição física e química complexa e muito variável entre espécies diferentes (Dias, 

2002). 

3.2.2  Emissões poluentes 

As emissões poluentes da biomassa podem ser classificadas em dois grupos. O primeiro 

grupo consiste em poluentes inqueimados que são influenciados pelo equipamento de 

combustão e o processo em que estão incluídos o monóxido de carbono, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, hidrocarbonetos e partículas, entre outros. O segundo grupo 

consiste em poluentes que são influenciados principalmente pelas propriedades do 

combustível. Algumas emissões são os compostos de azoto, óxidos de enxofre, gases 

ácidos e metais pesados (Werther et al, 2004). As fontes e as respectivas emissões 

poluentes podem ser observadas na tabela seguinte. 

Tabela 4: Fontes e emissões poluentes da combustão da biomassa 

Origem Emissões 

Inqueimados CO, HC, condensados, PAH, partículas  

Poluentes oxidados NOx, N2O 

Biomassa com Cl e S HCl, SO2, Sais (KCl, K2SO4, NH4Cl) 

Cinzas Partículas 

Biomassa com metais pesados Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, Hg, etc. 

                             Fonte: Werther et al. (2000) 

Os inqueimados ocorrem usualmente devido a temperaturas de combustão baixas, a uma 

mistura insuficiente do combustível durante a queima e a um tempo de residência baixo 

dos gases combustíveis na câmara de combustão. No entanto, estas emissões podem 

ser minimizadas através de uma mistura adequada, temperaturas de combustão altas, 
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assim como o tempo de residência adequado. Em relação ao segundo grupo, a formação 

de NOx acontece com a libertação das espécies de azoto com os voláteis através da 

combustão e com a oxidação do azoto retido no resíduo carbonoso. As espécies voláteis 

dominantes são NH3 e HCN (Werther et al, 2002). 

O enxofre e o cloro têm influências negativas no processo de combustão. As quantidades 

altas destes compostos podem causar problemas relativos a emissões, os quais se 

podem observar na Tabela 4, e ainda relativos a formação de depósitos e corrosão. Além 

disso, o cloro influencia a formação de dioxinas e furanos (Obernberger e Thek, 2004). 

3.2.3  Cinzas 

Durante o processo de combustão, as espécies orgânicas no biocombustível são 

gaseificadas e as espécies inorgânicas ficam como sais orgânicos, isto é, cinza 

(Mahmoudkhani et al, 2007). Estes constituintes inorgânicos passam por transformações 

químicas e físicas complexas durante as reacções termoquímicas para produzir cinzas 

(Averlakis et al, 2002). 

A composição da cinza depende de vários factores como, a espécie da planta, as 

condições do solo e a temperatura de combustão (Mahmoudkhani et al, 2007), assim 

como a participação dos componentes inorgânicos, durante as reacções complexas, para 

formar cinzas depende, em grande parte, da natureza destes, das suas características 

químicas e das condições de reacção (Arvelakis et al, 2002). 

Assim, o termo cinza refere-se a todos os constituintes inorgânicos, incluídos no material 

da biomassa, numa variedade de formas como catiões ligados a orgânicos, sais 

inorgânicos e minerais (Arvelakis et al, 2002). Alguns dos principais componentes 

encontrados na fracção inorgânica da biomassa são Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, Na, K, S, P na 

forma de óxidos (Jenkins et al, 1998). Tal como nos combustíveis fósseis sólidos, muitos 

dos efeitos destes constituintes inorgânicos são considerados negativos, acarretando 

problemas ambientais e técnicos, como é o caso dos metais alcalinos, sulfatos e cloreto. 

Mas por outro lado, esta fracção inorgânica vai actuar como catalisador da pirólise e das 

reacções de gaseificação, influenciando o rendimento do processo (Dias, 2002). 

O cloro, tal como já foi referido, é o factor maioritário das emissões de origem alcalina 

pois facilita a mobilidade de muitos componentes inorgânicos, principalmente do potássio 

(Jenkins et al, 1998). O potássio, por sua vez, tem influência na fusão da cinza, uma vez 

que o aumento deste composto provoca uma diminuição no ponto de fusão, o que pode 

causar a formação de escórias e depósitos nos equipamentos (Obernberger e Thek, 
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2004). Outros compostos que têm um impacto forte na qualidade de cinzas são os metais 

pesados (Jenkins et al, 1998). Estes compostos interferem na qualidade das cinzas e 

também nas emissões de partículas. Então, respeitando as razões ecológicas, o 

conteúdo em metais pesados no combustível da biomassa devia ser limitado, 

especialmente quando utilizados em sistemas de pequena escala que não estão 

equipados com dispositivos de precipitação e partículas (Obernberger e Thek, 2004). 

As cinzas resultantes da combustão da madeira são ricas em nutrientes, sendo estes 

retirados do solo durante a colheita, por isso a reciclagem das cinzas pode ser 

interessante no aumento de sustentabilidade na extracção de resíduos em solos pobres 

em nutrientes. 
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4 Trabalho experimental

Neste capítulo será descrito o trabalho experimental

fases distintas. Na primeira fase descreve

processo de amostragem, o estudo da evolução da secagem da biomassa e a densidade 

da biomassa recolhida. Na segunda fase 

em laboratório, dividindo-

ensaios de combustão e na determinação de alguns dos nutrientes existentes na 

biomassa e na cinza destas.

4.1 Trabalho de campo

4.1.1   Amostragem 

4.1.1.1 Local de Estudo 

A área florestal escolhida 

biomassa florestal é uma área florestal da Região Litoral

sub-bosque, usada principalmente para a prática de silvicultura 

de eucaliptal e pinhal como se pode ob

 

Figura 3: Localização do Roxico (mancha clara) e da área florestal (mancha escura) onde se 

Trabalho experimental 

erá descrito o trabalho experimental usado, estando dividido

Na primeira fase descreve-se o trabalho realizado no campo, como o 

processo de amostragem, o estudo da evolução da secagem da biomassa e a densidade 

da biomassa recolhida. Na segunda fase descrevem-se os modelos d

-se na determinação das características da

e na determinação de alguns dos nutrientes existentes na 

biomassa e na cinza destas. 

Trabalho de campo 

escolhida para a recolha e posterior caracterização da densidade de 

biomassa florestal é uma área florestal da Região Litoral-Centro, com características 

usada principalmente para a prática de silvicultura apresentando plantações

de eucaliptal e pinhal como se pode observar na Figura 3. 

Localização do Roxico (mancha clara) e da área florestal (mancha escura) onde se 

encontra o local de estudo. 

23

o dividido em duas 

se o trabalho realizado no campo, como o 

processo de amostragem, o estudo da evolução da secagem da biomassa e a densidade 

se os modelos das análises feitas 

na determinação das características da biomassa, nos 

e na determinação de alguns dos nutrientes existentes na 

caracterização da densidade de 

Centro, com características de 

apresentando plantações 
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O local de estudo (Figura 3) situa-se a cerca de 1 km da localidade de Roxico, sendo 

uma propriedade privada constituída por uma plantação de eucaliptos que já sofreu o 

primeiro corte. Essa parcela fica localizada no norte de Portugal, no concelho de 

Estarreja, distrito de Aveiro. O solo predominante nessa na área é do tipo cambissolo 

derivado de xisto argiloso, ou seja, é um tipo de solo com uma profundidade entre 0,5 a 

1,5 m, ainda em processo de desenvolvimento e com material de origem na massa de 

solo. Este género de solos situa-se nos mais variados tipo de relevo e possuem uma 

fertilidade muito variada. A amostragem da biomassa tem como objectivo identificar as 

espécies arbustivas que poderão ser usadas como biocombustível sólido, determinar a 

densidade de biomassa na área e fornecer material para o processo de tratamento de 

lixiviação destas para posterior análise das suas características e nutrientes. 

4.1.1.2 Método de amostragem 

A amostragem é uma das partes mais importantes neste tipo de estudos, pois os 

resultados experimentais dependem muito da representatividade das amostras. Para 

cumprir este requisito, é necessário identificar as plantas arbustivas mais abundantes na 

parcela usada neste estudo, proceder à separação por taxa e uma posterior selecção de 

algumas plantas para a sua análise. 

No presente trabalho, a amostragem foi realizada através da técnica que se designou 

como técnica dos quadrados. Para este efeito, na área em estudo foram escolhidos locais 

representativos, que foram identificados através das suas coordenadas UTM pelo uso de 

um GPS. Nestes locais foram delimitados quadrados de 4 m de lado, com a ajuda de 

uma fita métrica e de um fio que foi preso a estacas de forma a delimitar a área de corte e 

recolha da vegetação. Depois de definida a área de amostragem, efectuou-se o corte de 

toda a vegetação arbustiva e de pequenas árvores, com uma tesoura junto à base do 

caule, assim como a recolha de ramos e cascas (neste caso de Eucalipto). Ainda no local 

de amostragem, a biomassa florestal recolhida foi identificada e separada por géneros 

botânicos, para que se procedesse à sua pesagem, utilizando uma balança electrónica 

suspensa Kern MH5K5 (com sensibilidade até 5 g). Este procedimento foi realizado 

quatro vezes distintas e em datas diferentes, sendo a biomassa recolhida e separada, 

armazenada em feixes colocados em pilhas. As pilhas de biomassa dos dois primeiros 

quadrados foram colocadas numa zona coberta, estando protegidas da precipitação para 

que ocorresse a sua secagem ao ar atmosférico, enquanto a dos outros dois quadrados 

foi deixada na floresta, com o intuito de ser lixiviada e secar em condições naturais. Deste 

modo, foram obtidas amostras de biomassa com tratamentos diferentes. 
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Na parcela em estudo foram identificados e recolhidos arbustos como o Tojo (Ulex), Urze 

(Erica) e Carqueja (Pterospartum), Pinheiros (Pinus) de pequeno porte e cascas e ramos 

de Eucalipto. Durante a amostragem no terreno, os espécimes de tojo e carqueja não se 

encontravam com flor, ao contrário de alguns dos espécimes de urze recolhidas que se 

apresentavam com flor. Nos pinheiros cortados, através dos anéis no caule foi possível 

determinar que os espécimes maiores têm cerca de 5 a 6 anos de idade. Para análise 

laboratorial foram seleccionadas plantas representativas, sendo escolhidos exemplares 

de tojo e pinheiro com um diâmetro de caule idêntico, que se encontra entre os 15 a 20 

mm, com as partes verdes (espinhos e agulhas) desenvolvidas. Depois de analisada a 

massa recolhida nos quatro quadrados, o tojo e o pinheiro foram as plantas escolhidas 

para serem analisadas, uma vez que se encontravam em maior quantidade na zona de 

amostragem. As cascas e ramos de eucalipto também se encontravam em grande 

quantidade, pois as cascas derivadas dos troncos destas plantas, têm um ciclo de 

permanência anual, caindo praticamente toda a casca no fim do ciclo. Apesar de 

poderem ser usadas como um possível biocombustível sólido, os ramos e cascas de 

eucalipto recolhidas já se encontravam mortas há tempo indeterminado, tendo sido 

lixiviadas antes da recolha, não tendo sido consideradas nas análises que se seguem. 

4.1.1.3 Caracterização da precipitação no local 

A necessidade de monitorizar a precipitação que ocorre no local de estudo, prende-se 

com a importância desta como agente lixiviante, durante o processo de tratamento da 

biomassa na floresta, através da lixiviação. Outro factor, em que a precipitação interfere, 

é no processo de secagem da biomassa, principalmente da que se encontra na floresta, 

mas também da que se encontra no coberto, devido ao aumento da humidade no ar 

atmosférico. Deste modo, é possível verificar a quantidade de água com que a biomassa 

na floresta foi lixiviada e a interferência da precipitação durante o processo de secagem. 

 Com o intuito de estabelecer uma possível comparação entre este factor climático e a 

eficiência dos processos de tratamento, foi realizado, ao longo do trabalho, a 

monitorização da pluviosidade através de três fontes distintas: 
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• Estação meteorológica automática portátil 

Este equipamento foi colocado na localidade de Roxico, com o intuito de monitorizar a 

precipitação pluviométrica diária, em que os valores da precipitação diária foram 

registados às 9 horas da manhã. Apesar de o equipamento ter um grau de precisão 

relativamente baixo, esta estação permite quantificar a precipitação num local perto do 

terreno onde decorreu o estudo. 

• Pluviómetro manual 

O pluviómetro manual também foi colocado na localidade do Roxico, ao lado da estação 

meteorológica automática. O pluviómetro tem 12 cm de diâmetro (D) e uma área 

superficial de 112 cm2, e possui um reservatório de plástico com uma capacidade de 

cerca de 2 L. A precipitação (Pn [mm]) é calculada através da relação entre o diâmetro do 

pluviómetro (d [cm]) com o volume de água recolhido no frasco (V [mL]) e é dada pela 

seguinte equação: 

P � �� !"#
"

$��%%%                     Equação 1 

• Estação automática de Albergaria-a-Velha 

Esta estação localiza-se a cerca de 4 km de distância do local de estudo, e os seus 

dados de pluviosidade são recolhidos pelo Instituto Nacional Água (INAG), sendo 

posteriormente disponibilizados na página do INAG na internet.   

Uma vez que a estação automática colocada na localidade do Roxico apresenta um grau 

de precisão relativamente baixo, os dados meteorológicos obtidos foram comparados 

com os dados do pluviómetro e da estação automática de Albergaria-a-Velha, de modo a 

confirmar a sua veracidade. 

4.1.2   Determinação da evolução da secagem na biomassa 

A secagem é a operação, pela qual é reduzido o teor de humidade contida nos diversos 

materiais, em graus variáveis, dependentes dos processos utilizados e da sua duração no 

tempo. Na madeira parte da humidade encontra-se retida entre as fibras (canais 

condutores), só podendo migrar para a superfície por difusão. Como a difusão é lenta, a 

madeira pode estar seca à superfície e húmida no interior (Matos, 2007). Tendo este 

estudo em vista o uso da biomassa florestal como biocombustível, o conteúdo de 

humidade presente nas plantas tem de ser tido em conta, uma vez que este interfere 

directamente na combustão da biomassa, alterando o seu poder calorífico inferior. 
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Com o intuito de determinar a evolução do processo de secagem da vegetação que 

permaneceu na floresta e da que ficou no coberto, elaborou-se um processo que consiste 

na observação da variação da massa da amostra de secagem em função do tempo. Para 

este efeito, foram escolhidas plantas representativas de tojo, pinheiro, urze e carqueja, 

sendo cortadas com a tesoura em pedaços menores e colocadas dentro de um saco de 

rede de plástico após serem abatidas, para que não ocorressem perdas de material 

sólido. A secagem foi feita através do contacto de material a secar com o ar atmosférico. 

A variação de massa da biomassa foi seguida através da sua pesagem com uma balança 

electrónica suspensa Kern MH5K5 (com sensibilidade até 5 g), durante os meses em que 

decorreu o trabalho experimental. No início deste teste de secagem, as pesagens foram 

efectuadas com uma maior frequência (uma vez por semana), tendo decrescido ao longo 

do tempo até serem realizadas uma vez por mês. A partir dos resultados recolhidos, foi 

calculada a variação de massa (∆m [%]), expressa em percentagem (Equação 2) durante 

o período amostrado. A massa seca ao ar (bsar) usada na Equação 2 está relacionada 

com o facto de a secagem ser realizada com ar atmosférico. 

∆m (% btq- � �./01,3435367(8-9./:6;(8-
./01,3435367(8- �                       Equação 2 

 

Depois de calculada a variação de massa em cada pesagem, em relação à pesagem 

anterior, foi determinada a variação de massa total que ocorreu nas amostras. 

Assim, com os resultados obtidos foi possível determinar a evolução do processo de 

secagem da biomassa, podendo comparar a diferença da secagem no coberto e na 

floresta em relação à precipitação diária que ocorreu ao longo desta análise. 

4.1.3   Determinação da densidade da biomassa  

A determinação da densidade da biomassa foi realizada através da relação da massa de 

biomassa recolhida e a área amostrada. Como foi mencionado acima, a vegetação 

arbustiva colhida, depois de identificada, foi pesada em base tal e qual (btq). Devido à 

presença da humidade que difere de planta para planta, a densidade foi calculada na 

base seca ao ar (bsar), para que a presença da água não seja tido em conta. Então, com 

base nos resultados obtidos durante o processo de secagem das amostras que se 

encontram no coberto (sem estarem sujeitas à precipitação), usou-se o teor de humidade 

(através da Equação 3) obtido no fim do teste de secagem e determinou-se o peso em 

base seca ao ar (bsar) através da Equação 4. 
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H (% btq- � �./01,3435367(8-9./:6;,=3467(8-
./01,3435367(8- �                       Equação 3 

 

>?@AB (C- � >(C- � �1 D � (% EFG-�                          Equação 4 

 

O cálculo da densidade de cada género de biomassa amostrada serve para se ter uma 

ideia dos espécimes que se encontram mais desenvolvidos na parcela em estudo. Como 

se pode observar na Tabela 3, as espécies de plantas mais comuns existentes nos 

povoamentos florestais de eucalipto são 35% de tojo, 30% de urze, 19% de Esteva e 

11% de carqueja. 

4.2 Laboratório 

4.2.1   Codificação das amostras 

A codificação foi realizada de modo a que se torne mais fácil e clara a identificação das 

amostras usadas para análise. Assim, estabeleceu-se uma nomenclatura tendo em conta 

o tipo de amostra, a espécie analisada, a fracção da planta e o tratamento usado, pela 

respectiva ordem, como se pode ver na Tabela 5. 

Tabela 5: Codificação das amostras e respectiva nomenclatura 

 Nomenclatura Descrição 

Tipo de amostra 
 Letra “B” maiúscula Amostras de biomassa 

Letra “C” maiúscula Amostras de cinza 

Espécie analisada 
Letra “T” maiúscula Amostras de Tojo 

Letra “P” maiúscula Amostras de Pinheiro 

Fracção da planta 
Letra “C” maiúscula Fracção castanha da planta 

Letra “V” maiúscula Fracção verde da planta 

Tratamento usado 

Número 1 Amostras para análise pós-corte 

Número 2 Amostras secas no coberto, sem lixiviação 

Número 3 Amostras lixiviadas e secas na floresta 

  

É ainda adicionado um algarismo para que se possa diferenciar os exemplares 

amostrados em relação à data do corte da biomassa. 
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4.2.2   Combustão da biomassa

4.2.2.1 Descrição dos ensaios de

Tendo em vista o uso da biomassa arbustiva 

ensaios de combustão, num 

Estes ensaios têm como principal objectiv

combustão, para posterior análise química

cloreto e amónia. 

O fogão utilizado (Figura 4

de combustão de 34 cm de altura, 36 cm de comprimento e 6

exterior tem 67 cm de altura, 43,5 cm de comprimento e 71,3 cm de la

dos gases de combustão é feita a partir de 

22 cm de diâmetro.  

Figura 4: Instalação experimental usada nos ensaios de combustão.

 

Para estes ensaios foram

Estes arbustos foram recolhidos na mesma área florestal, mas

distintas, no âmbito de outro trabalho experime

tratamento da biomassa recolhida na presente

biomassa recolhida ficou no coberto a secar durante 27 meses, enquanto a outra parte 

ficou durante 15 meses numa pilha na floresta a receber o tratamento de lixiviação e ao 

fim deste tempo foi levada para o coberto durante

Combustão da biomassa 

nsaios de combustão da biomassa arbustiva 

Tendo em vista o uso da biomassa arbustiva como biocombustível, efectu

, num fogão doméstico utilizado para aquecimento de espaços

Estes ensaios têm como principal objectivo a obtenção de cinzas provenientes

combustão, para posterior análise química e a determinação das emissões gasosas 

Figura 4), da marca Solzaima, modelo Sahara 124-A, tem uma câmara 

de combustão de 34 cm de altura, 36 cm de comprimento e 60 cm de largura. A caixa 

tem 67 cm de altura, 43,5 cm de comprimento e 71,3 cm de la

dos gases de combustão é feita a partir de um tubo exaustor com 3,3 

Instalação experimental usada nos ensaios de combustão.

m usados arbustos de tojo (Ulex), lixiviados e não lixiviados

Estes arbustos foram recolhidos na mesma área florestal, mas em zonas de amostragem 

, no âmbito de outro trabalho experimental, recebendo o mesmo tipo de 

omassa recolhida na presente zona de amostragem

biomassa recolhida ficou no coberto a secar durante 27 meses, enquanto a outra parte 

ficou durante 15 meses numa pilha na floresta a receber o tratamento de lixiviação e ao 

fim deste tempo foi levada para o coberto durante 12 meses. A biomassa
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como biocombustível, efectuaram-se alguns 

utilizado para aquecimento de espaços. 

o a obtenção de cinzas provenientes da 

emissões gasosas de 

A, tem uma câmara 

0 cm de largura. A caixa 

tem 67 cm de altura, 43,5 cm de comprimento e 71,3 cm de largura. A exaustão 

um tubo exaustor com 3,3 metros de altura e 

 

Instalação experimental usada nos ensaios de combustão. 

lixiviados e não lixiviados. 

em zonas de amostragem 

ntal, recebendo o mesmo tipo de 

zona de amostragem. Uma parte da 

biomassa recolhida ficou no coberto a secar durante 27 meses, enquanto a outra parte 

ficou durante 15 meses numa pilha na floresta a receber o tratamento de lixiviação e ao 

A biomassa usada para os 



30

ensaios de combustão teve de 

com um peso inferior a 0,50

ajustar o volume das cargas de biomassa às dimensões da 

Determinou-se a densidade da biomassa recorrendo aos feixes de tojo previamente 

pesados e colocando-os em uma caixa de volume conhecido até enche

Antes de iniciar os ensaios de combustão

recolha de cinzas, para garantir que as cinzas recolhidas

realizado. O sistema de amostragem

cloreto e amónia, foi instalado

combustão durante os ensaios de combustão para

do cloreto foi realizado com recurso a d

da conduta de exaustão (junto da sonda de amostragem gasosa), e o outro no interior

câmara de combustão. O procedimento

consistia em colocar um feixe

com a ajuda de um fósforo, a biomassa era posta

de calor. Só depois de aquecido é que os sistemas de amostrage

combustão começam a funcionar, ligando as bombas de extracção forçada. Quando os 

feixes começam a ficar na forma de brasa

feixe por cima, para começar 

determinar a quantidade de biomassa queimada em cada ensaio.

