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Resumo 

A utilização de combustíveis fósseis e a crescente procura de energia nas últimas décadas levou a um 

aumento de poluentes para atmosfera, causando aumento do efeito de estufa e outros problemas 

ambientais. Existe então a necessidade de apostar nas energias renováveis, entre as quais está a 

biomassa (madeira e resíduos orgânicos), contudo o aproveitamento energético da biomassa pode ser 

efetuado de diversas formas. Este trabalho tem como objetivo dotar os decisores duma ferramenta de 

avaliação das diferentes formas de produzir energia elétrica a partir de biomassa, de modo a 

escolherem as alternativas mais sustentáveis. 

Foi desenvolvido um modelo em folhas de cálculo baseado em análise de ciclo de vida e de 

sensibilidade, suportado por uma posterior análise de decisão, tendo como critérios a energia gasta e 

as emissões de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e partículas sólidas. Foram consideradas 

diversas tecnologias como gaseificação de madeira, ciclo de Rankine, coincineração de madeira, 

gaseificação de licor negro, motor a biogás e ciclo combinado de turbina a gás, com recurso a matérias-

primas como madeira plantada, resíduos florestais, licor negro, estrume e resíduos sólidos urbanos, 

culminando num total de onze caminhos possíveis. Os resultados finais mostram que nenhuma solução 

apresenta os melhores resultados em todos os critérios, comprovando a necessidade dos modelos de 

análise de decisão, tendo sido identificados quais os caminhos que obtiveram melhores resultados com 

os métodos de decisão propostos: caminhos que usam estrume como matéria-prima; ciclo combinado 

de turbina a gás usando resíduos sólidos urbanos e gaseificação de resíduos florestais. 

 

 

Palavras-chave: biomassa, eletricidade, emissões, energia, ciclo de vida, análise de decisão  



vi 
 

  



vii 
 

Abstract 

The use of fossil fuels and the growing energy demand lead to a rise of pollutants in the atmosphere, 

causing the rise of greenhouse effect and other environmental problems. There is a need to increase 

the renewable sources of energy, including biomass (wood and organic residues), however there are 

several ways to use the energy of biomass. This work has the goal to endow the decision makers with 

a tool for evaluating the different ways to produce electricity from biomass, in order to choose the most 

sustainable options. 

A model was developed in spreadsheets based on life cycle approach and sensitivity analysis, 

supported by a posterior decision analysis, having the criteria of used energy and emissions of carbon 

dioxide, methane, nitrous oxide and solid particles, per 1 MJ of electricity produced. The considered 

technologies include wood gasification, Rankine’s cycle, cofiring, black liquor gasification, biogas engine 

and combined cycle gas turbine, using as feedstock farmed wood, forest residues, black liquor, manure 

and municipal waste, in a total of eleven ways studied. The final results show that none solutions have 

better results than all the other in all criteria, proving the need of decision analysis models. The decision 

methods proposed, suggested that the best “global” biomass pathways were: the ones using manure 

(combined cycle and gas engine), combine cycle using municipal waste as feedstock and forest residues 

gasification. 

 

Keywords: biomass, electricity, emissions, energy, life cycle, decision analysis 
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1 Introdução  

1.1 Enquadramento 

O clima da Terra mudou ao longo da sua história, nos últimos 650.000 anos houve 7 ciclos de avanços 

e recuos glaciares. A maioria destas alterações são atribuídas a muito pequenas variações na órbitra 

terrestre que mudam a quantidade de energia solar recebida. Nos últimos anos, a tendência de 

aquecimento tem uma importância particular por ser muito provavelmente de indução humana. A 

natureza de captura de calor do dióxido de carbono e de outros gases de efeito de estufa (GEE) foi 

demonstrada a meio do século XIX, é inequívoco que a crescente concentração de GEE na atmosfera 

leva a Terra a aquecer. O aumento do efeito de estufa tem as seguintes consequências negativas: 

aumento do nível médio das águas do mar; aumento da temperatura global; aquecimento dos oceanos; 

diminuição das camadas de gelo, declínio do gelo do oceano Ártico; recuo glaciar; eventos extremos; 

acidificação dos oceanos e diminuição das camadas de neve. [1] 

Para além do aquecimento global devido ao efeito de estufa, a emissão de poluentes leva a outros 

problemas ambientais, tais como o smog e as chuvas ácidas e problemas na saúde pública. Esta última 

devida principalmente à emissão de partículas sólidas de pequena dimensão (PM2,5).   

