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I. Introdução
A queima de biomassa para aquecimento residencial foi identificada como uma das
principais fontes de poluição atmosférica na Europa, principalmente no Inverno [1]. Estima-se
que em Portugal sejam anualmente queimadas 2 Mton de biomassa lenhosa [2]. Atendendo
às repercussões e à necessidade de cumprimento das normativas legais, é necessário
proceder à quantificação e caraterização das emissões provenientes deste setor de forma a
obter perfis de emissões representativos da realidade nacional. A quantificação e
caraterização destas emissões para diferentes tipos de biomassa, equipamentos e
condições operatórias é essencial, pois permite identificar e recomendar um conjunto de
procedimentos ambientalmente mais vantajosos. Os ensaios experimentais, efetuados com
um recuperador de calor e dois tipos distintos de biomassa lenhosa, tiveram como objetivo
avaliar a influência das condições operatórias, nomeadamente a técnica de ignição, a carga
utilizada e a clivagem aplicada à biomassa.
II. Metodologia
Os ensaios de combustão de biomassa foram realizados com um recuperador de calor
utilizado tipicamente nas residências portuguesas. A infraestrura experimental é composta
pelo equipamento de combustão, pela conduta de exaustão, pelo sistema de amostragem e
análise dos compostos gasosos e por um túnel de diluição, onde se efetua a amostragem de
material particulado (PM10). Os detalhes da infraestruta podem ser encontrados em [4] e [5].
O conteúdo carbonoso nas amostras de PM10 foi determinado por uma técnica termo-ótica
[6]. A biomassa utilizada nos ensaios de combustão proveio de Pinheiro (“softwood”) e Faia
(“hardwood”). Para cada tipologia de biomassa foram testadas as condições operatórias
utilizando 3 cargas consecutivas. A duração do ensaio e carga utilizada variaram, de acordo
com a condição operatória em análise, entre 30-95 min e 1-4 kg, respetivamente.
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Figura 1.(a) Fatores de emissão para PM10 resultantes da queima de (a) Pinheiro e (b) Faia para distintas condições
operatórias.
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Figura 2. Fração mássica de material carbonoso (carbono orgânico + carbono elementar) nas amostras de PM10
resultantes da queima de Pinheiro (a) e Faia (b), em função da condição operatória.
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Figura 3. (a) Fatores de emissão de CO2 e de (b) CO e hidrocarbonetos totais (HCT
HCT).

IV. Conclusões
Os fatores de emissão de material particulado resultantes da queima de pinheiro tendem a
ser superiores aos obtidos para a queima de faia em condições operatórias semelhantes e
estas, por sua vez, têm grande influência têm grande influência nas emissões resultantes da
combustão de ambos os tipos de biomassa
biomassa. No entanto, a “hardwood” demonstrou ser
menos influenciada pelas variações operatórias. A técnica de ignição é um fator
preponderante nas emissões de material partic
particulado. A ignição pelo topo pode contribuir
para a redução de mais de 50% de material particulado. O material carbonoso representou
entre 40 a 80% da composição do material particulado amostrado.
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