 

Figura 5: (a) Carga de biomassa em combustão, (b) Carga de biomassa na grelha.

(a)                                                                (b)
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teve de ser reduzida a feixes com um comprimento de 300 mm e 

com um peso inferior a 0,500 kg, presos com arame de ferro queimado, 

ajustar o volume das cargas de biomassa às dimensões da câmara de combustão.

se a densidade da biomassa recorrendo aos feixes de tojo previamente 

os em uma caixa de volume conhecido até enche-la. 

ar os ensaios de combustão, foi limpo o interior do fogão 

garantir que as cinzas recolhidas são relativas ao ensaio 

de amostragem utilizado para determinação da

foi instalado no topo do tubo de exaustão. A temperatura dos gases de 

os ensaios de combustão para a amostragem das cinzas, amónia e 

foi realizado com recurso a dois termopares tipo k, um deles colocado no topo 

da conduta de exaustão (junto da sonda de amostragem gasosa), e o outro no interior

O procedimento para a realização dos ensaios de

um feixe de biomassa dentro na grelha da câmara de combustão, e 

um fósforo, a biomassa era posta a arder, para se aquecer o recuperador 

Só depois de aquecido é que os sistemas de amostragem dos gases de 

a funcionar, ligando as bombas de extracção forçada. Quando os 

feixes começam a ficar na forma de brasa (imagem (b) da Figura 5), é colocado outro

 a arder. Todos os feixes são previamente pesados, para se 

determinar a quantidade de biomassa queimada em cada ensaio. 

biomassa em combustão, (b) Carga de biomassa na grelha.

 

(a)                                                                (b) 
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a feixes com um comprimento de 300 mm e 

0 kg, presos com arame de ferro queimado, de modo a 

câmara de combustão. 

se a densidade da biomassa recorrendo aos feixes de tojo previamente 

la.  

fogão e a gaveta de 

são relativas ao ensaio 

utilizado para determinação das emissões de 

temperatura dos gases de 

s cinzas, amónia e 

colocado no topo 

da conduta de exaustão (junto da sonda de amostragem gasosa), e o outro no interior da 

para a realização dos ensaios de combustão 

dentro na grelha da câmara de combustão, e 

a arder, para se aquecer o recuperador 

m dos gases de 

a funcionar, ligando as bombas de extracção forçada. Quando os 

, é colocado outro 

a arder. Todos os feixes são previamente pesados, para se 

 

biomassa em combustão, (b) Carga de biomassa na grelha. 
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4.2.2.2 Procedimento para a amostragem 

Como referido anteriormente, o cloro que se enco

negativa no processo de combustão e a sua presença 

potenciais compostos clorados

importante ter uma estimativa da

biomassa. 

Os procedimentos para estas análises

Anexo A.6 para o cloreto) foram realizados com base em 

Environmental Protection Agency). 

gases da combustão do tubo exaustor

para o efeito e a passagem destes

uma solução específica para cada um 

apresentado de forma esquemática

tubo de aço em forma de L com diâmetro conhecido de modo a este ficar

interior da conduta, sendo utilizado como sonda de amostragem

um tubo de teflon, que por sua vez vai ligar ao primeiro borbulha

borbulhadores são conectados uns aos outros por tubos de silicone e são colocados num 

recipiente com gelo, para arrefecer o gás 

O último borbulhador encontra

última ligada a uma válvula e um rotâmetro, com o objectivo de o caudal de amostragem 

dos gases de combustão.  

Figura 6: Representação esquemática da montagem do material usado na determinação das 

emissões de clor

Antes de se iniciar a amostragem do gás, foi colocado um volume conhecido de solução 

no segundo e terceiro borbulhadores, enquanto o primeiro

borbulhadores ficam vazios. O primeiro

Procedimento para a amostragem das emissões de cloreto e amónia

Como referido anteriormente, o cloro que se encontra na biomassa tem uma influência 

no processo de combustão e a sua presença provoca emissões de 

potenciais compostos clorados. A amónia é um precursor de emissões de NO

importante ter uma estimativa das emissões deste composto durante a combustão 

Os procedimentos para estas análises de amónia e cloreto (Anexo A.5 para a amónia e 

) foram realizados com base em métodos da EPA (United States 

Environmental Protection Agency). O procedimento tem como objectivo 

do tubo exaustor, tendo sido utilizada uma bomba de diafragma

e a passagem destes gases por borbulhadores ligados em série que contêm 

uma solução específica para cada um das emissões amostradas.

apresentado de forma esquemática a montagem experimental utilizada. F

tubo de aço em forma de L com diâmetro conhecido de modo a este ficar

interior da conduta, sendo utilizado como sonda de amostragem. Ao tubo de aço ligou

um tubo de teflon, que por sua vez vai ligar ao primeiro borbulha

borbulhadores são conectados uns aos outros por tubos de silicone e são colocados num 

recipiente com gelo, para arrefecer o gás e ajudar na absorção dos elementos químicos. 

encontra-se ligado por um tubo de teflon à bomb

última ligada a uma válvula e um rotâmetro, com o objectivo de o caudal de amostragem 

 

Representação esquemática da montagem do material usado na determinação das 

emissões de cloreto e amónia dos gases de combustão. 

amostragem do gás, foi colocado um volume conhecido de solução 

no segundo e terceiro borbulhadores, enquanto o primeiro borbulhador 

borbulhadores ficam vazios. O primeiro borbulhador tem em vista a condensação do 
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das emissões de cloreto e amónia 

ntra na biomassa tem uma influência 

provoca emissões de HCl e outros 

é um precursor de emissões de NOx, sendo 

durante a combustão da 

Anexo A.5 para a amónia e 

EPA (United States 

cedimento tem como objectivo a extracção de 

uma bomba de diafragma 

por borbulhadores ligados em série que contêm 

s. Na Figura 6 é 

zada. Foi colocado um 

tubo de aço em forma de L com diâmetro conhecido de modo a este ficar centrado no 

. Ao tubo de aço ligou-se 

um tubo de teflon, que por sua vez vai ligar ao primeiro borbulhador. Os quatro 

borbulhadores são conectados uns aos outros por tubos de silicone e são colocados num 

e ajudar na absorção dos elementos químicos. 

ligado por um tubo de teflon à bomba, estando esta 

última ligada a uma válvula e um rotâmetro, com o objectivo de o caudal de amostragem 

 

Representação esquemática da montagem do material usado na determinação das 

 

amostragem do gás, foi colocado um volume conhecido de solução 

borbulhador e o quarto 

em vista a condensação do 
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vapor de água presente nos gases de combustão e o quarto para prevenir a passagem 

de resíduos para a bomba. Para o cloreto usou-se uma solução alcalina de 0,1 N de 

hidróxido de sódio no segundo e terceiro borbulhador, com o intuito de absorver os iões 

cloreto através de reacções químicas do HCl e Cl2 com a solução alcalina. Para a 

absorção da amónia foi utilizada água acidificada, ou seja, uma solução de 0,1 N de 

ácido sulfúrico no segundo e terceiro borbulhadores. Para a determinação da amónia foi 

usado o método do eléctrodo selectivo de amónia (SM 4500-NH3 D, descrito no Anexo 

B.1) e a determinação do cloreto foi feita através um método de eléctrodo selectivo (PEC, 

descrito no Anexo B.2). As amostragens de cloreto e amónia foram realizadas com 

recurso a dois trens de amostragem montados em paralelo, durante os ensaios de 

combustão. 

O caudal dos gases de combustão amostrado foi contabilizado com recurso a um 

rotâmetro com uma válvula, ligado à bomba de amostragem dos gases. O rotâmetro foi 

calibrado com a ajuda de um contador de gás húmido, o que permitiu obter uma recta de 

calibração que expressa a relação entre o caudal de gás e a altura do flutuador. Para se 

realizar a amostragem dos gases de combustão de forma isocinética, foi necessário 

garantir que a velocidade dos gases na conduta fosse idêntica à velocidade de aspiração 

no bocal da sonda de amostragem. Assim para a regulação do caudal de amostragem 

foram considerados os seguintes parâmetros:  

1. O caudal de ar (Gv1,N [m3/h]) relativo à câmara de combustão foi monitorizado 

através de um medidor de caudal (marca Kurkz 155 Adam). Os dados deste 

caudal são obtidos nas condições PTN (P=1,01325 × 105 Pa e TN= 273 K), sendo 

este um caudal variável ao longo da combustão da biomassa.    

2. No tubo exaustor com 22 cm de diâmetro (d2), os gases de combustão encontram-

se aproximadamente à pressão atmosférica, e a temperatura (T2 [K]) a que se 

encontra o gás é também uma variável, sendo monitorizado através de um 

termopar colocado no local de amostragem dos gases.  

3. A sonda de amostragem do gás de combustão (tubo de aço em L) apresenta um 

diâmetro interno (d3) de 5 mm. 

Considerando que os gases de combustão se comportam como gases perfeitos às 

condições de serviço em análise, procedeu-se à determinação do caudal de amostragem 

de forma a que a velocidade de amostragem seja aproximadamente igual à velocidade do 

escoamento gasoso na conduta de exaustão. 
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Sabendo que: 

 HIJK $IJK
L MIJK � H $

L M                                       Equação 5  

E considerando que o caudal volumétrico do ar admitido na câmara de combustão 

semelhante ao dos gases no tubo exaustor (GV1=GV2) obtêm-se, através da equação 6, o 

caudal dos gases de combustão nas condições de serviço: 

GO� P.Q
R S � HT,IJK

H" � M"
MT,IJK � GO�,HMU             Equação 6 

Depois de determinado o caudal dos gases de combustão no tubo exaustor é calculada a 

velocidade de escoamento (v2 [m/h]) destes, com a Equação 7: 

 GO P.Q
R S � A (m�- � v P.RS                                Equação 7 

Por fim, calcula-se o caudal de amostragem pretendido, para se obter uma amostragem 

aproximadamente isocinética dos gases de combustão (equação 8): 

GO� P.Q
R S � A� (m�- � v�  P.RS                              Equação 8 

Com estes cálculos e com a recta de calibração do rotâmetro foi possível, durante o 

decorrer da amostragem do cloreto e da amónia presentes nos gases de combustão, 

ajustar o caudal dos gases de amostragem através da regulação da altura do flutuador do 

rotâmetro, conforme a variação do caudal de ar admitido na câmara de combustão e da 

temperatura dos gases no tubo exaustor.  

4.2.2.3 Colecta de cinzas para análise 

As cinzas dos ensaios de combustão, foram recolhidas na grelha e na gaveta do fogão 

sendo submetidas ao seguinte tratamento: 

a) Após a recolha das cinzas, procedeu-se à sua pesagem. 

b) Determinou-se a fracção de inqueimados com diâmetro superior a 1 mm de uma 

amostra homogénea com base no procedimento usado para determinar o teor em 

cinzas da biomassa (Anexo A.2). 

c) Com um peneiro de 1 mm, peneiraram-se as cinzas, de modo a remover a fracção 

de inqueimados com diâmetro maior, e procedeu-se à sua pesagem. 

d) Com base no procedimento usado para determinar o teor em cinzas da biomassa 

(Anexo A.2), obteve-se o teor de inqueimados com diâmetro inferior a 1 mm nas 

cinzas. 



Departamento de Ambiente e Ordenamento 34

e) Guardou-se a cinza em dois sacos hermeticamente fechados, de modo a prevenir 

a retenção de humidade pela cinza. 

Com os dados obtidos durante este tratamento, foi possível obter, o teor em cinzas da 

biomassa usada nos ensaios de combustão e a fracção de inqueimados presentes na 

cinza. Foi realizada a determinação de alguns elementos inorgânicos (fósforo, potássio, 

sódio, magnésio, cálcio, ferro e manganésio) presentes nas cinzas da fracção de 

tamanho inferior a 1 mm, após uma combustão completa das amostras de cinza. 

4.2.3  Características da biomassa 

4.2.3.1 Pré-tratamento das amostras de biomassa 

De acordo com os procedimentos das análises previstas, procedeu-se à recolha de 

amostras representativas de tojo e pinheiro, com diâmetro de caule idêntico. Após esta 

recolha, procedeu-se ao pré-tratamento seguinte das amostras (com base no 

procedimento da norma CEN/TS 14780): 

a) Inicialmente dividiram-se a partes castanhas das verdes de cada planta, para se 

poder distinguir, durante as análises, o efeito da lixiviação em cada uma das 

fracções da planta. Assim, definiu-se como fracção verde a parte das plantas com 

diâmetro inferior a 4 mm e fracção castanha a parte com diâmetro igual ou 

superior a 4mm. 

b) Prosseguiu-se com o corte das plantas, com a ajuda de uma tesoura de poda, 

tendo em vista a redução das amostras a partículas inferiores a 20 mm de 

comprimento. Durante este período de corte, até à redução final das amostras, 

ocorre uma perda no teor de humidade. 

c) A seguir reduziu-se o tamanho das partículas anteriores, através do uso de um 

moinho de martelos, com um crivo de 5 mm. 

d) Para reduzir o material para um tamanho igual ou inferior a 1 mm, efectuou-se 

uma nova moagem com um moinho de navalhas. 

e) O material moído foi passado por um peneiro de 1mm, para separar as partículas 

com um tamanho superior ao pretendido. Estas foram novamente moídas 

conforme a alínea d), até ficarem com o diâmetro pretendido. 

f) No fim de cada moagem, o material triturado foi colocado em sacos de plásticos 

hermeticamente fechados e identificados com o código da amostra. 
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Com este pré-tratamento pretende-se garantir a homogeneidade das amostras, uma vez 

que estas são compostas por diferentes partes, como caules, ramos, folhas, espinhos, 

agulhas, etc.. 

4.2.3.2 Determinação do peso seco a 105⁰C 

Com base no procedimento (descrito no Anexo A.1) da norma CEN/TS 14774-3, o 

conteúdo de humidade da biomassa é determinada através da perda de peso depois da 

secagem da amostra a 105 ⁰C na estufa até se obter uma massa constante. A 

determinação do teor de humidade (H [% bs]) é dada pela Equação 9. 

H (% bs- � �."9.Q�
�."9.T� � 100                         Equação 9 

Onde,  

m1 – massa do recipiente+tampa (g) 

m2 – massa do recipiente+ tampa e amostra antes da estufa (g) 

m3 – massa do recipiente + tampa e amostra depois da estufa (g) 

Esta determinação tem como objectivo determinar o conteúdo dos componentes 

químicos da biomassa em base seca, de forma a poderem ser comparados. 

4.2.3.3 Determinação do teor em cinzas 

O procedimento (descrito no Anexo A.2) para a determinação do teor de cinzas (Ad [%]) 

foi realizado com base na norma CEN/TS 14775. Com esta análise pretende-se 

determinar o conteúdo em cinzas das diferentes amostras. Para esta determinação, as 

amostras previamente secas na estufa e pesadas, foram colocadas numa mufla e 

aquecidas uniformemente até aos 250 ºC durante 50 minutos, permanecendo a esta 

temperatura cerca de 60 minutos, para permitir a volatilização das amostras de biomassa 

antes da ignição destas. De seguida continuou-se a aumentar uniformemente a 

temperatura até aos 550 ºC durante 60 minutos, sendo mantida a esta temperatura 

durante 120 minutos. As amostras incineradas, depois de terem arrefecido na mufla 

foram pesadas de modo a se obter o seu teor em cinzas, dado pela Equação 10. 

AZ � �.Q9.T�
�."9.T� � 100                            Equação 10 
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Onde, 

m1 – massa do cadinho (g) 

m2 – massa do cadinho + amostra (g) 

m3 – massa do cadinho + cinzas (g) 

4.2.3.4 Nutrientes 

Um dos principais factores ambientais que afectam as plantas é a nutrição mineral. A 

nutrição das plantas é definida como o fornecimento e a absorção dos elementos 

necessários ao seu metabolismo e crescimento. (Mengel e Kirby, 1982). Os elementos 

essenciais das plantas incluem o fósforo (P), potássio (K), azoto (N), enxofre (S), cálcio 

(Ca), ferro (Fe), magnésio (Mg), manganésio (Mn), cobre (Cu), zinco (Zn), boro (B), 

molibdénio (Mo), sódio (Na) e cloro (Cl). No entanto, os elementos analisados neste 

estudo foram o P, K, Ca, Fe, Mg, Mn, Na e o Cl. As análises realizadas à biomassa e às 

cinzas provenientes desta, têm como objectivo verificar o efeito da lixiviação na biomassa 

que foi sujeita a este tratamento, comparativamente com a que não sofreu este processo 

e foi armazenada num coberto após o seu corte. Assim, é possível obter um termo de 

comparação dos processos de tratamento usados e a sua eficácia na remoção de 

nutrientes existentes na biomassa. 

1. Determinação dos elementos solúveis da biomassa 

O procedimento (descrito no Anexo A.3) usado para a determinação dos elementos 

solúveis tem como base a norma CEN/TS 15105. Os nutrientes da biomassa, que são 

susceptíveis de serem removidos pela acção da água da chuva, e que foram 

determinados nesta análise foram o cálcio (Ca), cloro (Cl), magnésio (Mg), potássio (K) e 

o sódio (Na). Para determinar o conteúdo destes elementos colocou-se uma fracção de 

massa conhecida das amostras de biomassa em recipientes de plástico termoresistentes. 

De seguida colocou-se um volume também conhecido de água bidestilada, e procedeu-

se à extracção dos nutrientes solúveis através do aquecimento da solução numa 

autoclave a 120⁰C durante 60 minutos. Depois de arrefecer, o conteúdo de cada 

recipiente foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL perfazendo-se o volume 

de 100 mL com pequenas porções de água bidestilada usada nas lavagens do recipiente 

de plástico que continha a solução. Esta solução foi filtrada para remover as partículas de 

biomassa mais finas, com um filtro com poros de 0,45 µm e por fim determinou-se a 

quantidade de cada elemento através dos métodos de detecção descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6: Métodos de detecção usados para determinação dos elementos solúveis presentes na 

biomassa. 

Elemento Método de detecção Descrito no: 

Cl Método de eléctrodo do ião cloreto Anexo B.2 

Ca, Mg Espectroscopia de absorção atómica - 

Na, K Espectroscopia de emissão atómica - 

 

A solução aquosa contendo o elemento da amostra analisada, Ci, expressa em ppm base 

seca, é dado pela equação: 

C\ � �]9]^��$
. � �%%

�%%9_                      Equação 11 

Onde,  

c  - concentração do elemento, em mg/L, na solução extraída; 

c0  – concentração do elemento, em mg/L, na solução extraída do branco; 

V - volume, em mL, da solução extraída; 

m -  massa, em g, da amostra usada; 

H - humidade, expressa como percentagem de massa, determinada de acordo com 

CEN/TS 14774-3 

2. Determinação dos elementos inorgânicos na cinza da biomassa 

Como foi referido anteriormente, os compostos inorgânicos, presentes na biomassa, são 

importantes no processo de combustão, mas também acarretam efeitos negativos a nível 

ambiental e técnico. Os nutrientes determinados nesta análise foram o cálcio (Ca), ferro 

(Fe), fósforo (P), potássio (K), sódio (Na), magnésio (Mg) e o manganésio (Mn). As 

amostras de biomassa usadas para esta análise foram previamente secas na estufa, 

através do procedimento usado para determinar o teor de humidade (Anexo A.1), e 

incineradas na mufla para a obtenção das cinzas da biomassa, através do procedimento 

usado na determinação do teor de cinzas (Anexo A.2). Colocaram-se as amostras de 

cinzas em recipientes de teflon devidamente identificados e adicionaram-se os reagentes 

usados nesta análise. As amostras foram postas a digerir em meio ácido, de modo a 

ocorrer a solubilização dos elementos, numa placa de aquecimento, na hotte, com refluxo 

a 100ºC durante 24 horas, tendo sido aumentada a temperatura da placa para 120ºC nas 
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últimas 6 horas. A seguir, deixou-se arrefecer as amostras até à temperatura ambiente, 

para se iniciar a parte da neutralização. Depois de adicionados os devidos reagentes, as 

amostras foram aquecidas novamente, durante 3 horas a 120ºC, sem refluxo. Por fim, 

depois de arrefecerem, as amostras digeridas foram transferidas para um balão 

volumétrico de 100 mL e adicionou-se água bidestilada até se perfazer o volume. 

O conteúdo de cada elemento foi determinado, pelos métodos de detecção descritos na 

Tabela 7. 

Tabela 7: Métodos de detecção usados para determinação dos elementos presentes na cinza da 

biomassa. 

