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OPERACIONALIDADE DAS INSTALAÇÕES 

O objetivo deste relatório é recolher todos os dados obtidos através da combustão das 
diferentes matérias-primas peletizadas objeto de estudo neste projeto (videira, Tojo, kiwi…).  
 
Os combustíveis utilizados não são comerciais, o objetivo fundamental deste projeto é 
analisar a sua viabilidade comercial. Para o efeito, foram realizados uma série de ensaios 
com o objetivo de efetuar uma comparação entre o valor dos diferentes parâmetros para 
pellet de madeira comercial e para cada um dos combustíveis desenvolvidos neste projeto.  
 
Os ensaios foram realizados em duas instalações diferentes, um queimador experimental 

de biomassa e uma caldeira comercial. Os parâmetros que foram analisados na primeira 

das instalações foram: valores de diferentes parâmetros operacionais da instalação 

(temperatura da água no circuito permutador de calor, temperatura dos gases de escape, 

temperatura em diferentes pontos da instalação…), deposição nos tubos de permuta de 

calor, quantificação das escórias e cinzas acumuladas no leito, análise das emissões 

gasosas, concentração e distribuição de partículas sólidas. Na caldeira comercial foram 

adquiridos alguns parâmetros para controlar a estabilidade da instalação, as emissões 

gasosas foram analisadas e foram determinadas a concentração e distribuição das 

partículas. 

 

Imagem 1: Combustíveis utilizados 

 



 
COMPARAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

Para cada combustível foi realizada uma análise elementar, imediata e de cinzas. Além 

disso, foram analisados parâmetros como os poderes caloríficos superior e inferior, 

durabilidade, densidade a granel e de partícula, bem como a fusibilidade. Foi estabelecida 

uma comparação entre os diferentes parâmetros de cada um dos combustíveis utilizados. O 

combustível utilizado como referência para realizar esta comparação foi o pellet de madeira 

comercial. Na Imagem 2 mostra-se uma parte da comparação, onde se relacionam os 

valores de humidade, voláteis, carbono fixo e cinzas de cada combustível. Note-se que, 

para o pellet de madeira, todos os pellets de BNVAP apresentam uma maior percentagem 

de humidade e um menor teor de carbono fixo, o que acarretará efeitos sobre o poder 

calorífico desses combustíveis. Outra diferença notável é a quantidade de cinzas, que chega 

a ser dez vezes maior em algumas BNVAP face à madeira. Este último parâmetro terá uma 

grande influência sobre a estabilidade das instalações, já que altas percentagens de cinzas 

podem levar à obstrução do fluxo de ar, se não for eliminada de forma eficaz. 

 

Imagem 2: Comparação de parâmetros da BNVAP 



 
 

PARTÍCULAS 

Recolheram-se amostras das partículas depositadas num tubo permutador de calor por cujo 

interior flui água, situado para modelizar o comportamento numa caldeira real. Isto é útil 

para verificar o entupimento do tubo durante um ensaio, dado que um grande entupimento 

dificulta a transmissão de calor e, portanto, piora o funcionamento da caldeira. Os 

resultados, mostrados na Imagem 3 mostram que, quanto maior a quantidade de ar primário 

(o que provém de debaixo do leito de combustão), maior a quantidade de partículas que se 

recolhem no tubo. Isto demonstra a importância do ar secundário (introduzido na caldeira 

acima do leito) para a reação completa do combustível. 

 

 

Imagem 3: Deposição de partículas no tubo permutador, com massa depositada na coluna pontilhada e a massa 
aderida na coluna às riscas. 

Quanto à morfologia das partículas, esta coincide com a resultante da combustão de pellet 

de madeira. No Imagem 4, observa-se que as partículas seguem uma distribuição unimodal, 

com a maioria delas abaixo de 0,1 micrómetros, tamanho considerado de risco pela OMS, 

pois as partículas deste tamanho ultrapassam as barreiras do sistema respiratório e 

depositam-se nos alvéolos, bloqueando-os. 

 

 

 

 

 



 

 

Imagem 4: Distribuição de partículas para os ensaios com uma partilha de caudal de 40% de ar primário e 60% 
de ar secundário. 

  



 
 

SINTERIZADOS E CINZAS 

As quantidades de matéria acumuladas na câmara de combustão após a conclusão do 

ensaio são parâmetros fundamentais para a determinação da viabilidade dos combustíveis, 

pois uma quantidade excessiva pode chegar a obturar o correto fluxo de ar necessário para 

continuar a combustão. Neste aspeto distingue-se entre sinterizados (matéria procedente da 

fusão e posterior solidificação das cinzas, cresce na presença de elementos com baixo 

ponto de fusão nos combustíveis) e cinzas. Na Imagem 5 observa-se uma comparação 

entre um pellet sem finos (N1) e dois pellets aditivados (N2 e N3) de Tojo. Verifica-se que o 

pellet N2, aditivado com caulino, apresenta grandes quantidades tanto de sinterizados como 

de cinzas, representando um risco grave para a estabilidade da combustão. Além disso, o 

pellet aditivado com carbonato de cálcio apresenta grandes quantidades de cinza, mas 

nenhum sinterizado. 

 

Imagem 5: Sinterizados (coluna pontilhada) e cinzas (coluna às riscas) em ensaios com pellet de Tojo 

  



 
CONCLUSÕES 

Tendo em conta os resultados obtidos em ambas as instalações, pode concluir-se que a 

combustão de algumas BNVAP é viável tanto no queimador experimental como na caldeira 

comercial (nomeadamente, os melhores resultados são obtidos com o Tojo e a videira).  

Embora seja necessária a inclusão de alguma medida ou estratégia de redução de 

emissões, os combustíveis não apresentam grandes problemas de aparecimento de 

sinterizados, existindo a possibilidade de os eliminar mediante a aditivação ou a eliminação 

de finos, estratégia esta última que também funciona para a redução de partículas sólidas 

na corrente de gás de saída. Se a caldeira em questão dispuser de um sistema de 

eliminação de cinzas e de limpeza de tubagens automatizadas, estas características 

negativas não adquirem grande relevância, resultando numa combustão estável durante 

longos períodos de tempo. 

Em última análise, os pellets de BNVAP resultam, de um modo geral, numa alternativa 

tecnicamente viável aos pellets de madeira.  

 

 

 