O aumento de emissões de GEE e outros poluentes está diretamente relacionado com o aumento do 

consumo mundial de energia. A Figura 1 mostra a evolução do consumo global de energia primária, 

podendo-se observar que nos últimos 40 anos este consumo mais que duplicou, maioritariamente 

impulsionado pelos combustíveis fosseis (carvão, petróleo e gás natural). Pode-se observar que este 

aumento de consumo levou a um aumento significativo nas emissões de dióxido de carbono (CO2), 

assim como de outros GEE’s como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) e poluentes como as partículas 

sólidas. NO caso das emissões de CO2, a sua evolução pode ser observada na Figura 2. 

  

 

Figura 1. Evolução da consumo mundial de energia primária [2] 
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Figura 2. Evolução mundial das emissões de dióxido de carbono [2] 

 

Na União Europeia, e em Portugal mais concretamente, existiu alguma redução nas emissões de 

GEE’s, como se pode ver no capítulo 1.2, contudo é necessário continuar esse caminho para reverter 

os efeitos ambientais causados nas últimas décadas, assim como alarga-lo a outras regiões do mundo. 

Um fator muito importante para esta redução é a diminuição da relevância das energias fósseis e o 

investimento em energias renováveis, entre as quais a biomassa. As principais vantagens deste recurso 

energético estão apresentadas no capítulo 3, bem como das tecnologias e caminhos possíveis para a 

sua conversão em energia elétrica. O objetivo deste trabalho passa por desenvolver um método que 

permita ajudar a decidir quais dessas tecnologias são mais vantajosas do ponto de vista de redução de 

emissões de modo a substituir os processos que utilizam combustíveis fósseis. 

 

1.2 Setores de energia e eletricidade na UE e Portugal 

Neste capítulo é descrito o setor da energia, de forma geral, passando por uma análise mais detalhada 

da energia elétrica, e por fim uma descrição da produção de eletricidade a partir de biomassa, que será 

o foco do presente trabalho. 

Começando pelo setor energético europeu, através da análise da Figura 3, verifica-se que a produção 

das energias renováveis aumentou consideravelmente desde 1990 até 2015, enquanto que todas as 

outras formas de energia primária (à exceção da energia nuclear) sofreram uma redução de 50%, com 

destaque para os combustíveis sólidos (redução de 60%), onde se inclui o carvão. Em 1990, os 

combustíveis sólidos dominavam a energia primária enquanto que, em 2015, a principal fonte de 

energia é a nuclear, seguida pelas renováveis, que eram a fonte menos usada em 1990. A produção 

total de energia diminuiu entre 1990 e 2015 de 943 para 765 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo, neste ano, as energias renováveis foram responsáveis por cerca de 27% da produção 

energética europeia, num total de 204 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, com claro 

destaque para a biomassa e resíduos, como se verifica na Figura 4. O setor que, em 2015, foi 

responsável por maior consumo energético foi o dos transportes, seguido pela indústria e pelos 

agregados domésticos, como se constata na Figura 5. [3] 
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Figura 3. Energia primária total na União Europeia por produto energético. [3] 

 

 

Figura 4. Produção de energias renováveis na União Europeia no ano de 2015. [3] 

 

 

Figura 5. Consumo de energia final na União Europeia por setor de atividade. [3] 

 

Relativamente à energia elétrica, como ilustrado na Figura 6, esta teve uma tendência crescente nos 

últimos 25 anos, principalmente até 2008, tendo oscilado depois desse ano, como consequência da 

crise económica. A forma de produção com maior relevo é a térmica (onde se engloba o uso de carvão, 

gás natural e biomassa), que em 2015 teve uma quota de 49,5% da produção elétrica total de 278 

milhões de toneladas equivalentes de petróleo. A segunda maior fonte de eletricidade é a energia 

nuclear (26,5%), no entanto, destaque-se o crescimento das energias eólica e fotovoltaica nos últimos 

anos. [3]  
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Figura 6. Produção de energia elétrica na União Europeia entre 1990 e 2015. [3] 

 