Parâmetro Método de detecção Descrito no: 

Ca, Fe, Mn, Mg Espectroscopia de absorção atómica - 

Na, K Espectroscopia de emissão atómica - 

P Método do fósforo total Anexo B.3 

 

A concentração dos elementos foi determinada pela Equação 12, em que Ci é a 

concentração do elemento na amostra, em ppm base seca.  

C\ � P�]39]3,^��$. S                         Equação 12 

Onde: 

ci – concentração do elemento, na amostra digerida diluída, em mg/L; 

ci,0 – concentração do elemento, na solução do branco, em mg/L; 

V – Volume de diluição da solução da amostra digerida, em mL; 

m – massa  da amostra usada, em g; 

O procedimento usado nesta análise tem como base a norma CEN/TS 15290 e encontra-

se descrito no Anexo A.4. 
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5 Resultados experimentais 

5.1 Trabalho de campo 

5.1.1  Precipitação 

Os métodos de tratamento de lixiviação e secagem estudados neste trabalho são 

bastante influenciados pelas condições meteorológicas, principalmente pela precipitação 

que ocorre durante o tratamento. É possível relacionar os resultados obtidos durante o 

processo de secagem com a precipitação diária que se abateu sobre o local, e saber a 

quantidade de água a que as amostras lixiviadas foram sujeitas.  

Os dados da pluviosidade foram obtidos de três formas distintas, como referido 

anteriormente. Os registos da estação automática e do pluviómetro manual, colocados na 

localidade do Roxico, foram sobrepostos obtendo um maior grau de certeza dos dados 

obtidos nestes aparelhos. Na Figura 7 pode observar-se a representação gráfica da 

precipitação diária registada na estação do Roxico e na estação de Albergaria-a-Velha 

desde o dia 22 de Dezembro de 2007 até ao dia 22 de Junho de 2008.  

 

Figura 7: Dados da precipitação diária registada na estação do Roxico e na estação de Albergaria-

a-Velha. 

 

No entanto, os dados da estação de Albergaria-a-Velha (código 09G/01UG) só se 

encontram disponíveis até ao dia 66 (26/02/2008), sendo usados apenas para comparar 

com os registos obtidos na estação do Roxico, até a esta data. Através da sobreposição 

dos dados da precipitação na forma gráfica, verifica-se que até ao 66º dia, estes se 
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encontram concordantes, apenas com pequenas variações, e assim foram usados os 

dados da estação do Roxico para relacionar com os resultados obtidos nas análises 

seguintes. 

Para se ter uma melhor percepção da quantidade de precipitação que se abateu sobre o 

local onde se encontravam as amostras, pode-se observar na Figura 8 a representação 

gráfica da precipitação acumulada que ocorreu na localidade do Roxico. Assim, é 

possível identificar dois períodos de precipitação mais intensa, sendo o primeiro entre o 

11º dia e o 16º dia, e o segundo entre o 108º dia e o 122º dia.  

 

Figura 8: Dados da precipitação acumulada na localidade do Roxico. 

 

O corte e recolha da biomassa que ficou numa pilha na floresta foi efectuada no 41º dia, 

tendo estado sujeita, depois do corte, a uma precipitação total acumulada de 381,2 mm.   

Os dados da precipitação encontram-se discriminados no Anexo C.1 na Tabela 47 e 48. 

5.1.2   Determinação da evolução do processo de secagem da biomassa 

Como já foi referido anteriormente, o conteúdo de humidade da biomassa usada como 

combustível sólido é um factor determinante, pois tem uma influência no valor calorífico e 

na eficiência e temperatura de combustão. Deste modo, é importante verificar a diferença 

da evolução da secagem da biomassa que fica no coberto e da que fica na floresta a 

lixiviar através da relação da variação de massa e o tempo em que decorreu este 

processo, comparando ainda com os dados da precipitação diária registados na 

localidade do Roxico.  

Nas plantas vivas a madeira é formada e mantém-se essencialmente num ambiente 

saturado de água. O funcionamento das células do cerne da planta é uma parte do 

sistema vascular que conduz a água e os nutrientes das raízes até às folhas através de 
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uma rede contínua de células saturadas de água. Quando as plantas são abatidas, é 

cortada a ligação com a água do solo e as plantas começam a perder parte da sua 

humidade (Rowell, 1983) e a sua evaporação acontecerá até que seja atingido um 

equilíbrio entre a atmosfera envolvente e a biomassa em causa, designado por equilíbrio 

higroscópico. A velocidade de secagem é condicionada pela humidade relativa do ar, a 

temperatura do ar e o fluxo do ar através da superfície da madeira. A humidade relativa e 

a temperatura do ar determinam o teor de humidade de equilíbrio da biomassa, enquanto 

a circulação do ar transporta o calor e remove a água evaporada. 

Na Figura 9 pode-se observar a evolução da secagem das amostras que foram 

colocadas no saco de rede no coberto, logo após o seu corte, onde foi considerada que a 

humidade inicial das amostras se encontra a 100%. É possível observar que nos 

primeiros 5 dias é quando ocorre a maior perda de massa nas plantas arbustivas, em que 

o tojo tem uma perda de 21% de massa, a urze 28% e a carqueja 18% de massa, 

estando este facto relacionado com a perda de humidade. Depois dos 5 dias, a perda de 

massa destas plantas torna-se muito pequena ao longo do período de monitorização. Por 

sua vez, o pinheiro tem uma perda de massa constante ao longo do tempo, não 

ocorrendo nenhuma diminuição súbita. 

 

Figura 9: Evolução do processo de secagem da biomassa que se encontra no coberto e respectiva 

precipitação diária (Pn, em mm). 

 

Na biomassa que se encontra na floresta (Figura 10), com o intuito de ser lixiviada, 

verifica-se um aumento de massa nos primeiros cinco dias, altura em que ocorre um 

período de precipitação, logo após o corte, sendo este aumento justificado pelo aumento 

de humidade na biomassa. No entanto, depois deste período, observa-se no caso 

pinheiro uma diminuição constante da massa, como ocorre com a biomassa de pinheiro 

que se encontra no coberto. No tojo, observa-se uma diminuição abrupta da massa que 
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ocorre em cinco dias tal como acontece na biomassa de tojo que se encontra no coberto. 

Verifica-se ainda no tojo, que durante os dias de maior precipitação em que ocorreu a 

pesagem da biomassa ocorre um aumento de massa. Observa-se também uma perda de 

massa em períodos em que a precipitação é menor. Este facto pode estar relacionado 

com o aumento e diminuição de humidade na biomassa.  

 

Figura 10: Evolução do processo de secagem da biomassa que se encontra na floresta e 

respectiva precipitação diária (Pn, em mm). 

 

Os resultados obtidos na secagem encontram-se discriminados no Anexo C.2 na Tabela 

49 e 50. 

5.1.3   Determinação da densidade da biomassa amostrada 

A determinação da densidade da biomassa amostrada tem o intuito de se saber a 

disponibilidade deste recurso no local de estudo. Uma vez que as espécies arbustivas 

foram recolhidas numa zona de amostragem de área conhecida e como foi determinado o 

peso de cada género de biomassa, foi possível calcular a densidade de biomassa 

disponível. Para este efeito, foi necessário converter os resultados obtidos, que se 

encontravam em base tal e qual (btq), para uma base em que a humidade não interfira 

nos resultados, ou seja, para uma base seca ao ar (bsar). Dividindo o peso médio da 

biomassa de cada quadrado pela área (16 m2), obtêm-se a densidade de cada género de 

biomassa. Na Tabela 8 estão representados os resultados obtidos. 
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Tabela 8: Dados recolhidos na amostragem de cada quadrado e a respectiva densidade de 

biomassa em base seca ao ar 

Quadrados Coordenadas UTM 
Biomassa total (g bsar) 

Tojo  Pinheiro Urze Carqueja 

1 29T 540130mE,4506472mN 6874 4732 4359 0 

2 29T 540061mE,4506660mN 3475 5644 758 1900,5 

3 29T 540097mE,4506561mN 13246 5317 768 0 

4 29T 540067mE,4506635mN 3848 9436 386 760 

Média 6861 6282 1568 665 

Densidade média de biomassa (g/m2) 429 393 98 42 

 

Tabela 9: Dados recolhidos na amostragem de cada quadrado e a respectiva densidade de 

biomassa em base tal e qual. 

Quadrados 
Biomassa total (g btq) 

Tojo Pinheiro Urze Carqueja Eucalipto 

1 10050 9540 6555 0 11160 

2 5080 11380 1140 2625 21095 

3 19365 10720 1155 0 9695 

4 5625 19025 580 1050 15120 

Média 10030 12666 2358 919 14268 

Densidade média de biomassa (g/m2) 627 792 147 57 892 

 

O eucalipto (ramos e cascas), em base tal e qual, encontra-se bem representado, com 

uma densidade de 892 g/m2. Esta densidade elevada tem como razão o local de estudo 

corresponder a um eucaliptal que resultou do crescimento após o primeiro corte. 

Comparando os resultados obtidos em base seca ao ar, verifica-se que o tojo é o que 

apresenta uma densidade mais elevada, de 429 g/m2, sendo seguido do pinheiro, com 

393 g/m2. A urze (98 g/m2) e a carqueja (42 g/m2) apresentam uma densidade 

relativamente baixa no local amostrado. 

Os dados recolhidos na amostragem de biomassa em btq encontram-se discriminados na 

Tabela 9, e os dados usados para calcular a densidade em base seca ao ar encontra-se 

no Anexo C.3 na Tabela 51. 
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5.2 Laboratório 

5.2.1  Identificação das amostras analisadas 

Para melhor se entender as diferenças entre as amostras em relação ao dia de recolha 

da floresta, ao tipo e duração de tratamento, o diâmetro do caule e a precipitação 

acumulada total que se abateu sobre a biomassa que se encontra na floresta a lixiviar, foi 

elaborada a Tabela 10, onde se descreve as características de cada amostra. 

Tabela 10: Codificação das amostras para análise e respectiva descrição das suas características. 

Amostras Descrição 
Precipitação 

total (mm) 

BPC.1 

BPV.1 

Biomassa de pinheiro recolhida no dia 1/02/2008, e levada para o 

laboratório para ser analisada. Diâmetro de caule de 16 mm. 
- 

BPC.2 

BPV.2 

Biomassa de pinheiro recolhida no dia 22/12/2007 e colocada durante 6 

meses no coberto a secar, não tendo sido lixiviada. Diâmetro do caule de 

18 mm.  

- 

BPC.3 

BPV.3 

Biomassa de pinheiro recolhida no dia 1/02/2008 e colocada durante 4 

meses na floresta, tendo sido lixiviada. Diâmetro do caule de 15 mm. 
381,2 

BTC.1  

BTV.1 

Biomassa de tojo recolhida no dia 1/02/2008 e levada para o laboratório 

para ser analisada. Diâmetro de caule de 19 mm. 
- 

BTC.2.1 

BTV.2.1 

Biomassa de tojo colocada durante 27 meses no coberto a secar, não 

tendo sido lixiviada. Diâmetro do caule de 20 mm.  
- 

BTC.3.1 

BTV.3.1 

Biomassa de tojo colocada durante 15 meses na floresta, tendo sido 

lixiviada, e posteriormente colocada no coberto durante 12 meses. 

Diâmetro do caule de 20 mm 

760 

BTC.2.2 

BTV.2.2 

Biomassa de tojo recolhida no dia 22/12/2007 e colocada durante 6 

meses no coberto a secar, não tendo sido lixiviada. Diâmetro do caule de 

15 mm. 

- 

BTC.3.2 

BTV.3.2 

Biomassa de pinheiro recolhida no dia 1/02/2008 e colocada durante 4 

meses na floresta, tendo sido lixiviada. Diâmetro do caule de 15 mm. 
381,2 

CT.2.1 

Cinza recolhida dos ensaios de combustão da biomassa de tojo (BT.2.1) 

que esteve durante 27 meses no coberto a secar, não tendo sido 

lixiviada. 

- 

CT.3.1 

Cinza recolhida dos ensaios de combustão da biomassa de tojo (BT.3.1) 

que esteve durante 15 meses na floresta, tendo sido lixiviada, e 

posteriormente colocada no coberto a secar. 

- 
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5.2.2   Ensaios de combustão 

5.2.2.1 Determinação das emissões de cloreto e amónia 

Os ensaios de combustão no fogão foram realizados com amostras de tojo que recebeu 

tratamentos distintos. Foram efectuados dois ensaios, um com tojo que ficou a secar 

durante 27 meses no coberto, BT.2.1, e o segundo com tojo que ficou durante 15 meses 

a lixiviar na floresta, exposto à precipitação, e que foi colocado posteriormente no coberto 

durante 12 meses, BT.3.1. Na Tabela 11 encontram-se descritas as características de 

cada ensaio de combustão. O tojo que passou pelo processo de lixiviação (BT.3.1) 

apresenta uma densidade mais elevada do que o tojo que ficou no coberto (BT.2.1), o 

que resulta da perda de folhagem (espinhos) durante a sua permanência na floresta. O 

caudal de ar admitido na câmara de combustão apresenta variações entre os 28 e 34 

Nm3/h, tendo-se obtido um caudal médio de 30 Nm3/h. 

Tabela 11: Características dos ensaios de combustão 

Amostra 
Densidade 

biomassa (kg/m3) 
m biomassa  

queimada (kg) 
t ensaio 

(h) 
m 

(kg/h) 

Gv, ar admitido na 

câmara de combustão 
médio (Nm3/h) 

BT.2.1 31 5,270 1,533 3,4 
30 

BT.3.1 50 9,725 2,467 3,9 

 

A determinação das emissões de cloreto e amónia têm interesse para se poder verificar 

se o tratamento de lixiviação tem algum efeito sob as emissões destes compostos 

durante a combustão da biomassa. Foi calculado o factor de emissão de cloreto e amónia 

em cada um dos dois ensaios realizados. 

 

a) Emissões de cloreto (Cl-) 

A emissão de cloreto foi determinada com recurso à análise da concentração deste 

composto presente na solução que se encontrava nos borbulhadores, após a passagem 

de um caudal de gás de combustão conhecido. A concentração de cloreto presente nas 

amostras e padrões foram determinados pelo método do eléctrodo selectivo de ião 

cloreto. Com o logaritmo da concentração da gama de padrões de 10 a 1000 mg Cl-/L em 

função da diferença de potencial (mV) obtida, foi determinada uma recta de calibração 

(regressão linear), referida na Tabela 12. 



Departamento de Ambiente e Ordenamento 46

Tabela 12: Resultados do eléctrodo de ião cloreto para os padrões utilizados e respectiva recta de 

calibração 

Concentração dos 
padrões (mg/L) E (mV) Recta de calibração 

10 231,0 
y =-56,75x + 288,13 

R2=1,000 100 175,4 

1000 117,5 

 

Na Tabela 13 apresentam-se os resultados da determinação de cloreto na solução dos 

borbulhadores e na Tabela 14 encontram-se os resultados obtidos na determinação de 

cloreto emitida na combustão, o respectivo caudal mássico de cloreto (Gm) nos gases de 

combustão e o factor de emissão (f.e.). O caudal de amostragem (Gv [m3/h]) foi regulado 

através do rotâmetro que se encontra à pressão atmosférica e à temperatura ambiente 

(298 K). 

Tabela 13: Resultados da determinação do teor de cloreto na solução dos borbulhadores. 

Amostras Borbulhador E (mV) V solução (mL) Cl-solução (mg/L) Cl- (mg) 

BT.2.1 
2 185,2 

30 150,959 4,529 
3 178,4 

BT.3.1 
2 211,0 

30 76,689 2,301 
3 189,9 

 

Tabela 14: Resultados da determinação do teor de cloreto emitido na combustão de amostras de 

tojo. 

Amostras 
Gv,amostragem 

(m3/h) 

V gases 

amostrados,PTN 
(Nm3) 

Cl- gases 

combustão 
(mg /m3) 

Gm  
(mg Cl-/h) 

f.e.  
(mg Cl-/kg biomassa 

queimada) 

BT.2.1 0,040 0,056 80,600 2418,011 703,533 

BT.3.1 0,040 0,090 25,453 763,590 193,678 

 

Verifica-se que a biomassa que esteve a secar no coberto sem ter sido lixiviada tem um 

caudal mássico de cloreto mais elevado do que a amostra que esteve na floresta a 

lixiviar, assim como um factor de emissão também mais elevado.  

De seguida vai ser apresentado um exemplo de cálculo do factor de emissão, usando os 

dados da amostra BT.2.1. Assim, começa-se por calcular o volume de gás amostrado: 
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àá@ Acd@eBAfd g>
�
h i � jk,Acd@eBAalc � Flm@And �h� � 0,04 � 1,533 �

� 0,06 >� Cás t>usFvtwu  
Determina-se o volume nas condições PTN: 

x̀ � y `
z{ � {zxyx � 1,01325 � 10�yt � 0,06 >�

298 } � 273 }
1,01325 � 10�yt

� 0,056 �>� Cás  ~u>E�sFãu 

Calcula-se a concentração do gás de combustão: 

�aá@  �dc?�@eãd  >C
�>�# � ��9

x̀ � 4,529
0,056 � 80,6 >C ��9

�>aá@  �dc?�@eãd�  

Determina-se o caudal mássico do gás de combustão: 

jc �>C ��9
h � � �aá@  �dc?�@eãd g >C ��9

�>aá@ �dc?�@eãd� i � j �,AB Afcnenfd �âcABA fl �dc?�@eãd
g�>�

h i � 80,6 � 30

� 2418 �>C ��9
h � 

Por fim calcula-se o factor de emissão: 

�� g ca ��� ���a ?ndcA@@A ��lncAfA ��
i � ��,�á� �������ã�

c� ����������������
� �	��

�,	 � 703,5   

  

b) Emissões de amónia 

A determinação da concentração de amónia presente nas amostras e padrões foram 

obtidos através da utilização de um eléctrodo selectivo de amónia. Assim, com o 

logaritmo da concentração da gama de padrões de 0,1 a 1000 mg/L em função da 

diferença de potencial (mV), foi determinada uma recta de calibração (por regressão 

linear), referida na Tabela 15. 
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Tabela 15: Resultados do eléctrodo selectivo de amónia para os padrões utilizados e respectiva 

recta de calibração 

Concentrações dos 
 padrões (mg/L) E (mV) Recta de calibração 

0,1 -16,6 

y =-58,05x - 52,75  
R2=0,999 

1,0 -53,3 

10,0 -109,8 

100,0 -169,2 

1000,0 -227,0 

 

Na Tabela 16 apresentam-se os resultados da determinação de amónia na solução dos 

borbulhadores e na Tabela 17 encontram-se os resultados obtidos na determinação de 

amónia emitida na combustão, o respectivo caudal mássico de amónia (Gm) nos gases 

de combustão e o factor de emissão (f.e.). O caudal de amostragem (Gv [m3/h]) foi 

regulado através do rotâmetro que se encontra à pressão atmosférica e à temperatura 

ambiente (298 K). 

Tabela 16: Resultados da determinação do teor de amónia na solução dos borbulhadores. 

Amostras Borbulhador E (mV) V solução (mL) NH4
+

solução (mg/L) NH4
+ (mg) 

BT.2.1 
2 -133,1 

30 26,007 0,780 
3 -67,4 

BT.3.1 
2 -113,4 

30 11,928 0,358 
3 -48,4 

 

Tabela 17: Resultados da determinação do teor de amónia emitido na combustão de amostras de 

tojo. 

Amostras 
Gv,amostragem 

(m3/h) 

V gases 

amostrados,PTN 
(Nm3) 

NH4
+  

gases combustão  
(mg /m3) 

Gm  
(mg NH4

+/h) 

f.e. 
 (mg NH4

+/kg 
biomassa queimada) 

BT.2.1 0,040 0,061 13,886 416,568 121,202 

BT.3.1 0,040 0,099 3,959 118,765 30,124 

 

Verifica-se que a emissão de amónia é superior durante a combustão da biomassa que 

não foi lixiviada, com um factor de emissão de 121,202 mg NH4
+/kg de biomassa 

queimada, enquanto a biomassa que passou pelo processo de lixiviação apresenta um 

factor de emissão de 30,124 mg NH3
+/kg de biomassa queimada.  
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5.2.2.2 Características das cinzas obtidas no ensaio de combustão 

O teor médio de cinzas da biomassa queimada (A [%]) é de 1,35%, onde existe uma 

fracção de inqueimados resultantes da combustão incompleta. Na biomassa que ficou a 

secar no coberto (CT.2.1) a fracção de inqueimados resultantes foi de 24% das cinzas 

totais, e na biomassa que foi lixiviada esta fracção é mais elevada, sendo 45,4% das 

cinzas obtidas.  

Tabela 18: Características das cinzas recolhidas dos ensaios de combustão. 

Amostra m cinza recolhida (g) Ad (%) 
Fracção inqueimados 

d> 1mm (%) d< 1mm (%) Total (%) 

CT.2.1 67,656 1,3 14,1 9,9 24,0 

CT.3.1 131,446 1,4 32,4 13,0 45,4 

 

Estas cinzas foram posteriormente analisadas de modo a serem caracterizados alguns 

dos seus elementos químicos (fósforo, potássio, sódio, magnésio, cálcio, ferro e 

manganésio).  

5.2.3   Características das amostras de biomassa 

5.2.3.1 Determinação do peso seco a 105ºC nas amostras de biomassa 

A determinação do peso seco a 105ºC tem o intuito de se determinar o teor de humidade 

presente em cada amostra, para que nas análises de determinação dos nutrientes seja 

possível determinar o conteúdo das amostras em base seca, podendo deste modo 

comparar os resultados obtidos numa base em que a humidade presente na biomassa 

não interfira. Os resultados obtidos encontram-se representados na Tabela 52 do Anexo 

C.4. 

5.2.3.2 Determinação do teor em cinzas a 550ºC nas amostras de biomassa 

A determinação do teor em cinzas das amostras de biomassa a 550ºC envolveu a 

incineração das amostras de modo a que a fracção orgânica da biomassa seja totalmente 

gaseificada, ocorrendo uma combustão completa. Deste modo, obtêm-se apenas a 

fracção inorgânica da biomassa, ou seja, as cinzas.  

Através da representação gráfica da percentagem do teor em cinzas em relação às 

amostras, observa-se na Figura 11 e na Figura 12 que as partes verdes das plantas têm 

um maior conteúdo de cinzas do que as partes castanhas, devido ao facto de os 
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constituintes inorgânicos se encontrarem em maior quantidade nas partes novas das 

plantas, como nos espinhos no caso do tojo e nas agulhas no caso do pinheiro. 

 

Figura 11: Teor em cinzas nas amostras de pinheiro 

Em relação ao teor em cinzas nas amostras de pinheiro, tiveram uma média de 0,9% nas 

partes castanhas e de 2,1% nas partes verdes. Pode-se observar que no caso das partes 

verdes destas amostras, a percentagem do teor em cinzas diminui da amostra pós corte 

(BPV.1) para amostra seca no coberto (BPV.2), ocorrendo uma diminuição de teor em 

cinzas desta última em relação à amostra que ficou na floresta (BPV.3).  

 

Figura 12: Teor em cinzas das amostras de tojo. 

No caso das amostras de tojo, a média do teor em cinzas nas partes castanhas é de 

0,8% e nas partes verdes é de 1,9%. Observando a Figura 12 verifica-se que, no caso do 

tojo, não existe uma variação muito grande no conteúdo de cinzas das amostras da 

fracção castanha. Na fracção verde evidencia-se o facto de as amostras que ficaram a 

secar no coberto e na floresta (BTV.2.1 e BTV.3.1) apresentarem um teor de cinzas 

idêntico. Já a amostra BTV.3.2, que ficou a lixiviar durante 5 meses na floresta apresenta 

uma diminuição do teor em cinzas em relação com a amostra BTV.2.2 (que ficou no 
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coberto). No caso da amostra pós corte da fracção verde (BTV.1) observa-se que 

apresenta um valor inferior de teor em cinzas em relação às restantes amostras. O 

mesmo acontece nas análises seguintes, o que revela que esta amostra de biomassa 

apresenta características diferentes das outras amostras no que diz respeito à sua 

fracção verde, o que leva a este acontecimento ser comentado na discussão do presente 

trabalho. 

Os resultados obtidos encontram-se representados na Tabela 53 do Anexo C.5. 

5.2.3.3 Nutrientes 

A importância da determinação dos nutrientes disponíveis na biomassa está relacionada 

com o facto de as suas características químicas serem identificadas como um carácter de 

qualidade quando a biomassa é usada como combustível sólido. Esta análise tem 

interesse na comparação do teor dos vários nutrientes em relação aos diferentes 

métodos de tratamento a que as amostras foram sujeitas. Assim foram determinados 

inicialmente os nutrientes que mais facilmente são mobilizados pela água da chuva, 

seguindo-se a determinação de alguns elementos que constituem a cinza das amostras 

de biomassa. 

 

1. Determinação dos elementos solúveis da biomassa 

A determinação dos elementos solúveis partiu de um processo de extracção deste, 

através do aquecimento a 120ºC do meio aquoso a que as amostras foram sujeitas. Este 

processo pode ser visto como uma aceleração do processo de lixiviação. 

 

a) Cloreto (Cl-) 

Depois de efectuada a extracção, a concentração de cloreto presente nos padrões e nas 

amostras foram determinados com um eléctrodo selectivo. Ao logaritmo da concentração 

da gama de padrões de 1 a 1000 mg Cl-/L em função da diferença de potencial (mV) 

obtida, foi ajustada uma recta de calibração (por regressão linear), referida na Tabela 19. 
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Tabela 19: Resultados do eléctrodo de ião cloreto para os padrões utilizados e respectiva recta de 

calibração 

 

Concentração dos 
 Padrões (mg/L) Potencial (mV) Recta de calibração 

C
al

ib
ra

çã
o 

1 1 284,0 

y = -55,26 x + 287,04  
R2=0,998 

10 236,0 

100 177,2 

1000 119,4 

C
al

ib
ra

çã
o 

2 1 283,0 

y = -54,75 x + 284,35  
R2=0,999 

10 231,0 

100 176,1 

1000 118,8 

A partir dos resultados é possível obter a percentagem de cloreto presente nas amostras 

de biomassa de pinheiro e tojo, amostras estas que estiveram sujeitas a diferentes 

tratamentos, com um tempo de tratamento e quantidade de precipitação também 

diferente, verificando a eficácia da lixiviação. Na Tabela 21 encontram-se os resultados 

obtidos na determinação do teor de cloreto solúvel, estando a representação gráfica da 

percentagem de cloreto na biomassa de pinheiro e de tojo, respectivamente, na Figura 13 

e Figura 14. 

Tabela 20: Resultados usados na determinação do teor de cloreto solúvel nas amostras de 

biomassa. 

Amostras Potencial 
(mV) 

m analisada 
bsar (g) 

H 
(% bs) Calibração 

Cl- 
biomassa bs 

(ppm) 

Cl- 
biomassa bs 

(%) 

BPC.1 263 1,025 30 2 341 0,03 

BPV.1 227 1,054 12 2 1204 0,12 

BPC.2 269 1,048 13 2 210 0,02 

BPV.2 228 1,032 12 2 1174 0,12 

BPC.3 275 1,019 19 2 180 0,02 

BPV.3 251 1,033 13 2 454 0,05 

BTC.1 249 1,000 11 1 546 0,05 

BTV.1 233 1,000 10 1 1050 0,11 

BTC.2.1 223 1,000 10 1 1595 0,16 

BTV.2.1 204 1,000 9 1 3507 0,35 

BTC.3.1 269 1,000 10 1 236 0,02 

BTV.3.1 235 1,000 10 1 968 0,10 

BTC.2.2 216 1,094 10 2 1797 0,18 

BTV.2.2 209 1,025 9 2 2563 0,26 

BTC.3.2 255 1,029 11 2 374 0,04 

BTV.3.2 231 1,054 10 2 991 0,10 
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Figura 13: Percentagem mássica de cloreto solúvel na biomassa de pinheiro (em base seca) 

 

 

Figura 14: Percentagem mássica de cloreto solúvel na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Analisando o teor de cloreto nas amostras de tojo e pinheiro observa-se que este 

composto se encontra maioritariamente nas partes verdes destas plantas, o que pode ser 

explicado pelo facto de este elemento estar relacionado com a fotossíntese que ocorre 

nas folhas, espinhos e agulhas das plantas. No caso do pinheiro, a variação do teor em 

cloreto nas partes castanhas das diferentes amostras é muito pequeno, enquanto nas 

partes verdes existe uma diferença de cerca de metade do teor em cloreto nos 

exemplares que foram lixiviados. No tojo, a fracção castanha da biomassa lixiviada 

apresenta uma diminuição idêntica no conjunto das diferentes amostras, de cerca de 

0,10% em bs das que foram lixiviadas para as que não foram lixiviadas. Na fracção 

verde, observa-se que a amostra BTV.3.1, que esteve 15 meses a lixiviar, tem um teor 

deste elemento idêntico à amostra BTV3.2, que esteve 5 meses na floresta a lixiviar. A 

amostra (BTV.2.1) que apresenta um maior teor de cloreto solúvel é a amostra que 

esteve a secar no coberto cerca de 27 meses, tendo um valor de 0,35%.  
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b) Potássio (K) 

O potássio é o elemento mineral mais abundante nas plantas, sendo absorvido em 

grandes quantidades. Este mineral é um regulador da osmose necessário à actividade 

enzimática das plantas, sendo um nutriente móvel. 

A partir da extracção dos elementos solúveis foi possível determinar o teor de potássio 

solúvel na biomassa. Assim, efectuou-se a leitura da emissão atómica nas amostras e de 

uma gama de padrões com concentrações entre 0,0 a 2,0 mg K/L, e a partir destes 

últimos resultados foi determinada uma recta de calibração para cada calibração 

efectuada (por regressão linear) da concentração dos padrões em função da intensidade 

obtida, referidas na Tabela 22. 

 

Tabela 21: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica para os padrões de potássio 

solúvel, para um comprimento de onda de 766,5 e respectiva recta de calibração. 

 
Concentração dos 

 Padrões (mg/L) Intensidade corrigida Recta de calibração 

C
al

ib
ra

çã
o 

1 0,0 0,000 

y =0,4795 x - 0,0037  
R2=0,997 

0,2 0,070 
0,4 0,186 
0,8 0,410 

2,0 0,946 

C
al

ib
ra

çã
o 

2 0,0 0,000 

y =0,4639 x - 3×10-5  
R2=0,999 

0,2 0,089 
0,4 0,180 
0,8 0,384 
2,0 0,924 

 

Na Tabela 23 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de potássio 

solúvel, estando a representação gráfica da percentagem de potássio solúvel na 

biomassa de pinheiro e de tojo, respectivamente, nas Figura 15 e Figura 16. 
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Tabela 22: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica, usados na determinação do 

teor de potássio solúvel nas amostras de biomassa. 

Amostras m analisada 
bsar(g) 

Intensidade 
corrigida FD H 

(% bs) Calibração 
K 

biomassa bs 
(ppm) 

K 
biomassa bs 

(%) 

BPC.1 1,025 0,903 10 30 1 2624 0,26 

BPV.1 1,054 0,477 50 12 1 5409 0,54 

BPC.2 1,048 0,440 10 13 1 1019 0,10 

BPV.2 1,032 0,834 20 12 1 3835 0,38 

BPC.3 1,019 0,729 10 19 1 1859 0,19 

BPV.3 1,033 0,801 20 13 1 3745 0,37 

BTC.1 1,000 0,325 10 11 2 784 0,08 

BTV.1 1,000 0,410 10 10 2 977 0,10 

BTC.2.1 1,000 0,620 10 10 2 1478 0,15 

BTV.2.1 1,000 0,200 100 9 2 4753 0,48 

BTC.3.1 1,000 0,300 10 10 2 720 0,07 

BTV.3.1 1,000 0,270 10 10 2 645 0,06 

BTC.2.2 1,094 0,167 10 10 1 361 0,04 

BTV.2.2 1,025 0,637 20 9 1 2881 0,29 

BTC.3.2 1,029 0,227 10 11 1 524 0,05 

BTV.3.2 1,054 0,520 10 10 1 1148 0,11 

 

 

 

Figura 15: Percentagem mássica de potássio solúvel na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 16: Percentagem mássica de potássio solúvel na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Como acontece no cloreto solúvel, também o teor de potássio solúvel se apresenta mais 

elevado nas partes verdes da biomassa analisada. No pinheiro, como se observa na 

Figura 15, o potássio solúvel tem um maior teor na biomassa de pinheiro pós corte, 

BPC.1 e BPV.1, sendo este valor de 0,26% e 0,58%, respectivamente. Nas partes verdes 

observa-se que as amostras que estiveram a secar e a lixiviar durante cerca de cinco 

meses (BPV.2 e BPV.3) têm um teor de potássio solúvel praticamente igual (0,38% e 

0,37% respectivamente), tendo uma diferença de cerca de 0,17% em bs a menos de 

potássio solúvel que na BPV.1. Nas partes castanhas analisadas ocorre o mesmo que 

nas partes verdes, onde o teor de potássio solúvel é cerca de 0,12% mais baixo nas 

amostras BPC.2 (0,10%) e BPC.3 (0,19%) em relação à amostra de pós corte (BPC.1). 

Na análise do gráfico da Figura 16, verifica-se que a amostra que ficou a secar durante 

mais tempo no coberto (BTC.2.1 e BTV.2.1) é a que apresenta um maior teor de potássio 

solúvel, sendo na parte castanha de 0,15% em base seca e 0,48% na parte verde da 

planta. Nas partes castanhas do tojo, o teor solúvel deste elemento não é muito variável, 

não acontecendo o mesmo na fracção verde onde ocorre uma diferença acentuada nas 

amostras que foram lixiviadas (BTV.3.1 e BTV.3.2) para as amostras que não sofreram 

este tratamento (BTV.2.1 e BTV.2.2). 

 

c) Sódio (Na) 

O teor de sódio solúvel na biomassa foi determinado de forma idêntica ao do potássio, 

recorrendo-se à espectrofotometria de emissão atómica, para efectuar a leitura da 

intensidade das amostras e da gama de padrões de 0 a 1 mg Na/L. Observando a Tabela 

24 observa-se as rectas de calibração determinadas (por regressão linear) em cada 

calibração.  
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Tabela 23: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica para os padrões de sódio 

solúvel, para um comprimento de onda de 589 nm e a respectiva recta de calibração. 

 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 

Intensidade 
corrigida  Recta de calibração 

C
al

ib
ra

çã
o 

1 

0,0 0,000 

y =1,017 x - 0,0464 
R2=0,979 

0,1 0,119 

0,2 0,268 

0,4 0,550 

1,0 1,024 

C
al

ib
ra

çã
o 

2 

0,0 0,000 

y =0,8722 x - 0,0378 
R2=0,990 

0,1 0,036 

0,2 0,086 

0,4 0,336 

1,0 0,836 

 

Na Tabela 25 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de sódio 

solúvel, estando a representação gráfica da percentagem de potássio solúvel na 

biomassa de pinheiro e de tojo, respectivamente, na Figura 17 e Figura 18. 

Tabela 24: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica, usados na determinação do 

teor de sódio solúvel nas amostras de biomassa, para um comprimento de onda de 589 nm. 

Amostras 
m analisada 
bsar(g) 

Intensidade 
corrigida FD 

H  
(% bs)  Calibração 

  Na  
biomassa  bs 

(ppm) 

 Na  
biomassa bs 

(%) 

BPC.1 1,025 0,192 10 30 1 199 0,02 

BPV.1 1,054 0,663 10 12 1 655 0,07 

BPC.2 1,048 0,415 10 13 1 400 0,04 

BPV.2 1,032 0,682 20 12 1 1373 0,14 

BPC.3 1,019 0,353 10 19 1 367 0,04 

BPV.3 1,033 0,623 10 13 1 633 0,06 

BTC.1 1,000 0,325 50 11 2 2321 0,23 

BTV.1 1,000 0,410 10 10 2 567 0,06 

BTC.2.1 1,000 0,620 100 10 2 8334 0,83 

BTV.2.1 1,000 0,200 100 9 2 2996 0,30 

BTC.3.1 1,000 0,300 10 10 2 430 0,04 

BTV.3.1 1,000 0,270 10 10 2 390 0,04 

BTC.2.2 1,094 0,730 20 10 1 1364 0,14 

BTV.2.2 1,025 0,786 20 9 1 1569 0,16 

BTC.3.2 1,029 0,627 10 11 1 622 0,06 

BTV.3.2 1,054 0,552 10 10 1 523 0,05 
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Figura 17: Percentagem mássica de sódio solúvel na biomassa de pinheiro (em base seca). 

 

 

Figura 18: Percentagem mássica de sódio solúvel na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Analisando os resultados obtidos na determinação de teor de sódio solúvel não se 

verifica uma diferença muito grande entre as partes castanhas e verdes das amostras 

analisadas. No caso do pinheiro observa-se na amostra BPV.2 um valor elevado, 

comparado com as outras amostras de fracção verde, enquanto no tojo também se 

verifica uma amostra com um valor muito elevado em relação aos outros (BTC.2.1), não 

havendo uma justificação plausível para esta ocorrência. Ainda no tojo verifica-se que as 

amostras que sofreram o tratamento de lixiviação são as que têm valores de teor de 

sódio solúvel mais pequenos, quer na fracção castanha, quer na verde. 
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d) Magnésio 

O magnésio é um constituinte da clorofila e das proteínas, sendo essencial ao 

funcionamento dos ribossomas, sendo um nutriente móvel. Este elemento foi 

determinado recorrendo à espectrofotometria de absorção atómica, sendo efectuadas as 

leituras para as amostras e para uma gama de padrões de 0 a 0,5 mg Mg/L. Na tabela 

seguinte apresentam-se as leituras para os vários padrões, onde se obteve rectas de 

calibração (por regressão linear) para cada calibração efectuada. 

Tabela 25: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de magnésio 

solúvel, para um comprimento de onda de 285,2 nm e a respectiva recta de calibração. 

 
Concentração dos 

 Padrões (mg/L) 
Absorção 
 corrigida Recta de calibração 

C
al

ib
ra

çã
o 

1 

0,00 0,000 

y =0,7478 x - 0,0057  
R2=0,999 

0,05 0,030 

0,10 0,070 

0,20 0,139 

0,30 0,214 

0,50 0,373 

C
al

ib
ra

çã
o 

2 

0,00 0,000 

y =0,6016 x + 0,0042  
R2=0,998 

0,05 0,033 

0,10 0,065 

0,20 0,129 

0,30 0,190 

0,50 0,300 

 

Na Tabela 27 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de magnésio 

solúvel, estando a representação gráfica da percentagem de potássio solúvel na 

biomassa de pinheiro e de tojo, respectivamente, na Figura 19 e Figura 20. 

 

 

 

 

 



Departamento de Ambiente e Ordenamento 60

Tabela 26: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de magnésio solúvel nas amostras de biomassa, para um comprimento de onda de 285,2 nm. 

Amostras m analisada 
bsar(g) 

Absorção 
corrigida FD H  

(% bs)  Calibração 
  Mg 

biomassa  bs 
(ppm) 

 Mg biomassa 
bs (%) 

BPC.1 1,025 0,180 5 30 1 172,322 0,017 

BPV.1 1,054 0,343 5 12 1 251,581 0,025 

BPC.2 1,048 0,205 10 13 1 310,339 0,031 

BPV.2 1,032 0,243 20 12 1 730,127 0,073 

BPC.3 1,019 0,326 5 19 1 269,801 0,027 

BPV.3 1,033 0,183 20 13 1 561,552 0,056 

BTC.1 1,000 0,129 10 11 2 245,007 0,025 

BTV.1 1,000 0,195 20 10 2 726,765 0,073 

BTC.2.1 1,000 0,081 10 10 2 154,081 0,015 

BTV.2.1 1,000 0,109 10 9 2 204,834 0,020 

BTC.3.1 1,000 0,077 10 10 2 147,630 0,015 

BTV.3.1 1,000 0,258 10 10 2 480,003 0,048 

BTC.2.2 1,094 0,342 5 10 1 235,825 0,024 

BTV.2.2 1,025 0,346 20 9 1 1013,893 0,101 

BTC.3.2 1,029 0,190 5 11 1 142,475 0,014 

BTV.3.2 1,054 0,359 10 10 1 512,486 0,051 

 

 

 

Figura 19: Percentagem mássica de magnésio solúvel da biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 20: Percentagem mássica de magnésio solúvel na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Analisando os resultados obtidos para o teor de magnésio destas amostras, é 

possível observar uma maior percentagem deste elemento nas partes verdes do 

pinheiro e do tojo. A partir da Figura 19 verifica-se que as amostras de pós corte da 

fracção verde e castanha do pinheiro (BPC.1 e BPV.1) são as que apresentam um 

teor mais baixo de magnésio solúvel. As amostras das partes castanhas, BPC.2 e 

BPC.3, apesar de terem recebido tratamentos diferentes, têm um teor de magnésio 

solúvel idêntico. O mesmo não acontece nas amostras da fracção verde, BPV.2 e 

BPV.3, onde a biomassa que esteve a secar no coberto tem mais magnésio solúvel 

do que a amostra que esteva a lixiviar na floresta. Em relação ao teor de magnésio 

solúvel no tojo, nas partes castanhas das amostras analisadas existem pequenas 

variações deste elemento, sendo a média de magnésio solúvel de 0,019% em base 

seca. Nas partes verdes, a biomassa que ficou a secar no coberto durante 27 meses 

(BTV.2.1) tem um valor mais baixo de magnésio solúvel (0,02% em bs), havendo uma 

diferença de 0,08% para a amostra que esteve a secar durante 5 meses no coberto 

(BTV.2.2). No que diz respeito às amostras que passaram pelo tratamento de 

lixiviação na floresta, observa-se que estas contêm a mesma percentagem deste 

elemento, sendo de 0,05% em base seca. 
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e) Cálcio (Ca) 

O cálcio é um nutriente que possui um papel estrutural associado à parede celular das 

plantas e também na regulação de metabolismo destas. A determinação do teor de cálcio 

solúvel nas amostras de biomassa foi realizada a partir dos resultados de 

espectrofotometria de absorção atómica e com a adição de uma solução de lantânio nos 

padrões e nas amostras. A solução de lantânio tem como objectivo eliminar a 

interferência de fosfatos. Com uma gama de padrões de 0,0 a 5,0 mg Ca/L, obtiveram-se 

rectas de calibração (por regressão linear) para cada calibração da concentração dos 

padrões em função do resultado da absorção, apresentadas na Tabela 28. 

 

Tabela 27: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de cálcio 

solúvel, para um comprimento de onda de 422,7 nm e a respectiva recta de calibração. 

 
Concentração dos 

 Padrões (mg/L) 
Absorção 
 corrigida Recta de calibração 

C
al

ib
ra

çã
o 

1 

0,0 0,000 

y =0,0533 x + 0,0019  
R2=0,999 

0,5 0,028 

1,0 0,054 

2,0 0,111 

3,0 0,166 

5,0 0,265 

C
al

ib
ra

çã
o 

2 

0,0 0,000 

y =0,0318 x - 4×10-5  
R2=0,999 

0,5 0,017 

1,0 0,033 

2,0 0,062 

3,0 0,093 

5,0 0,161 

 

Na Tabela 29 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de cálcio 

solúvel, estando a representação gráfica da percentagem de cálcio solúvel na biomassa 

de pinheiro e de tojo, respectivamente, na Figura 21 e Figura 22. 
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Tabela 28: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de cálcio solúvel nas amostras de biomassa, para um comprimento de onda de 422,7 nm. 

Amostras m analisada 
bsar(g) 

Absorção 
corrigida FD H  

(% bs)  Calibração 
  Ca 

biomassa bs 
(ppm) 

 Ca 
 biomassa bs 

(%) 

BPC.1 1,025 1,025 1 30 2 65,640 0,0066 

BPV.1 1,054 1,054 2 12 2 88,496 0,0088 

BPC.2 1,048 1,048 2 13 2 138,822 0,0139 

BPV.2 1,032 1,032 2 12 2 276,424 0,0276 

BPC.3 1,019 1,019 2 19 2 130,372 0,0130 

BPV.3 1,033 1,033 2 13 2 273,927 0,0274 

BTC.1 1,000 0,021 2 11 1 80,151 0,0080 

BTV.1 1,000 0,112 2 10 1 456,600 0,0457 

BTC.2.1 1,000 0,034 2 10 1 133,236 0,0133 

BTV.2.1 1,000 0,065 2 9 1 260,976 0,0261 

BTC.3.1 1,000 0,022 2 10 1 83,942 0,0084 

BTV.3.1 1,000 0,185 2 10 1 760,739 0,0761 

BTC.2.2 1,094 1,094 1 10 2 70,305 0,0070 

BTV.2.2 1,025 1,025 5 9 2 407,429 0,0407 

BTC.3.2 1,029 1,029 1 11 2 44,649 0,0045 

BTV.3.2 1,054 1,054 2 10 2 218,361 0,0218 

 

 

 

Figura 21: Percentagem mássica de cálcio solúvel na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 22: Percentagem mássica de cálcio solúvel na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Ao observar o teor de cálcio solúvel obtido, nas representações gráficas acima, percebe-

se que este nutriente se encontra maioritariamente nas partes verdes das plantas, tendo 

ainda em atenção que as concentrações deste nutriente são baixas e as variações pouco 

significativas. No pinheiro ocorre a mesma situação nas duas fracções, verde e castanha, 

em que as amostras pós corte (BPC.1 e BPV.1) apresentam valores do teor deste 

elemento menores do que nas restantes amostras que ficaram no coberto e na floresta, 

sendo esta diferença mais acentuada na fracção verde. As restantes amostras 

apresentam valores de cálcio solúvel idênticos nas duas fracções. Em relação ao tojo, 

nas partes castanhas observam-se variações muito pequenas deste elemento na 

biomassa analisada. Nas partes verdes do tojo, a amostra de biomassa que foi lixiviada 

durante 15 meses (BTV.3.1) é a que apresenta o teor mais elevado de cálcio solúvel, 

enquanto a amostra que foi lixiviada durante 5 meses na floresta (BTV.3.2) apresenta o 

teor mais baixo deste elemento. Das amostras que estiveram a secar no coberto, a que 

esteve a secar durante mais tempo (BTV.2.1) tem um valor mais baixo deste elemento do 

que a que esteve durante menos tempo (BTV.3.2). 

 

2. Determinação de elementos inorgânicos na cinza da biomassa 

A determinação dos elementos na cinza de biomassa foi determinada através de uma 

digestão ácida das cinzas obtidas da incineração das amostras de biomassa na mufla a 

550ºC e das cinzas obtidas nos ensaios de combustão. Esta digestão ácida tem como 

objectivo a solubilização dos elementos na sua quase totalidade. Nas cinzas obtidas 

através da incineração da biomassa na mufla os teores dos elementos encontram-se 

referidos à unidade de massa na biomassa, considerando-se que a perda dos elementos 

inorgânicos durante a incineração na mufla é pouco significativa. Nas cinzas recolhidas 
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dos ensaios de combustão de amostras de tojo a os teores dos elementos encontram-se 

referidos à unidade de massa da cinza, uma vez que ocorrem perdas dos elementos 

inorgânicos através das cinzas volantes, durante os ensaios de combustão.   

 

a) Fósforo (P) 

O fósforo é um macronutriente essencial nas plantas, que intervém em vários processos 

metabólicos, sendo um nutriente móvel. Este elemento foi determinado recorrendo-se à 

sua análise por adição com ácido ascórbico, onde foram efectuadas as leituras da 

absorvância no espectofotómetro para as amostras e para uma gama de padrões de 0,0 

a 1,0 mg P/L. Na tabela seguinte apresentam-se as leituras para os vários padrões, onde 

se obteve uma recta de calibração (por regressão linear). 

Tabela 29: Resultados do espectofotómetro para os padrões de fósforo, para um comprimento de 

onda de 880 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 
Absorvância Absorvância 

corrigida Recta de calibração 

0,0 0,001 0,000 

y =0,5597 x - 0,0031  
R2=0,999 

0,2 0,107 0,106 

0,5 0,276 0,275 

1,0 0,559 0,558 

 

Na Tabela 31 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de fósforo, 

estando a representação gráfica da percentagem de fósforo na biomassa de pinheiro e 

de tojo, respectivamente, na Figura 23 e Figura 24. 
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Tabela 30: Resultados do espectofotómetro, usados na determinação do teor de fósforo das 

amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 285,2 nm. 

Amostras m analisada  
bs (g) Absorvância corrigida FD 

P 
biomassa  bs 

(ppm) 

P 
biomassa bs 

(%) 

BPC.1 1,358 0,433 5 287 0,029 

BPV.1 1,366 0,488 12,5 803 0,080 

BPC.2 1,366 0,254 5 168 0,017 

BPV.2 1,418 0,498 12,5 789 0,079 

BPC.3 1,284 0,317 5 223 0,022 

BPV.3 1,353 0,510 12,5 847 0,085 

BTC.1 1,384 0,223 5 146 0,015 

BTV.1 1,418 0,280 12,5 446 0,045 

BTC.2.1 1,374 0,255 5 168 0,017 

BTV.2.1 1,342 0,322 12,5 541 0,054 

BTC.3.1 1,444 0,517 5 322 0,032 

BTV.3.1 1,174 0,275 5 212 0,021 

BTC.2.2 1,395 0,169 5 110 0,011 

BTV.2.2 1,392 0,318 12,5 515 0,052 

BTC.3.2 1,364 0,191 5 127 0,013 

BTV.3.2 1,421 0,276 12,5 439 0,044 

 

 

 

Figura 23: Percentagem mássica de fósforo na biomassa de pinheiro (em base seca) 
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Figura 24: Percentagem mássica de fósforo na biomassa de tojo (em base seca) 

 

Dos resultados obtidos, representados nas figuras acima, observa-se que o teor de 

fósforo é maior na fracção verde da biomassa analisada. No pinheiro o teor deste 

elemento é idêntico nas duas partes, verdes e castanhas. O mesmo acontece no tojo, 

excepto para a amostra que esteve durante 15 meses a lixiviar na floresta, onde na 

fracção verde, BTV.3.1, tem um teor de fósforo menor do que nas outras amostras e a 

fracção castanha, BTC.3.1, apresenta o valor de fósforo mais elevado. 

 

b) Potássio (K) 

A determinação do potássio foi realizada através da espectrofotometria de emissão 

atómica, com as leituras das amostras e de uma gama de padrões de 0,0 a 2,0 mg K/L. 

Com a concentração dos padrões em função da intensidade lida obteve-se uma recta de 

calibração (por regressão linear ). 

Tabela 31: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica para os padrões de potássio, 

para um comprimento de onda de 766,5 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 
Intensidade Recta de calibração 

0,0 0,000 

y =0,4559 x + 0,0326  
R2=0,995 

0,2 0,163 

0,4 0,217 

0,8 0,390 

2,0 0,943 
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Na Tabela 33 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de potássio, 

estando a representação gráfica da percentagem de potássio na biomassa de pinheiro e 

de tojo, respectivamente, na Figura 25 e Figura 26. 

Tabela 32: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica, para a determinação do teor de 

potássio das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 766,5 nm. 

Amostras m analisada  
bs (g) 

Intensidade  
corrigida FD 

K  
biomassa bs  

(ppm) 

K  
biomassa bs  

(%) 

BPC.1 1,358 0,339 50 2475 0,247 

BPV.1 1,366 0,579 100 8774 0,877 

BPC.2 1,366 0,627 10 954 0,095 

BPV.2 1,418 0,532 50 3863 0,386 

BPC.3 1,284 0,884 10 1454 0,145 

BPV.3 1,353 0,468 50 3529 0,353 

BTC.1 1,384 0,276 20 772 0,077 

BTV.1 1,418 0,749 10 1108 0,111 

BTC.2.1 1,374 0,451 20 1336 0,134 

BTV.2.1 1,342 0,490 50 3738 0,374 

BTC.3.1 1,444 0,564 10 807 0,081 

BTV.3.1 1,174 0,542 10 952 0,095 

BTC.2.2 1,395 0,300 10 420 0,042 

BTV.2.2 1,392 0,410 50 2973 0,297 

BTC.3.2 1,364 0,486 10 729 0,073 

BTV.3.2 1,421 0,483 20 1390 0,139 

 

 

Figura 25: Percentagem mássica de potássio na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 26: Percentagem mássica de potássio na biomassa de tojo (em base seca). 

 

O teor de potássio na biomassa analisada encontra-se em maior valor nas partes verdes 

destas plantas. A partir dos resultados obtidos verifica-se que este elemento não 

apresenta muitas variações nas partes castanhas das amostras, enquanto nas partes 

verdes, as amostras que foram lixiviadas na floresta apresentam valores bastante mais 

baixos de potássio. 

 

c) Sódio (Na) 

O teor de sódio na biomassa foi determinado de forma idêntica ao do potássio, 

recorrendo-se à espectrofotometria de emissão atómica, para efectuar a leitura da 

intensidade das amostras e da gama de padrões de 0,0 a 1,0 mg Na/L. Na Tabela 34 

observa-se a recta de calibração determinada por regressão linear. 

Tabela 33: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica para os padrões de sódio, para 

um comprimento de onda de 589 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 

Intensidade 
corrigida Recta de calibração 

0,0 0,000 

y =0,9696 x + 0,0546  
R2=0,980 

0,2 0,333 

0,4 0,421 

1,0 1,016 

 

Na Tabela 35 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de sódio, 

estando a representação gráfica da percentagem de sódio na biomassa de pinheiro e de 

tojo, respectivamente, na Figura 27 e Figura 28. 
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Tabela 34: Resultados da espectrofotometria de emissão atómica, usados na determinação do 

teor de sódio das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 589 nm. 

Amostras m analisada  
bs (g) 

Intensidade  
corrigida FD 

Na 
 biomassa bs  

(ppm) 

Na  
biomassa bs  

(%) 

BPC.1 1,358 0,256 10 153 0,015 

BPV.1 1,366 0,822 10 579 0,058 

BPC.2 1,366 0,313 10 195 0,020 

BPV.2 1,418 0,581 20 766 0,077 

BPC.3 1,284 0,186 10 106 0,011 

BPV.3 1,353 0,631 10 439 0,044 

BTC.1 1,384 0,683 20 937 0,094 

BTV.1 1,418 0,562 10 369 0,037 

BTC.2.1 1,374 0,591 20 805 0,081 

BTV.2.1 1,342 0,798 20 1143 0,114 

BTC.3.1 1,444 0,386 10 237 0,024 

BTV.3.1 1,174 0,495 10 387 0,039 

BTC.2.2 1,395 0,669 20 908 0,091 

BTV.2.2 1,392 0,543 20 724 0,072 

BTC.3.2 1,364 0,835 10 590 0,059 

BTV.3.2 1,421 0,143 20 128 0,013 

 

 

Figura 27: Percentagem mássica de sódio na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 28: Percentagem mássica de sódio na biomassa de tojo (em base seca) 

 

Em relação ao pinheiro, o teor de sódio encontra-se em maior valor na fracção verde 

sendo a amostra que esteve a lixiviar na floresta é a que tem um menor valor deste 

elemento. Na fracção castanha as amostras apresentam valores muito próximos de teor 

de sódio, existindo apenas pequenas variações. Por sua vez, as amostras de tojo têm 

valores de sódio variáveis, nas duas partes, verdes e castanhas, observando-se que as 

amostras que passaram pelo tratamento de lixiviação são as que apresentam valores 

mais baixos de sódio. 

 

d) Magnésio (Mg) 

Este elemento foi determinado recorrendo-se à espectrofotometria de absorção atómica, 

com leituras para as amostras e para uma gama de padrões de 0,0 a 0,5 mg Mg/L. Na 

tabela seguinte apresentam-se as leituras para os vários padrões, onde se obteve uma 

recta de calibração (por regressão linear).  

Tabela 35: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de magnésio, 

para um comprimento de onda de 285,2 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 

Absorção 
corrigida Recta de calibração 

0,00 0,000 

y =0,7407 x + 0,0004  
R2=0,999 

0,05 0,039 

0,10 0,072 

0,20 0,149 

0,30 0,224 

0,50 0,370 
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Na Tabela 37 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de magnésio, 

estando a representação gráfica da percentagem de magnésio na biomassa de pinheiro e 

de tojo, respectivamente, na Figura 29 e Figura 30. 

Tabela 36: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de magnésio das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 285,2 

nm. 

Amostras m analisada  
bs (g) Absorção FD 

  Mg  
Biomassa 
 bs (ppm) 

 Mg  
biomassa  

bs (%) 

BPC.1 1,358 0,307 20 610 0,061 

BPV.1 1,366 0,116 100 1143 0,114 

BPC.2 1,366 0,284 20 561 0,056 

BPV.2 1,418 0,134 100 1272 0,127 

BPC.3 1,284 0,273 20 573 0,057 

BPV.3 1,353 0,115 100 1144 0,114 

BTC.1 1,384 0,233 20 454 0,045 

BTV.1 1,418 0,105 100 996 0,100 

BTC.2.1 1,374 0,156 20 306 0,031 

BTV.2.1 1,342 0,237 20 476 0,048 

BTC.3.1 1,444 0,312 20 583 0,058 

BTV.3.1 1,174 0,195 20 448 0,045 

BTC.2.2 1,395 0,223 20 431 0,043 

BTV.2.2 1,392 0,146 100 1412 0,141 

BTC.3.2 1,364 0,261 20 516 0,052 

BTV.3.2 1,421 0,120 100 1136 0,114 

 

 

Figura 29: Percentagem mássica de magnésio na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 30: Percentagem mássica de magnésio na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Na Figura 29 é possível observar que o magnésio se encontra em maior valor na fracção 

verde do pinheiro, não havendo variações significativas resultantes do tipo de tratamento 

a que foram sujeitas as amostras. No caso do tojo nas partes verdes das amostras, que 

estiveram a lixiviar e secar durante mais tempo, BTV.2.1 e BTV.3.1, o magnésio 

encontra-se em menor quantidade do que nas restantes, atingindo mesmo valores 

próximos dos que se verificam nas partes castanhas. 

 

e) Cálcio (Ca) 

A determinação do teor de cálcio nas amostras de biomassa foi realizada com a leitura 

dos resultados a partir da espectrofotometria de absorção atómica e com a adição de 

uma solução de lantânio nos padrões e nas amostras. Com uma gama de padrões de 0,0 

a 5,0 mg Ca/L, obteve-se uma recta de calibração (por regressão linear) da concentração 

dos padrões em função do resultado da absorção, referida na Tabela 38. 

Tabela 37: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de cálcio, para 

um comprimento de onda de 422,7 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 
Absorção Absorção 

corrigida Recta de calibração 

0,0 0,011 0,000 

 y =0,0348 x - 0,0002  
R2=0,999 

0,5 0,028 0,017 

1,0 0,045 0,034 

2,0 0,080 0,069 

3,0 0,117 0,106 

5,0 0,184 0,173 
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Na Tabela 39 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de cálcio, 

estando a representação gráfica da percentagem de cálcio na biomassa de pinheiro e de 

tojo, respectivamente, na Figura 31 e Figura 32. 

Tabela 38: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de cálcio extraído em meio ácido das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento 

de onda de 422,7 nm. 

Amostras m analisada 

 bs (g) 
Absorção  
corrigida FD 

Ca  
biomassa bs  

(ppm) 

Ca  
biomassa bs  

(%) 

BPC.1 1,358 0,047 5 499 0,050 

BPV.1 1,366 0,066 5 696 0,070 

BPC.2 1,366 0,031 5 328 0,033 

BPV.2 1,418 0,052 5 529 0,053 

BPC.3 1,284 0,044 5 495 0,049 

BPV.3 1,353 0,065 5 692 0,069 

BTC.1 1,384 0,016 5 168 0,017 

BTV.1 1,418 0,080 5 813 0,081 

BTC.2.1 1,374 0,038 5 399 0,040 

BTV.2.1 1,342 0,103 5 1105 0,110 

BTC.3.1 1,444 0,140 5 1395 0,139 

BTV.3.1 1,174 0,047 5 578 0,058 

BTC.2.2 1,395 0,011 5 115 0,012 

BTV.2.2 1,392 0,052 5 539 0,054 

BTC.3.2 1,364 0,025 5 265 0,027 

BTV.3.2 1,421 0,067 5 679 0,068 

 

 

Figura 31: Percentagem mássica de cálcio na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 32: Percentagem mássica de cálcio na biomassa de tojo (em base seca). 

 

O teor de cálcio no pinheiro apresenta valores mais baixos nas amostras que ficaram a 

secar no coberto, quer na fracção castanha quer na verde, enquanto nas outras amostras 

apresentam valores idênticos. Na fracção castanha do tojo, os valores de cálcio obtidos 

apresenta pequenas variações, excepto a amostra BTC.3.1 que ficou a lixiviar durante 15 

meses na floresta, apresentando um teor de cálcio 0,12% mais elevado do que a média 

deste elemento das outras amostras, o que indica que tenha ocorrido um possível erro na 

análise desta amostra. Na fracção verde o valor deste elemento não apresenta grandes 

variações, estando em maior percentagem na amostra que esteve a secar durante 27 

meses no coberto. 

 

f) Ferro 

O ferro é um constituinte do grupo de proteínas necessário à síntese de clorofila e à 

divisão celular, sendo um nutriente imóvel nas plantas. A determinação do teor de ferro 

na biomassa foi realizada através da espectrofotometria de absorção atómica com a 

leitura das amostras e de uma gama de padrões de 0,0 a 3,0 mg Fe/L. Assim obteve-se 

uma recta de calibração (por regressão linear), como se pode ver na tabela seguinte. 
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Tabela 39: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de ferro, para 

um comprimento de onda de 248,3 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 

Absorção 
corrigida Recta de calibração 

0,0 0,000 

y =0,0593 x + 0,0031  
R2=0,999 

0,5 0,030 

1,0 0,066 

2,0 0,129 

3,0 0,177 

4,0 0,240 

5,0 0,299 

 

Na Tabela 41 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de ferro, 

estando a representação gráfica da percentagem de ferro na biomassa de pinheiro e de 

tojo, respectivamente, na Figura 33 e Figura 34. 

 

Tabela 40: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de ferro das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 248,3 nm. 

Amostras m analisada 

 bs (g) 
Absorção  
corrigida 

FD 
Fe  

biomassa bs 
 (ppm) 

Fe 
 biomassa bs  

(%) 

BPC.1 1,358 0,029 2 64 0,006 

BPV.1 1,366 0,090 2 215 0,021 

BPC.2 1,366 0,017 2 34 0,003 

BPV.2 1,418 0,035 2 76 0,008 

BPC.3 1,284 0,025 2 58 0,006 

BPV.3 1,353 0,041 2 94 0,009 

BTC.1 1,384 0,036 2 80 0,008 

BTV.1 1,418 0,124 2 288 0,029 

BTC.2.1 1,374 0,034 2 76 0,008 

BTV.2.1 1,342 0,093 2 226 0,023 

BTC.3.1 1,444 0,178 2 409 0,041 

BTV.3.1 1,174 0,042 2 112 0,011 

BTC.2.2 1,395 0,022 2 46 0,005 

BTV.2.2 1,392 0,081 2 189 0,019 

BTC.3.2 1,364 0,058 2 136 0,014 

BTV.3.2 1,421 0,148 2 344 0,034 
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Figura 33: Percentagem mássica de ferro na biomassa de pinheiro (em base seca). 

 

 

Figura 34: Percentagem mássica de ferro na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Analisando os resultados do teor de ferro nas amostras analisadas de pinheiro, observa-

se que este nutriente se encontra com valores entre 0,003% bs e 0,009% bs, em ambas 

as fracções, excepto na amostra BTV.1 (amostra para ser analisada pós corte) em que se 

obteve um valor de 0,021% bs deste elemento. No tojo observa-se que nas partes 

castanhas o teor de ferro se encontra entre 0,008% bs e 0,014% bs, com a excepção da 

amostra BTC.3.1 (0,041% bs), amostra esta que recebeu o tratamento de lixiviação 

durante 15 meses, que apresenta um valor bastante elevado o que indica um possível 

erro durante a análise. Nas partes verdes os valores de ferro encontram-se 

compreendidos entre 0,011% bs e 0,034% bs. 
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g) Manganésio (Mn) 

O manganésio é um nutriente imóvel, sendo um activador enzimático, que controla as 

reacções de oxidação-redução essenciais à fotossíntese e clorofila. De forma análoga á 

determinação do teor de ferro na biomassa, a determinação do teor de manganésio foi 

realizada através da espectrofotometria de absorção atómica, com a leitura das amostras 

e de uma gama de padrões de 0,0 a 2,0 mg Mn/L. Assim obteve-se uma recta de 

calibração (por regressão linear), descrita na Tabela 40. 

 

Tabela 41: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica para os padrões de 

manganésio, para um comprimento de onda de 279,5 nm. 

Concentração 
dos Padrões 

(mg/L) 

Absorção 
Corrigida Recta de calibração 

0,0 0,000 

y=0,1444 x     
  R2=0,999 

0,5 0,071 

1,0 0,142 

1,5 0,225 

2,0 0,284 

 

Na Tabela 43 encontram-se os resultados obtidos na determinação do teor de 

manganésio, estando a representação gráfica da percentagem de manganésio na 

biomassa de pinheiro e de tojo, respectivamente, na Figura 33 e Figura 34. 
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Tabela 42: Resultados da espectrofotometria de absorção atómica, usados na determinação do 

teor de manganésio das amostras de cinza da biomassa, para um comprimento de onda de 279,5 

nm. 

Amostras m analisada 

 bs (g) 
Absorção 
corrigida FD 

Mn  
biomassa bs  

(ppm) 

Mn  
biomassa bs 

 (%) 

BPC.1 1,358 0,078 2 80 0,008 

BPV.1 1,366 0,145 2 147 0,015 

BPC.2 1,366 0,095 2 96 0,010 

BPV.2 1,418 0,180 2 176 0,018 

BPC.3 1,284 0,080 2 86 0,009 

BPV.3 1,353 0,127 2 130 0,013 

BTC.1 1,384 0,042 2 42 0,004 

BTV.1 1,418 0,112 2 109 0,011 

BTC.2.1 1,374 0,103 2 104 0,010 

BTV.2.1 1,342 0,206 2 213 0,021 

BTC.3.1 1,444 0,238 2 228 0,023 

BTV.3.1 1,174 0,080 2 94 0,009 

BTC.2.2 1,395 0,046 2 46 0,005 

BTV.2.2 1,392 0,145 2 144 0,014 

BTC.3.2 1,364 0,044 2 45 0,004 

BTV.3.2 1,421 0,096 2 94 0,009 

 

 

 

Figura 35: Percentagem mássica de manganésio na biomassa de pinheiro (em base seca). 
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Figura 36: Percentagem mássica de manganésio na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Com base nos gráficos acima representados, observa-se que nas amostras de pinheiro o 

teor de manganésio se encontra entre 0,008% bs e 0,010% bs, havendo apenas 

pequenas variações nas amostras. A fracção verde tem um teor mais elevado deste 

elemento do que a fracção castanha, não ocorrendo também diferenças muito grandes 

entre as diversas amostras, estando os valores de manganésio entre 0,013% bs e 

0,018% bs. Nas amostras de tojo observam-se algumas variações mais acentuadas, 

como é o caso da amostra BTC.3.1, na fracção castanha, com um teor de manganésio de 

0,023% bs, podendo ter ocorrido um erro durante a análise desta amostra. Na fracção 

verde as amostras com um teor mais elevado é a BTV.2.1 (0,021% bs) que esteve a 

secar 27 meses no coberto. As restantes amostras têm um teor de manganésio entre 

0,009% bs e 0,014% bs. 

 

h) Nutrientes nas cinzas obtidas nos ensaios de combustão 

A análise do teor de nutrientes das cinzas recolhidas na grelha do fogão dos ensaios de 

combustão foi realizada em separado, uma vez que as cinzas destas amostras foram 

obtidas de forma diferente, não havendo uma distinção entres as partes castanha e verde 

da biomassa. Apresentam-se os resultados obtidos na Tabela 44, em que os padrões e 

as respectivas rectas de calibração são apresentados na Tabela 29, 31, 33, 35, 37, 39 e 

41 à Tabela, para cada nutriente.   
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Tabela 43: Resultados do teor de nutrientes das cinzas recolhidas na grelha durante os ensaios de 

combustão de amostras de tojo 

Elemento Amostras Leitura corrigida FD Elemento cinza bs 
(ppm) 

Elemento cinza bs 
(%) 

P 
CT.2.1 0,525 5 23589 2,359 

CT.3.1 0,549 5 21444 2,144 

K 
CT.2.1 0,722 20 151217 15,122 

CT.3.1 0,416 20 73128 7,313 

Na 
CT.2.1 0,573 20 53465 5,347 

CT.3.1 0,112 20 5148 0,515 

Mg 
CT.2.1 0,312 20 42068 4,207 

CT.3.1 0,095 100 55529 5,553 

Ca 
CT.2.1 0,056 5 40374 4,037 

CT.3.1 0,121 5 75712 7,571 

Fe 
CT.2.1 0,118 2 19376 1,938 

CT.3.1 0,153 2 21981 2,198 

Mn 
CT.2.1 0,154 2 10665 1,066 

CT.3.1 0,204 2 12285 1,228 

 

 

 

Figura 37: Percentagem mássica dos nutrientes das cinzas recolhidas na grelha durante os 

ensaios de combustão de amostras de tojo. 

 

Na Figura 37 observar-se que nutrientes como o fósforo, ferro e manganésio não 

apresentam variações significativas nas diferentes amostras e têm teores abaixo dos 

2,4% em base seca. O potássio é o nutriente que apresenta um teor mais elevado na 

amostra não lixiviada (CT.2.1) sendo de 15% bs, enquanto na amostra que a amostra 

que ficou a lixiviar na floresta (CT.3.1) apresenta um teor bastante menor (7,313% bs). 
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No que diz respeito ao sódio observa-se que a amostra que passou pelo processo de 

lixiviação apresenta um teor deste elemento muito pequeno (0,515% bs) e a amostra que 

ficou a secar no coberto tem um teor 5,347% bs desse elemento. Em relação ao cálcio e 

magnésio ambas as amostras CT.3.1 (lixiviada) têm teores destes elementos superiores 

aos da amostra CT.2.1 (não lixiviada). 
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6 Discussão 

A discussão dos resultados experimentais foi orientada de modo a responder aos 

objectivos anteriormente referidos. Os objectivos fixados foram: 

• Avaliar a evolução do processo de secagem da biomassa que se encontra no 

coberto e na floresta, comparando os resultados obtidos com a precipitação diária 

registada na localidade do Roxico.  

• Avaliar a eficácia do tratamento de lixiviação na remoção dos nutrientes 

analisados na biomassa de tojo e pinheiro. 

• Verificar a eficácia da lixiviação na redução das emissões de amónia e cloreto nos 

ensaios de combustão, assim como nas cinzas obtidas nestes ensaios. 

De modo a facilitar a discussão dos resultados experimentais, dividiu-se a discussão em 

secagem da biomassa, características do pinheiro e características do tojo e por fim 

ensaios de combustão. 

 

Secagem da biomassa 

Durante a monitorização da evolução do processo de secagem da biomassa observou-se 

que as plantas arbustivas que se encontravam no coberto tiveram uma perda de massa 

significativa nos primeiros dias após o seu corte, provavelmente resultante da perda de 

água, tornando-se a variação de massa muito pequena no restante período de 

monitorização. No pinheiro a perda de massa ocorreu de modo constante ao longo do 

tempo. Apesar de a biomassa estar resguardada da precipitação no coberto, encontra-se 

em contacto com a humidade presente no ar atmosférico. As variações de humidade no 

ar atmosférico não provocaram alterações visíveis na variação de massa da biomassa, 

verificando-se apenas haver subidas mínimas de massa nas plantas arbustivas durante 

os períodos em que ocorreu precipitação. Assim, após uma fase inicial de perda rápida 

de humidade na biomassa arbustiva, atinge-se um período de equilíbrio estabelecido pelo 

teor de humidade relativa da atmosfera envolvente, sendo no pinheiro a perda de 

humidade inicial significativamente mais lenta, logo demorando mais tempo até atingir 

essa fase de equilíbrio.  

Na biomassa de tojo que ficou a lixiviar na floresta, ocorreu também uma perda de massa 

acentuada na fase inicial embora se verificassem variações relacionadas com a 
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precipitação. No pinheiro apesar de após o corte se verificar um aumento de massa, a 

sua secagem realizou-se de forma constante não apresentando variações significativas 

durante os períodos de precipitação.  

Observando a Tabela 45, verifica-se que a diferença de teor de massa perdida pelo tojo 

nos diferentes métodos de tratamento é cerca de 3%, tendo perdido mais massa a 

biomassa que se encontrava na floresta. No caso do pinheiro, obteve-se uma diferença 

da variação de massa de 10%, tendo o que ficou no coberto uma perda de 50,5 % de 

massa e o que ficou na floresta 41%. No entanto, nos últimos 76 dias de monitorização 

(que corresponde à monitorização realizada do dia 01/04/2008 ao dia 21/06/2008), a 

biomassa de pinheiro e tojo que se encontrava no coberto perdeu respectivamente 7% e 

3%, de massa, contra uma perda de 30% na biomassa que secou na floresta durante 

este período. Este facto pode ser explicado pelo facto de a biomassa que se encontrava 

na floresta ter estado sujeita à lixiviação ocorrendo perdas de massa relacionadas com a 

perda de constituintes orgânicos e inorgânicos e ainda por a biomassa se encontrar mais 

exposta à circulação do ar e a temperaturas mais quentes, devido a não estar 

resguardada do sol, durante os meses mais quentes (Maio e Junho), ocorrendo uma 

maior perda de humidade. 

Tabela 44: Percentagem de variação de massa total perdida pela biomassa durante o processo de 

secagem. 

Biomassa Tratamento Massa inicial (g btq) Massa final (g bsar) ∆m (% btq) 

Tojo 
Coberto 2945 2015 31,6 

Floresta 3435 2235 34,9 

Pinheiro 
Coberto 4400 2180 50,5 

Floresta 3695 2180 41,0 

Urze 
 1060 705 33,5 

Carqueja   2465 1785 27,6 

 

Deste modo, verifica-se não existir variação significativa da variação de massa final nos 

diferentes métodos de tratamento. Em relação à perda de massa pela diminuição de 

humidade na biomassa, e sendo esta dependente da humidade relativa do ar, que é a 

mesma nos dois casos, varia só o facto de a biomassa que se encontra na floresta ficar 

molhada durante os períodos de precipitação, sendo compensada com uma maior 

circulação do ar e a exposição a temperaturas mais altas durante os dias de sol. Assim, a 
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secagem da biomassa que se encontra na floresta torna-se mais lenta durante o Inverno, 

mas durante os meses mais quentes tem uma maior perda de humidade. No entanto é 

necessário ter em conta a perda de massa derivada da lixiviação dos constituintes 

orgânicos e inorgânicos da biomassa que se encontra na floresta. 

 

Características do Pinheiro 

No pinheiro, ao analisar o teor em cinzas observou-se que este é mais elevado na 

fracção verde, pois os compostos inorgânicos encontram-se em maior quantidade nestas 

partes da biomassa. As amostras pós corte das fracções castanha e verde apresentam 

uma maior quantidade de cinzas do que as amostras que ficaram a secar no coberto e a 

lixiviar na floresta, sendo esta diferença mais acentuada na fracção verde e na amostra 

que passou pelo processo de lixiviação. A diferença do teor em cinzas entre a amostra 

pós-corte (BPV.1) e a amostra que ficou no coberto (BPV.2) poderá dever-se à perda de 

algumas folhas (agulhas) durante a secagem. A diferença do teor em cinzas entre a 

amostra pós-corte (BPV.1) e a amostra que ficou na floresta (BTV.3), para além da perda 

de folhas também poderá dever-se à ocorrência de lixiviação. Assim, verifica-se que 

durante o processo de lixiviação a biomassa perdeu constituintes inorgânicos.  

Em relação aos nutrientes solúveis analisados, o que se encontra em maior quantidade 

nesta biomassa é o potássio, seguido do cloreto e do sódio, do magnésio e por fim do 

cálcio, sendo os três primeiros elementos mais solúveis na água logo mais susceptíveis 

de serem lixiviados. Observou-se que estes elementos se encontram em maior 

quantidade na fracção verde do pinheiro, o que era de se esperar uma vez que estas são 

as partes em crescimento das plantas.  

Observando a Figura 38, verifica-se que o cloreto e o sódio são os elementos mais 

susceptíveis de serem lixiviados, uma vez que as amostras que ficaram a lixiviar na 

floresta apresentam um menor teor destes elementos comparado com as amostras que 

ficaram a secar no coberto e pós corte. No caso do potássio é possível observar uma 

diminuição do seu teor nas amostras que estiveram a secar e a lixiviar em relação à 

amostra pós corte. O cálcio e o magnésio são elementos que se apresentam com valores 

muito pequenos na biomassa na forma solúvel. Estes dois elementos não se mostraram 

susceptíveis de serem lixiviados, pelo contrário, apresentam um teor superior nas 

amostras que ficaram a secar e a lixiviar. 
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Figura 38: Percentagem mássica de elementos solúveis na biomassa de pinheiro (em base seca). 

 

No que diz respeito aos nutrientes totais determinados através da digestão ácida das 

amostras de biomassa, também se verifica que na fracção verde do pinheiro estes 

elementos se encontram em maior quantidade. Dos elementos analisados o potássio total 

é o nutriente que se encontra com maior teor, sendo seguido pelo magnésio, cálcio, 

fósforo, sódio, ferro e manganésio.  

Através da Figura 39, observa-se que o teor de potássio é o que apresenta uma diferença 

mais significativa da amostra pós-corte para as amostras que ficaram a secar no coberto 

e a lixiviar na floresta, onde ocorre um decréscimo deste elemento de 0,51% relativa em 

base seca na fracção verde (de 0,9%bs para 0,39%bs), portanto verifica-se que a 

biomassa sofre uma perda deste composto, não só na que fica na floresta mas também 

na que ficou a secar no coberto. Em relação ao fósforo, este elemento apresenta-se com 

teores idênticos em ambas as fracções, o que sugere que este nutriente não é removido 

pela lixiviação, nem durante a secagem da biomassa. No teor de sódio total visualiza-se 

que, em ambas as fracções, verde e castanha, a amostra que passou pelo processo de 

lixiviação na floresta é a que apresenta um valor mais pequeno deste elemento. No 

entanto a diferença dos teores entre as amostras lixiviadas e as outras amostras não é 

muito significativa. Assim, ocorre uma perda  de sódio através da lixiviação da biomassa. 

Os nutrientes cálcio e magnésio totais não apresentam variações significativas em ambas 

em fracções, pelo que se entende que estes elementos não são susceptíveis de serem 

lixiviados apenas com a precipitação. No que diz respeito ao ferro e manganésio estes 

elementos encontram-se com um teor mais pequeno nas amostras que foram lixiviadas, 

apesar de serem valores pouco significativos comparativamente com as outras amostras. 
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Figura 39: Percentagem mássica de elementos totais na cinza da biomassa de pinheiro (em base 

seca). 

 

Na representação gráfica da Figura 40 é possível ter um termo de comparação do teor de 

elementos totais determinados com o teor de elementos solúveis. 

 

Figura 40: Comparação do teor de elementos totais com o teor de elementos solúveis na 

biomassa de pinheiro. 
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Começando pelo potássio constata-se que este elemento é totalmente solúvel em todas 

as amostras, exceptuando a BPV.1, em que existe uma diferença de 0,34% absoluta em 

base seca do potássio solúvel para o total (de 0,88%bs para 0,54%bs). No magnésio a 

amostra pós corte das duas fracções (BPC.1 e BPV.2) é a que apresenta um teor solúvel 

mais baixo deste elemento em comparação com o teor total, sendo mais evidente na 

fracção verde. Deste modo, verifica-se que nas amostras que ficaram a secar no coberto 

e a lixiviar na floresta o teor de magnésio solúvel médio é cerca de 52% do teor total 

deste elemento, enquanto na amostra pós corte é de 24%. No que diz respeito ao cálcio, 

acontece o mesmo que no magnésio, pois as amostras pós corte das duas fracções 

apresentam um teor médio solúvel de 12,5% do teor total de cálcio. Das amostras que 

ficaram a secar no coberto (BPC.2 e BPV.2) verifica-se que na fracção castanha 42% do 

cálcio é solúvel e na fracção verde 53% do total deste elemento é mobilizável pela água. 

Já na biomassa que passou pelo processo de lixiviação (BPC.3 e BPV.3) a solubilidade 

do cálcio diminui, sendo na fracção castanha 26% do teor total deste composto, e na 

fracção verde 39% de cálcio solúvel do teor total do elemento em causa. Com base nos 

resultados das amostras de sódio, comparando os teores de sódio solúvel com os teores 

determinados nas cinzas da biomassa, verifica-se que estes últimos são menores, 

revelando perda de sódio na incineração da biomassa a 550ºC. 

 A partir dos resultados obtidos evidencia-se que o teor de elementos solúveis das duas 

fracções, verdes e castanhas, correspondentes apresentam uma percentagem na mesma 

gama de valores do teor total dos elementos, apesar de esta ser ligeiramente maior na 

fracção verde. Ainda se observa que os elementos potássio, cálcio e magnésio da 

biomassa seca se mostram mais susceptíveis de serem mobilizados. 

 

Características do Tojo 

O teor de cinzas no tojo apresenta-se em maior quantidade na fracção verde destas 

plantas, o que indica tal como no pinheiro, uma maior quantidade de elementos 

inorgânicos nesta fracção. Na fracção castanha das amostras o teor de cinzas não 

apresenta variações significativas. Na fracção verde, as amostras que ficaram mais 

tempo a secar e a lixiviar (BTV.2.1 e BTV.3.1) apresentam um teor em cinzas idêntico, o 

que poderá ser explicado por uma possível degradação biológica da biomassa que ficou 

na floresta, levando a uma perda de carbono na biomassa e consequentemente a um 

enriquecimento do teor de cinzas. Já na biomassa BTV.2.2 (6 meses a secar) e BTV.3.2 

(4 meses na floresta), observa-se que o teor em cinzas diminui na amostra que esteve na 
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floresta o que mostra o efeito da lixiviação na biomassa. Deste modo podemos verificar 

que a biomassa tende a perder principalmente elementos inorgânicos durante a lixiviação 

na floresta. Mas ao ficar muito tempo na floresta fica susceptível a uma degradação da 

biomassa que poderá interferir na qualidade desta como combustível. A amostra pós 

corte (BTV.1) que apresenta um valor de cinzas menor, o que leva a entender que esta 

amostra apresenta um teor de elementos inorgânicos inferior ao das amostras que 

estiveram a secar e a lixiviar.  

Assim, ao analisar o teor dos elementos solúveis e totais da amostra BTV.1 (amostra pós 

corte da fracção verde) verificou-se que estes teores se encontravam na gama de valores 

da amostra que ficou a lixiviar na floresta durante 4 meses, o que pode ser explicado 

pelas características desta amostra na fracção verde. Assim, esta amostra poderia 

apresentar uma maior quantidade de ramos mais grossos (mas com diâmetro inferior a 4 

mm) e menos folhagem do que as restantes amostras. 

Na Figura 41 encontram-se os teores de elementos solúveis no tojo, onde se pode 

observar que nutrientes como o cloreto, potássio e sódio são os mais solúveis na água, 

assim como um teor de elementos solúveis mais elevado na fracção verde.  

 

Figura 41: Percentagem mássica de elementos solúveis na biomassa de tojo (em base seca). 

 

Verifica-se que o teor de cloreto e potássio solúvel é mais reduzido nas amostras que 

estiveram a lixiviar quer na fracção verde quer castanha das amostras, o que poderá 

indicar o efeito da lixiviação na biomassa que passou por este processo. O teor de sódio 

na amostra BTC.2.1 apresenta-se bastante alto em relação às outras amostras podendo 

ter ocorrido um erro durante a leitura deste elemento na amostra. Nas restantes amostras 

este elemento apresenta-se em menor quantidade solúvel nas amostras que estiveram a 

lixiviar, tal como acontece com o cloreto e o potássio. Em relação aos teores de cálcio e 
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magnésio solúvel, estes apresentam-se em quantidades idênticas nas fracções 

castanhas e verdes, não ocorrendo variações significativas em cada elemento. 

No teor de elementos totais (Figura 42) constata-se que o potássio é o elemento que se 

encontra em maior quantidade nos nutrientes analisados, sendo o teor dos restantes 

elementos variável de amostra para amostra.  

 

Figura 42: Percentagem mássica de elementos totais na cinza da biomassa de tojo (em base 

seca). 

 

Começando pelo fósforo, é possível observar que apesar de haver pequenas variações 

do teor deste elemento nas duas fracções, a única que realmente se torna mais 

significativa é a diferença das amostras que BTV.2.1 e BTV.3.1, em que a amostra que 

esteve a lixiviar durante 15 meses apresenta uma quantidade de fósforo de 0,05% em 

base seca em relação aos 0,02 % em base seca da amostra que esteve a secar durante 

27 meses no coberto. Mesmo assim, esta diferença é bastante pequena, o que sugere 

que o fósforo é pouco mobilizável através da lixiviação com a precipitação natural. No 

potássio e no sódio observa-se que estes elementos se encontram em menor teor nas 

amostras que estiveram a lixiviar, sendo esta diferença mais visível no caso do potássio. 

Logo estes elementos apresentam-se bastante solúveis no que diz respeito à sua 

lixiviação por um processo natural. O teor de magnésio total na fracção castanha não 

apresenta variações muito significativas, já na fracção verde observa-se que as amostras 

que apresentam um teor maior deste elemento são as que ficaram a secar e a lixiviar 

durante 5 meses (BTV.2.2 e BTV.3.2). Comparando o teor de magnésio nestas amostras 

com o das amostras que estiveram a secar e a lixiviar durante um período maior (BTV.2.1 

e BTV.3.1) constata-se que ocorre uma diminuição de magnésio bastante significativa 

nesta últimas, podendo num período de tempo mais longo, a biomassa de tojo perder teor 
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deste magnésio durante a secagem. Em relação ao cálcio é de salientar o valor obtido na 

amostra BTC.3.1 seja derivado de um possível erro na análise desta. Na fracção verde 

BTV.3.1, que ficou 15 meses na floresta, verifica-se que ocorre uma diminuição do teor 

de cálcio que pode ser explicado pela perda de folhas da planta durante o tempo que 

esteve na floresta. As amostras da fracção verde que ficaram menos tempo no coberto e 

na floresta apresentam teores de cálcio idênticos o que reforça a perda das partes verdes 

na amostra acima referida. O ferro e o manganésio apresentam teores bastante 

pequenos na biomassa não apresentando variações significativas nas amostras 

analisadas. 

Na representação gráfica da Figura 43 é possível ter um termo de comparação do teor de 

elementos totais determinados com o teor de elementos solúveis. 

 

Figura 43: Comparação do teor de elementos totais com o teor de elementos solúveis na 

biomassa de tojo. 
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solúvel de magnésio nas partes castanhas do tojo é idêntica. Na fracção verde salienta-

se o facto de o magnésio ser mais solúvel do que na fracção castanha, em comparação 

com os teores totais das amostras. A amostra BTV.2.1, que ficou durante 27 meses a 

secar no coberto tem um teor de magnésio solúvel de 40% do total, enquanto a amostra 

que ficou a secar durante 5 meses (BTV.2.2) apresenta um teor solúvel de 72% do teor 

total deste elemento. Nas amostras de biomassa que ficaram a lixiviar na floresta, 

verifica-se que a amostra que esteve durante 15 meses a lixiviar na floresta (BTV.3.1) 

tem um teor de magnésio solúvel igual ao seu teor total. A amostra que ficou 5 meses na 

floresta (BTV.3.2) apresenta um teor de magnésio solúvel idêntico ao da amostra 

BTV.3.1. Este facto poderá indicar que a perda de magnésio total na amostra BTV.3.1 se 

deve à perda de folhas da biomassa. Em relação ao cálcio é possível observar-se que na 

fracção castanha não ocorrem variações significativas no teor deste elemento, solúvel e 

total. Na fracção verde a amostra que apresenta um teor de cálcio solúvel mais reduzido 

em relação ao teor total (24%) é a BTV.2.1, que ficou a secar durante mais tempo no 

coberto, enquanto na amostra BTV.2.2, 80% do teor total de cálcio encontra-se na forma 

solúvel. Já nas amostras que passaram pelo processo de lixiviação na floresta, a amostra 

BTV.3.1 tem um teor de cálcio totalmente solúvel, o que não acontece na amostra 

BTV.3.2 que apresenta um teor total deste elemento idêntico à amostra BTV.3.1, mas 

sendo o seu teor de cálcio solúvel de 32% do teor total. No que diz respeito ao sódio, 

acontece o mesmo que no caso do pinheiro, onde o teor total deste elemento é menor do 

que o teor solúvel, ocorrendo perdas deste elemento durante a combustão da biomassa a 

550ºC. Através dos resultados obtidos nestas análises é possível observar-se que o 

potássio é um elemento totalmente solúvel na biomassa, seguindo-se do magnésio, e por 

fim do cálcio. 

 

Ensaios de combustão 

Durante os ensaios de combustão de tojo foram determinadas as emissões gasosas de 

amónia e cloreto para verificar se o processo de lixiviação a que a biomassa BT.3.1 

esteve sujeita apresenta alguma influência na emissão destes compostos. Na Tabela 46 

encontram-se os valores do factor de emissão obtidos. 
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Tabela 45: Resultados do factor de emissão dos ensaios de combustão. 

Amostras 
f.e. (mg/kg biomassa queimada) 

Amónia (NH4
+) Cloreto (Cl-) 

BT.2.1 121 704 

BT.3.1 30 194 

 

Verifica-se que o factor de emissão de amónia é superior para a biomassa que ficou a 

secar durante 27 meses no coberto relativamente à biomassa que foi lixiviada durante 15 

meses antes de ser posta no coberto. Uma vez que o azoto, que dá origem a este tipo de 

emissões, não é facilmente lixiviável (Jenkins e tal, 1996) e se encontra 

predominantemente na fracção verde da biomassa (Oliveira, 2007), explica-se esta 

diferença no factor de emissão devido à perda das partes verdes na biomassa que ficou 

na floresta, BT.3.1. No caso das emissões de cloreto, também é possível observar que a 

amostra que ficou a secar no coberto tem um factor de emissão superior ao da biomassa 

que ficou na floresta. Como o cloreto na biomassa se apresenta como composto 

inorgânico e sendo este composto bastante solúvel, pode-se concluir que a diferença no 

factor de emissão é derivada do processo de lixiviação a que a biomassa esteve sujeita 

durante o período em que esteve na floresta.  

Da análise das cinzas recolhidas na grelha do fogão durante os ensaios de combustão 

(Figura 37) é possível verificar que o teor de fósforo das amostras das diferentes 

biomassas é idêntico, não ocorrendo nenhuma variação em resultado do processo de 

lixiviação. O mesmo não acontece com o potássio e com o sódio, em que os teores se 

apresentam mais baixos na biomassa que foi lixiviada, o que indica que estes elementos 

tendem a ser removidos pela água da chuva. Em relação ao magnésio, cálcio, ferro e 

manganésio observa-se que estes elementos se encontram em maior quantidade na 

biomassa que sofreu o processo de lixiviação, sendo esta diferença mais evidente no 

caso do cálcio. Assim, da análise das cinzas recolhidas na grelha durante os ensaios de 

combustão, verifica-se que o potássio e o sódio são os nutrientes que foram removidos 

de forma mais significativa pelo efeito da lixiviação, enquanto nos restantes elementos 

analisados se observa um enriquecimento destes componentes na biomassa, 

provavelmente derivado da decomposição biológica que ocorre quando esta se encontra 

na floresta a lixiviar, aumentando assim a fracção mássica destes elementos na 

biomassa.  
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7 Conclusão 

O trabalho experimental em que a presente dissertação se baseou tinha como objectivo 

responder a um conjunto de questões relacionadas com o tratamento da biomassa 

florestal de modo a melhorar a sua qualidade para ser usada como biocombustível. 

Apresentam-se nesta secção, as principais conclusões que se consideraram pertinentes 

relativamente aos pontos abordados neste trabalho. 

Um dos objectivos inicialmente propostos era avaliar a evolução do processo de secagem 

da biomassa que se encontra no coberto e na floresta, tendo em conta a precipitação na 

localidade do Roxico. A secagem da biomassa com vista ao seu uso como 

biocombustível tem bastante importância, devido ao facto de o conteúdo de humidade ser 

um factor determinante da qualidade do produto final. Com os resultados obtidos na 

monitorização da evolução da secagem da biomassa em estudo, verifica-se que 

independentemente do local de secagem ocorre uma redução considerável do teor de 

massa resultante da perda de humidade, não existindo diferença significativa neste 

parâmetro para cada espécime estudado. Deste modo, o facto de se deixar a biomassa 

na floresta apresenta-se como uma mais valia no que diz respeito à reciclagem de 

nutrientes directamente para o solo, tendo ainda a vantagem de proporcionar uma pré-

secagem, com repercussão positiva a nível energético e económico na secagem 

industrial. 

Os resultados obtidos nas análises de nutrientes da biomassa permitem afirmar que a 

técnica de lixiviação se revelou eficaz na remoção de cloreto, potássio e sódio. Já no 

magnésio as perdas só se tornam significativas quando a biomassa é sujeita a um 

tratamento prolongado e no cálcio os estudos demonstram ser muito pouco susceptível 

de ser removido por esta técnica. Sabendo que o cloreto é o factor maioritário na 

formação de cinzas por facilitar a mobilidade de outros componentes inorgânicos e que o 

potássio influência negativamente a fusão da cinza, concluímos que o processo de 

lixiviação é vantajoso no tratamento da biomassa para ser usada como biocombustível. 

Verifica-se nos resultados obtidos nos ensaios de combustão que a lixiviação demonstrou 

ser eficaz originando uma redução considerável nas emissões de cloreto e amónia o que 

resulta numa melhoria da performance ambiental do processo de combustão da 

biomassa. A caracterização das cinzas obtidas nos ensaios de combustão demonstra 
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uma redução dos elementos potássio e sódio nas amostras submetidas a lixiviação. Nos 

restantes elementos analisados (cálcio, magnésio, ferro e manganésio) ocorre um 

enriquecimento do seu teor, possivelmente derivado da degradação biológica da 

biomassa que passou pelo processo de lixiviação.  

Conclui-se que submeter a biomassa florestal a um tratamento de lixiviação na floresta 

através da precipitação, resulta numa melhoria da sua qualidade como combustível sólido 

e numa reciclagem dos nutrientes das plantas directamente para o solo da floresta. Para 

além que a recolha destes arbustos da floresta reduz o risco e propagação de incêndios. 

Para continuação desta investigação seria interessante realizar um estudo sobre a 

determinação e comparação do poder calorífico da biomassa arbustiva sujeita ao 

tratamento de lixiviação, assim como um estudo sobre a produção de pellets e das suas 

características. 
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Anexo A – Procedimentos das análises 

1. Determinação do peso seco a 105 ⁰C (CEN/TS 14774-3) 

Aparato laboratorial: 

- Estufa com capacidade de controlar a temperatura de (105 ± 2) ⁰C e que permita a renovação de 
ar entre 3 a 5 vezes por hora (sem levantar o material a amostrar). 

- Recipientes, de vidro resistentes ao calor e não corrosivos, com tampa adequada e com 
dimensão suficiente para que a amostra não exceda os 0,2 g/cm2. 

- Balança com uma sensibilidade de pelo menos 0,1 mg. 

- Exsicador. 

 

Preparação de amostras: 

- Biomassa subdividida em partes verdes e secas, previamente seca ao ar, triturada (d <1 mm) e 
homogeneizada (CEN/TS 14780). 

 

Procedimento: 

- Colocar os recipientes e as tampas na estufa a uma temperatura de (105 ± 2) ºC até  a massa 
ficar constante e arrefecer no exsicador. 

- Pesar os recipientes com as tampas. 

- Colocar no mínimo 1 g de amostra no recipiente e pesar. 

- Colocar o recipiente com amostra descoberto e a tampa na estufa a uma temperatura de (105 ± 
2) ºC durante 60 minutos. 

- Retirar de estufa e colocar a tampa. Arrefecer num exsicador com sílica até à temperatura 
ambiente. 

- Pesar e repetir a secagem durante períodos de 60 minutos até obter uma massa constante (a 
variação não deve exceder 1mg). O tempo de secagem é normalmente entre 2-3 horas. 

 

Cálculos: 

- Teor em humidade, expressa em % de massa: 

� � ��� ����
��� ��	� 
 100 

Onde: 

m1 – massa do recipiente+tampa (g) 

m2 – massa do recipiente+ tampa e amostra antes da estufa (g) 

m3 – massa do recipiente + tampa e amostra depois da estufa (g) 



 

2. Determinação do Teor de Cinzas (CEN/TS 14775) 

 

Aparato laboratorial: 

- Cadinhos de porcelana com 4 cm de diâmetro de fundo. 

- Mufla com capacidade de manter níveis de temperatura pretendidos, com distribuição uniforme e 
dentro dos tempos de aquecimento desejados. Entrada de ar na zona inferior da porta frontal e 
extracção de fumos efectuados por efeito de venturi na região posterior da mufla, utilizando ar 
comprimido para o efeito. 

- Balança com sensibilidade de pelo menos 0,1 mg. 

- Exsicador sem agente dessecante. 

 

Preparação de amostras: 

- Biomassa subdividida em partes verdes e secas, previamente seca ao ar, triturada (d <1 mm) e 
homogeneizada (CEN/TS 14780) e retiradas da determinação de teor de humidade através da 
norma CEN/TS 14774-3. 

 

Procedimento: 

- Aquecer os cadinhos na mufla a uma temperatura de (550 ± 10) ⁰C durante pelo menos 60 
minutos. Remover os cadinhos da mufla e arrefecer num tijolo 5 minutos, transferindo de seguida 
para o exsicador. Quando os cadinhos estiverem à temperatura ambiente, pesar e registar a 
massa. 

- Homogeneizar as amostras, remexendo com cuidado e colocar cerca de 1 g nos cadinhos, de 
forma a não ultrapassar 0,1 g/cm2 de área de fundo e pesar. 

- Colocar os cadinhos na mufla fria. 

- Aquecer uniformemente até aos 250 ⁰C num período superior a 50 minutos. Manter esta 
temperatura durante 60 minutos para permitir a volatilização antes da ignição.   

- Continuar a aquecer uniformemente até aos (550±10) ⁰C durante um período superior a 60 
minutos e manter esta temperatura durante pelo menos 120 minutos. 

- Remover os cadinhos da mufla e arrefecer num tijolo durante 5 a 10 minutos, transferindo de 
seguida para o exsicador. Quando os cadinhos estiverem à temperatura ambiente, pesar e 
registar a massa. 

- Se existirem dúvidas de que a incineração foi incompleta, voltar a aquecer na mufla quente a 
(550±10) ⁰C e manter esta temperatura durante períodos de 30 minutos até obtenção de massa 
constante (variação inferior a 0,2 mg). 

 

Cálculos: 

- Teor em cinzas em base seca, expressa em % de massa: 

 � ��� ��	�
��� ��	� 
 100 



 

Onde: 

m1 – massa do cadinho (g) 

m2 – massa do cadinho + amostra (g) 

m3 – massa do cadinho + cinzas (g) 

 

3. Determinação de elementos solúveis da biomassa: Cloro, Sódio, Potássio, Magnésio, 
Cálcio (CEN/TS 15105) 

  

 

Aparato laboratorial: 

- Autoclave com capacidade de controlar a temperatura de (120 ± 5) ⁰C 

- Recipiente em plástico termoresistente (policarbonato) com um volume de cerca de 100 ml e com 
uma tampa de rosca. 

- Balança com sensibilidade de pelo menos 0,1 mg. 

- Equipamento geral de laboratório como balões volumétricos e provetas graduadas. Se o sódio e 
potássio estão a ser determinados, o uso de equipamentos de vidro deve ser evitada. 

- Filtros com poros de 0,45 µm. 

 

Reagentes: 

- Água desionizada ou bidestilada 

 

Preparação de amostras: 

- Amostras homogéneas, retiradas da biomassa, que podem estar em equilíbrio com a atmosfera 
do laboratório ou secas na estufa através da aplicação da norma CEN/TS 14774-3. 

- Amostras com tamanho até 1 mm, preparadas através da aplicação da norma CEN/TS 14780. 

 

Procedimento: 

- Realizar um teste em branco, usando o mesmos procedimento e métodos que os descritos 
acima, mas omitindo a parcela do teste. Isto avalia os teores dos elementos nos reagentes e 
toda a contaminação dos equipamentos e na atmosfera do laboratório. O valor do branco obtido 
deve ser subtraído do valor na amostra. Esta contribuição não deverá ser quantitativamente 
significativa, se for mais que 30 % do resultado o valor em branco deve ser relatado e o uso dos 
reagentes de alta qualidade ser considerado. 

- Pesar no recipiente limpo e vazio, 1,0 g da amostra a analisar o mais próximo de 1 mg. 

- Acrescentar 50 ml de água, agitar o conteúdo e fechar a tampa. 

- Colocar o recipiente na autoclave a uma temperatura de 120 ⁰C durante 60 minutos 

- Tirar o recipiente fechado da autoclave e deixá-lo arrefecer á temperatura ambiente. 

  Atenção – Não abrir o recipiente antes de este arrefecer. 



- Transferir o conteúdo do recipiente para um balão volumétrico de 100 ml (V). Lavar o interior do 
recipiente com pequenas porções de água; adicionar as lavagens ao balão volumétrico e enche-
lo até os 100ml com água. 

- Filtrar uma porção da solução através filtro com poros de 0,45 µm, Rejeitar a primeira porção 
filtrada. Recolher no frasco de policarbonato o resto do volume. Em alternativa a filtração pode 
ser feita usando uma seringa equipada com um filtro de 0,45 µm na ponta. 

 

Métodos de Detecção: 

- Determinação do conteúdo de Ca e Mg por espectroscopia de absorção atómica. 

- Determinação do conteúdo de Na e K por espectroscopia de emissão atómica. 

- Determinação do conteúdo de Cloro pelo método do eléctrodo de ião cloreto. 

  

Cálculos da concentração dos elementos na biomassa: 

A solução aquosa contendo o elemento da amostra analisada, Ci, expressa em mg/kg base seca, 
é dado pela equação: 

�� �
�� � ��� 
 �

� 
 100
100 � � 

Onde: 

c  - concentração do elemento, em mg/L, na solução extraída; 

c0  – concentração do elemento, em mg/L, na solução extraída do branco; 

V - volume, em mL, da solução extraída; 

m -  massa, em g, da amostra usada; 

H - humidade, expressa como percentagem de massa, determinada de acordo com CEN/TS 
14774-3 

 

4. Determinação dos Elementos: Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Mn (CEN/TS 15290) 

 

Aparato laboratorial: 

- Placa de aquecimento adequado para a decomposição; Resistência do forno aquecido pode ser 
usada a uma temperatura de pelo menos 120⁰C, com uma precisão de +/- 10ºC. 

- Recipientes para digestão da amostra destinados ao sistema de aquecimento utilizados, 
normalmente feitos de teflon. 

- Balança com sensibilidade de pelo menos 1 mg. 

- Recipientes de plástico. 

Lavar todo o material usado com uma solução de HCl 1:1, passando posteriormente várias vezes 
com água destilada. 

 



 

Reagentes: 

- Água bidestilada; 

- Ácido Nítrico (HNO3), 65% (w/w), ρ=1.40 g/mL 

- Peróxido de Hidrogénio (H2O2), 30% (w/w), ρ=1.11 g/mL 

- Ácido Hidrofluorico (HF), 40% (w/w), ρ=1.13 g/mL 

- Ácido Bórico (H3BO3), 4% (w/w) – diluir 4g H3BO3 em 100 mL de água bidestilada. 

- Solução stock de fosfato, 50 ppm. 

- Solução stock de Magnésio, 1000 ppm. 

- Solução stock de Cálcio, 1000 ppm. 

- Solução stock de Ferro, 1000 ppm. 

- Solução stock de Manganésio, 1000 ppm. 

- Solução stock de Potássio, 1000 ppm. 

- Solução stock de Sódio, 1000 ppm. 

 

Preparação de amostras: 

- Amostras homogéneas, retiradas da biomassa, que podem estar em equilíbrio com a atmosfera 
do laboratório ou secas na estufa através da aplicação da norma CEN/TS 14774-3. 

- Amostras com partículas inferiores a 1 mm, preparadas através da aplicação da norma CEN/TS 
14780. 

- Amostras de cinza de biomassa, preparadas de acordo com CEN/TS 14775; registar a massa de 
biomassa calcinada que será a base para determinar o teor dos elementos 

 

NOTAS: 
• A digestão das cinzas tem de ser realizada imediatamente após a sua preparação. Caso contrário corre o 

risco de absorção de humidade. 
• Esperar 5 minutos antes de iniciar o aquecimento. 
• O aquecimento do recipiente não deve ser muito rápido. Aquecer a amostra de acordo com o programa 

de aquecimento para a digestão: 
• Realizar um teste em branco, usando o mesmos procedimento e métodos que os descritos acima, mas 

omitindo a parcela do teste. Isto avalia ambos os índices dos elementos nos reagentes e toda a 
contaminação dos equipamentos e na atmosfera do laboratório. O valor do branco obtido deve ser 
subtraído do valor na amostra. Esta contribuição não deverá ser quantitativamente significativa, se for 
mais que 30 % do resultado o valor em branco deve ser relatado e o uso dos reagentes de alta qualidade 
ser considerado. 

 

Preparação dos padrões: 

- Solução padrão de fosfato 25 ppm:  

Num balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de solução stock de fosfato 50 ppm e 
perfazer com água bidestilada. 

- Padrão combinado de Magnésio (500 ppm) e Cálcio (50 ppm):  



Num balão volumétrico de 20 mL adicionar 10 mL de solução stock de Ca (1000 ppm) e 1 
mL de solução stock de Mg (1000 ppm). 

- Padrão combinado de Sódio (100 ppm) e Potássio (200 ppm):  

Num balão volumétrico de 10 mL adicionar 1 mL de solução stock de Na (1000 ppm) e 2 mL 
de solução stock de K (1000 ppm). 

- Padrão combinado de Ferro (500 ppm) e Manganésio (250 ppm):  

Num balão volumétrico de 10 mL adicionar 5 mL de solução stock de Fe (1000 ppm) e 2,5 
mL de solução stock de Mn (1000 ppm). 

 

Procedimento: 

Determinação a partir de um preparado de cinzas (550 ⁰C) 

 - Aquecer a amostra de acordo com o procedimento descrito na norma CEN/TS 14775 para se 
obter cinza. 

- Pesar no recipiente, 10-20 mg de amostra homogeneizada. 

- Colocar 10 mL dos padrões nos recipientes. 

- Adicionar 1 mL de H2O2 (30%) e esperar entre 1 a 5 minutos. 

- Adicionar 2 mL de HNO3 (65%). 

- Adicionar 0,5 mL de HF (40%) e fechar o recipiente.  

- Digerir a amostra, aquecendo-a numa placa de aquecimento, na hotte, com refluxo a 100⁰C 
durante 24 h, aumentando a temperatura para 120⁰C nas últimas 6 horas. 

- Depois de arrefecer à temperatura ambiente, o HF é neutralizado pela adição de 5 mL H3BO3 
(4%) e 20 mL de água bidestilada. 

- Voltar a aquecer a amostra a 120⁰C, sem refluxo, durante 2 a 3 horas. 

- Depois de arrefecer, transferir a amostra e padrões digeridos para um balão volumétrico de 100 
mL. Lavar as paredes do recipiente cuidadosamente e transferir a solução para o balão 
volumétrico. Adicionar água bidestilada às amostras e padrões digeridas até perfazer o volume. 

 

Concentração final dos padrões:  

Padrão Fosfato 2,5 ppm. 

Padrão combinado de Magnésio (50 ppm) e Cálcio (5 ppm). 

Padrão combinado de Sódio (10 ppm) e Potássio (20 ppm) 

Padrão combinado de Ferro (50 ppm) e Manganésio (25 ppm) 

 

Métodos de Detecção: 

Determinação do conteúdo de Ca ,Mg, Fe e Mn por espectroscopia de absorção atómica. 

Determinação do conteúdo de Na e K por espectroscopia de emissão atómica. 

Determinação do conteúdo de F pelo método do Fósforo total. 



 

 

Cálculos: 

�� � ���� � ��,�� 
 �� � 
 

Onde: 
 

wi  – concentração do elemento na amostra, em base seca, mg/kg; 

ci – concentração do elemento, na amostra digerida diluída, em mg/L; 

ci,0 – concentração do elemento, na solução do branco, em mg/L; 

V– Volume de diluição da solução da amostra digerida, em mL; 

m – massa  da amostra usada, em g; 

 

5. Determinação das emissões de amónia (EPA) 

 

Aparato Laboratorial: 

- Bomba 

- Rotâmetro 

- Válvula 

- Borbulhadores (4)  

- Recipiente com banho de gelo 

- Análise da amostra: garrafa de armazenamento (250-500 mL de teflon); balões volumétricos (100 
mL); pipetas volumétricas; proveta graduada. 

 

Reagentes: 

-H2SO4 0,1N 

- Água sem amónia 

 

Preparação das soluções: 

- Solução de Ácido Sulfúrico: 

Dissolver 0,28 mL de H2SO4 (6 gotas) concentrado em 90 mL de água bidestilada, 
ajustando até ao volume final de 100 mL. Homogeneizar bem a solução.   
                

Preparação de amostras: 

- Amostras homogéneas de biomassa, em feixes de tamanho até 30 cm e com um peso inferior a 
1 kg. 



  

Preparação do sistema de amostragem do gás: 

Colocar um tubo de aço em forma de L com diâmetro conhecido de modo a que este fique 
centrado no interior da chaminé. A este tubo liga-se um outro de teflon que por sua vez vai 
ligar ao primeiro borbulhador. Os borbulhadores são conectados por tubos de silicone, 
sendo colocados num recipiente com gelo. O último borbulhador vai estar ligado por um 
tubo de teflon à bomba. A seguir à bomba encontra-se uma válvula e um rotâmetro para 
controlar o caudal. 

 

Procedimento: 

- Calibrar o rotâmetro com a ajuda de um contador de ar húmido, de modo a obter uma recta de 
calibração. Assim obtêm-se o caudal pretendido para o rotâmetro usado. 

- Montar o sistema de borbulhadores na zona de amostragem. 

- Colocar 50 mL de solução de H2SO4 0,1N no segundo e terceiro borbulhadores. O primeiro e 
quarto borbulhadores ficam vazios para prevenir a condensação da humidade e para que não 
passe nada para a bomba, respectivamente. 

- Ligar os borbulhadores com os conectores de vidro. 

- Colocar os borbulhadores num banho de gelo, imergindo pelo menos até 10 cm acima do nível 
do liquido dos borbulhadores. Deixar os borbulhadores no frio durante 10 minutos antes de iniciar 
a amostragem. 

- Proceder com a amostragem.  

- Depois da amostragem desconectar os borbulhadores. Determinar o volume final de cada 
amostra em provetas graduadas e colocar as soluções em garrafas de armazenamento. Lavar os 
borbulhadores, conectores e provetas com água sem amónia adicionar esta nas garrafas de 
armazenamento correspondentes e mantê-las a 4 ⁰C. 

 

Método de detecção: 

 - Medir a amónia pelo Método do eléctrodo selectivo de amónia [ 4500-NH3 D]. 

 

6. Determinação das emissões de cloreto (EPA) 

 

Aparato laboratorial: 

- Bomba 

- Rotâmetro  

- Válvula (2) 

- Borbulhadores (4)  

- Recipiente com banho de gelo 

- Análise da amostra: garrafa de armazenamento (100-250 mL de teflon); balões volumétricos (100 
mL); pipetas volumétricas; proveta graduada. 



 

 

Reagentes: 

- Água desionizada ou bidestilada 

-Solução de 0,1 N de Hidróxido de Sódio (NaOH): 

Preparar 100 mL de solução, dissolvendo 0,4 g de NaOH sólido em 90 mL de água, 
ajustando para 100 mL o volume final adicionando água. 

            

Preparação de amostras:  

- Amostras homogéneas de biomassa, em feixes de tamanho até 30 cm e com um peso inferior a 
1 kg.  

 

Preparação do sistema de amostragem do gás: 

Colocar um tubo de aço em forma de L com diâmetro conhecido de modo a que este fique 
centrado no interior da chaminé. A este tubo liga-se um outro de teflon que por sua vez vai ligar 
ao primeiro borbulhador. Os borbulhadores são conectados por tubos de silicone, sendo 
colocados num recipiente com gelo. O último borbulhador vai estar ligado por um tubo de teflon à 
bomba. A seguir à bomba encontra-se uma válvula e um rotâmetro para controlar o caudal. 

 

Procedimento: 

- Calibrar o rotâmetro com a ajuda de um contador de ar húmido, de modo a obter uma recta de 
calibração. Assim obtêm-se o caudal pretendido para o rotâmetro usado. 

- Montar o sistema de borbulhadores na zona de amostragem. 

- Colocar 50 mL de solução de NaOH 0,1N no segundo e terceiro borbulhadores. O primeiro e 
quarto borbulhadores ficam vazios para prevenir a condensação da humidade e para que não 
passe nada para a bomba, respectivamente. 

- Ligar os borbulhadores com tubos de silicone. 

- Colocar os borbulhadores num banho de gelo, de modo a aumentar a absorção de cloreto. 

- Ligar a bomba e começar a recolha. 

- Depois da amostragem desconectar os borbulhadores e colocar as soluções numa garrafa de 
armazenamento. Determinar o volume final de cada amostra em provetas graduadas. Lavar os 
borbulhadores e os conectores de vidro com água bidestilada e adicionar esta na garrafa de 
armazenamento. 

 

Métodos de detecção: 

 - Determinação do conteúdo de Cloro pelo método do eléctrodo de ião cloreto. 

 



Anexo B – Métodos de detecção  

1. Método do eléctrodo selectivo de amónia [4500 – NH3 D]: 

Aparato laboratorial: 

- Medidor de pH/mV 

- Agitador magnético 

- Eléctrodo selectivo NH3 

 

Reagentes: 

- Água bidestilada sem amónia para preparação das soluções. 

- Hidróxido de Sódio10N: dissolver 400 g de NaOH em 800 mL de água bidestilada, misturar e 
depois de dissolvido perfazer até à marca. 

- Solução Stock de Cloreto de Amónia: dissolver 3,819 g de NH4Cl anidro (seco a 100⁰C) em 
água bidestilada e diluir para 10000 mL.(1.00 mL=1.00 mg=1.22 mg NH3) 

 

Procedimento  

- Preparar 100 mL de padrões consoante a seguinte gama de concentrações: 

 

Padrão 
(ppm) 

Volume adicionado de 1000 ppm 
(mL) 

Volume adicionado de 10 ppm 
(mL) 

1000 100 - 

100 10 - 

10 1 - 

1 - 10 

0,1 - 1 

 

- Colocar 100 mL da solução padrão mais baixa num erlenmeyer. 

- Imergir o eléctrodo previamente lavado com água bidestilada, mantendo uma agitação contínua. 

- Adicionar 1 mL de solução de NaOH 10N para elevar o pH a um valor superior a 11. 

- Esperar que o potencial estabilize (cerca de 5 a 8 minutos) e registar o valor em mV. 

- Repetir o procedimento para os restantes padrões e amostras. 

 

Cálculos: 

Determinação das concentrações de amónia com a construção da seguinte recta de calibração: 
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Onde, y – leitura dada pelo eléctrodo em mV 

          x – log (concentração em ppm) 

 

2. Método do eléctrodo de ião cloreto: 

Aparato laboratorial: 

- Medidor de pH/mV 

- Agitador magnético 

- Eléctrodo de ião cloreto, Cat. No. CL01501, com electrólito de enchimento. 

 

Reagentes: 

-Água destilada para lavagem de material e água bidestilada para preparação das soluções. 

- ISA, 5M NaNO3: para preparar esta solução, encher metade de um balão volumétrico de 200 mL 
com água bidestilada e adicionar 85 g de nitrato de sódio, NaNO3. Misturar depois de dissolvido, 
perfazer com água bidestilada até à marca. 

- Padrão 1000ppm Cl-: encher com água bidestilada metade de balão volumétrico de 1000 mL e 
adicionar 1,65 g de NaCl previamente seco na estufa a 140⁰C. Misturar e depois de dissolvido, 
perfazer com água bidestilada até à marca. 

 

Procedimento  

- Preparar 100 mL de padrões consoante a seguinte gama de concentrações: 

 

Padrão (ppm) Volume adicionado de 1000 ppm (mL) 

1000 100 

100 10 

10 1 

1 0,1 

 

- Colocar os padrões em erlenmeyers de 150 mL, adicionando 2 mL de ISA. Começar com o 
padrão de concentração mais baixa, agitando e mergulhar o eléctrodo na solução. Registar o 
valor em mV quando este estabilizar. Retirar o eléctrodo, lavá-lo com água destilada e secar. 

- Repetir para uma ordem crescente de concentrações e proceder da mesma forma para as 
amostras. 



 

Cálculos: 

Determinação das concentrações de ião Cl- com a construção da seguinte recta de calibração: 
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Onde, y – leitura dada pelo eléctrodo em mV 

          x – log (concentração em ppm) 

 

Nota: efectuar uma recta de calibração para cada gama de concentrações. 

 

3. Método do fósforo total – Análise de fósforo por adição com ácido ascórbico. 

Análise para biomassa e cinza: 

Cinza obtida a partir de 1,0 g de biomassa digerida com ácido nitríco, HF, H2O2 e com um 
volume final de 100 mL. 

 

Aparato laboratorial: 

- Espectofotómetro 

- Agitador magnético 

 

Reagentes: 

- Indicador de fenolftaleína. 

- Hidróxido de Sódio (NaOH), 5N. 

- Ácido sulfúrico (H2SO4), 5N. 

- Solução de Antimonil Tartarato de Potássio: 

Dissolver 0,5486 g K(SbO)C4H4O6.1/2H2O em 160 mL de água bidestilada num frasco 
volumétrico de 200 mL e diluir até ao volume; Armazenar numa garrafa de vidro; 

 

- Solução de Molibdato de Amónia: 

Dissolver 8 g de (NH4)6Mo7O24.4H2O em 200 mL de água bidestilada; Armazenar numa 
garrafa de vidro; 

 

-Ácido Ascórbico, 0,1N: 



 

Dissolver 1,76 g de ácido ascórbico em 100 mL de água bidestilada. 

-Reagente combinado: 

Para 100 mL, adicionar 50 mL de H2SO4 (5N), 5 mL de solução Antimonil Tartarato de 
Potássio, 15 mL de solução de Molibdato de Amónia e 30 mL de solução de Ácido 
Ascórbico. Misturar após adição de cada reagente. Esta solução é estável durante 4 horas. 

 

Procedimento  

- Preparar 25 mL de padrões consoante a seguinte gama de concentrações, com o padrão fosfato 
2,5 ppm digerido: 

 

Padrão (ppm) Volume adicionado de 2,5 ppm (mL) 

0 0 

0,2 2 

0,5 5 

1,0 10 

 

- Preparação dos padrões: Colocar o volume pretendido, adicionar água bidestilada até meio do 
balão volumétrico, neutralizar e completar com água bidestilada até aos 25 mL. 

 

- Preparação das amostras: Diluir 5 mL das amostras digeridas até 15 mL com água bidestilada, 
neutralizar e completar com água bidestilada até aos 25 mL. 

- Neutralização: Adicionar 1 gota de fenolfetaleína; neutralizar com NaOH 5 N até a solução ficar 
cor-de-rosa claro. 

- Por fim, adicionar 4 mL de reagente combinado e misturar cuidadosamente. 

- Passados 10 minutos e não mais de 30 minutos, ler a absorvância no espectofotómetro a um 
comprimento de onda de 880 nm.  

 

Cálculos: 

Determinação das concentrações de fósforo com a construção da seguinte recta de calibração: 
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Onde, y – leitura dada pelo espectrómetro (nm) 

          x –concentração em ppm 

 

 



Anexo C – Resultados  

1. Precipitação 

 
 
 

Tabela 1: Resultados da precipitação 

acumulada e diária na localidade do Roxico. 

Tempo (dias) Precipitação  
acumulada (mm) 

Precipitação 
 diária 

 0 0 0 

2 17,6 17,6 

3 20,2 2,6 

4 28,5 8,3 

18 34,2 5,7 

19 37,3 3,1 

20 39,9 2,6 

24 40,4 0,5 

25 42,5 2,1 

28 44 1,5 

38 47,1 3,1 

39 50,8 3,7 

40 57,5 6,7 

41 58,5 1 

44 59,6 1,1 

45 60,6 1 

47 65,3 4,7 

48 67,3 2 

51 67,8 0,5 

52 71,5 3,7 

55 75,6 4,1 

56 79,2 3,6 

58 79,8 0,6 

59 84,4 4,6 

60 90,1 5,7 

68 117,6 27,5 

69 124,3 6,7 

70 183,4 59,1 

73 190,6 7,2 

74 191,1 0,5 

Tempo (dias) Precipitação  
acumulada (mm) 

Precipitação 
 diária 

77 206,2 15,1 

78 232,6 26,4 

79 262,1 29,5 

80 282,8 20,7 

81 291,6 8,8 

82 291,6 0 

83 298,9 7,3 

84 299,4 0,5 

88 299,9 0,5 

89 300,9 1 

90 301,5 0,6 

98 303,5 2 

99 305,1 1,6 

102 310,3 5,2 

103 317,5 7,2 

106 319,1 1,6 

107 324,3 5,2 

109 326,8 2,5 

110 333,6 6,8 

111 337,7 4,1 

112 341,9 4,2 

113 350,7 8,8 

114 360,5 9,8 

115 362,1 1,6 

116 371,4 9,3 

117 375 3,6 

132 380,2 5,2 

133 381,2 1 

136 381,2 0 



 

Tabela 2: Dados da precipitação diária de 

estação automática de Albergaria-a-Velha 

Tempo 

(dias) 

Precipitação 

(mm/dia) 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 6 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0,1 

10 0 

11 15,1 

12 29,2 

13 6,4 

14 4,3 

15 20,4 

16 0,1 

17 3,9 

18 11 

19 0,5 

20 19,6 

21 5,9 

22 0 

23 16,9 

24 0,7 

25 13,2 

26 0,7 

27 0,3 

28 0,1 

29 0 

30 0,3 

31 0,2 

32 0,3 

33 0,1 

34 0,1 

Tempo 

(dias) 

Precipitação 

(mm/dia) 

35 0 

36 0,1 

37 0,1 

38 0,3 

39 0,1 

40 0,1 

41 0 

42 18,8 

43 3,6 

44 12,2 

45 0,1 

46 0 

47 0 

48 0 

49 0 

50 0 

51 0 

52 0 

53 0 

54 0 

55 0 

56 0 

57 0 

58 6,9 

59 5,2 

60 5,8 

61 2 

62 0 

63 0 

64 0,2 

65 1,6 

66 0,1 

 

 



 

2. Evolução do processo de secagem 

 

Tabela 3: Resultados obtidos durante a monitorização da evolução do processo de secagem no 

coberto. 

Data 
Tempo  
(dias) 

Tojo Pinheiro Urze Carqueja 

massa (g) massa (g) massa (g) massa (g) 

22-12-2007 0 2945 4400 1060 2465 

27-12-2007 5 2325 4170 760 2000 

02-01-2008 11 2270 4000 780 2000 

12-01-2008 21 2260 3890 780 1990 

20-01-2008 29 2215 3725 765 1945 

26-01-2008 35 2130 3585 745 1890 

06-02-2008 46 2090 3355 720 1830 

24-02-2008 64 2045 2845 720 1795 

01-04-2008 101 2090 2500 730 1825 

11-05-2008 141 2020 2270 705 1775 

21-06-2008 177 2015 2180 705 1785 

 

Tabela 4: Resultados obtidos durante a monitorização da evolução do processo de secagem na 

floresta. 

Data 
Tempo  
(dias) 

Tojo Pinheiro 

massa (g) massa (g) 

01-02-2008 0 3435 3695 

06-02-2008 5 3770 3965 

10-02-2008 9 2705 3670 

17-02-2008 16 2585 3460 

02-03-2008 30 2675 3460 

01-04-2008 60 3250 3295 

11-05-2008 100 2445 2590 

21-06-2008 136 2235 2180 

 

 

 

 

 

 



 

3. Densidade da biomassa 

 

Tabela 5: Percentagem de humidade total perdida pela biomassa durante o processo de secagem. 

Biomassa Tratamento Massa inicial (g btq) Massa final (g bsar) H (% btq) 

Tojo 

Coberto 2945 2015 31,6 

Floresta 3435 2235 34,9 

Pinheiro 

Coberto 4400 2180 50,5 

Floresta 3695 2180 41,0 

Urze 
 

1060 705 33,5 

Carqueja   2465 1785 27,6 

 

4. Determinação do peso seco a 105 ⁰C 

Tabela 6: Resultados obtidos na análise da determinação do peso seco a 105ºC. 

Amostras m1 (g) m2 (g) m3 (g) H (% bs) 

BPC.1 26,911 27,958 27,647 29,704 

BPV.1 26,136 26,840 26,755 12,074 

BPC.2 27,932 29,503 29,293 13,367 

BPV.2 28,243 29,838 29,651 11,724 

BPC.3 25,713 27,265 26,965 19,330 

BPV.3 26,614 28,141 27,939 13,229 

BTC.1 27,392 28,545 28,423 10,581 

BTV.1 27,896 29,041 28,932 9,520 

BTC.2.1 27,561 30,656 30,359 9,596 

BTV.2.1 26,918 29,948 29,667 9,274 

BTC.3.1 28,149 31,164 30,858 10,149 

BTV.3.1 26,796 29,852 29,556 9,686 

BTC.2.2 26,616 28,133 27,983 9,888 

BTV.2.2 27,041 28,548 28,405 9,489 

BTC.3.2 27,049 28,575 28,411 10,747 

BTV.3.2 26,819 28,384 28,232 9,712 

 

 

 

 



 

5. Determinação do Teor de Cinzas 

Tabela 7: Resultados obtidos durante a análise da determinação do teor de cinzas. 

Amostras Réplicas m1 (g) m2 (g) m3 (g) Ad (% bs) A (% bs) 

BPC.1 
 22,231 23,589 22,246 1,105 1,105 

BPV.1 
 19,368 20,734 19,405 2,709 2,709 

BPC.2 
 

22,778 24,144 22,789 0,805 0,805 

BPV.2 
 26,909 28,327 26,936 1,904 1,904 

BPC.3 
 24,018 25,302 24,029 0,857 0,857 

BPV.3 
 23,993 25,346 24,016 1,700 1,700 

BTC.1 
1 23,993 25,110 24,002 0,806 

0,864 
2 22,777 23,861 22,787 0,923 

BTV.1 
1 24,533 25,603 24,547 1,308 

1,320 
2 19,393 20,445 19,407 1,331 

BTC.2.1 
1 25,083 26,131 25,094 1,050 

1,060 
2 25,092 26,120 25,103 1,070 

BTV.2.1 
1 20,534 21,559 20,555 2,049 

2,229 
2 24,060 25,098 24,085 2,408 

BTC.3.1 
1 19,658 20,759 19,667 0,817 

0,684 
2 22,006 23,096 22,012 0,550 

BTV.3.1 
1 19,365 20,398 19,389 2,323 

2,182 
2 22,884 23,962 22,906 2,041 

BTC.2.2 
 19,661 21,056 19,672 0,789 0,789 

BTV.2.2 
 20,532 21,924 20,561 2,083 2,083 

BTC.3.2 
 19,395 20,759 19,405 0,733 0,733 

BTV.3.2 
 22,886 24,307 22,907 1,478 1,478 

 