Em Portugal, o consumo total de energia teve uma tendência crescente até 2007 e desde aí, tem 

decrescido, ficando em 693.703.445,10 GJ em 2014, de acordo com a Figura 7. A fonte de energia 

mais consumida é o gasóleo (27,5%). Desde 1995, destaque-se o grande aumento do consumo de gás 

natural, por contraste com a redução no consumo de fuelóleo, sendo que os valores de biomassa são 

semelhantes, como se constata na Figura 8. No que toca às energias renováveis estas aumentaram o 

seu valor de 3.631 milhares de tep em 1998 para 4.897 milhares de tep em 2015, sendo que a biomassa 

é a fonte renovável com mais peso, seguida da hídrica que apresenta um perfil oscilatório decorrente 

da dependência da chuva, salienta-se também o crescimento da energia eólica, como se verifica na 

Figura 9. [3] 

 

 

Figura 7. Evolução do consumo de energia final total em Portugal entre 1995 e 2014 [3] 

 

 

Figura 8. Tipos de consumo de energia elétrica final em Portugal no ano de 2015. [3] 
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Figura 9. Evolução das energias renováveis em Portugal. [3] 

 

Em Portugal o consumo de energia elétrica teve uma tendência crescente desde 1994 até 2010, tendo 

estabilizado nos últimos anos, como se pode verificar na Figura 10, o valor em 2015 foi de 168.670.786 

GJ. A principal forma de produção elétrica é a térmica, tal como se verifica na Figura 11; destaca-se o 

crescimento da energia eólica desde 1994. Em 2015, as energias renováveis representaram 48,7% da 

produção elétrica nacional, sendo que a que mais contribui foi a energia eólica (46%), seguida da 

hídrica (38%), como se verificar na Figura 12, a biomassa apenas representa 12% da contribuição 

renovável para a produção elétrica, contrastando com a sua maior quota na energia total, visto que 

muita da biomassa é usada para energia térmica. [3] 

 

 

Figura 10. Evolução do consumo de energia elétrica em Portugal, de 1994 a 2015. [3] 

 

Figura 11. Produção de energia elétrica em Portugal. [3] 
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Figura 12. Fontes renováveis de energia em Portugal em 2015. [3] 

 

 Emissões de poluentes e GEE 

Os perfis de consumo e produção de energia elétrica apresentados anteriormente, têm como resultado 

emissões de vários poluentes. Neste subcapítulo, é apresentado o perfil de emissões resultante. 

Começando pela União Europeia, pela Figura 13 nota-se uma tendência decrescente nas emissões de 

dióxido de carbono equivalente, especialmente desde 2008. Em 2014 o valor fixou-se em 4.282 milhões 

de toneladas. [3] 

 

Figura 13. Evolução das emissões de dióxido de carbono equivalente na União Europeia entre 1990 e 2014. [3] 

 

De acordo com dados da EDP[4], as diferentes tecnologias usadas para produzir eletricidade em 

Portugal apresentam os valores de emissões de dióxido de carbono equivalente (ver capitulo 4.2.2.5) 

apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1. Emissões típicas dos diferentes tipos de central electroprodutora em Portugal. [4] 

Tipo de central Emissões de CO2 equivalente [g/MJ] 

Centro electroprodutores de energias renováveis 0 

Ciclos combinados a gás natural 97 

Centrais com turbinas clássicas a gás 125-142 

Centrais termoelétricas a carvão 208-250 

Centrais termoelétricas a lignite 253-306 

 

Segundo a ERSE [5], durante o ano de 2010, as emissões específicas de CO2 foram de 161 g/MJ em 

Portugal Continental, 182 g/MJ nos Açores e 196 g/MJ na Madeira. Também é referido que as centrais 

a biomassa apresentam emissões específicas entre 1,7 e 10 g/MJ. Os valores médios de emissões 

específicas registadas pela ERSE entre 2005 e 2010 são apresentadas na Figura 14: 
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Figura 14. Emissões específicas de dióxido de carbono das várias tecnologias em Portugal entre 2005 e 2010. 
[5] 

 

No ano de 2010, as emissões em Portugal foram de 24.382.441 toneladas de CO2, sendo que 46% 

foram provenientes de centrais termoelétricas [5]. As centrais que apresentaram mais emissões de CO2 

foram as apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Centrais termoelétrica mais emissoras de CO2 em 2010. [5] 

Central Emissões de CO2 [milhões de toneladas] Emissões de CO2 [g/MJ] 

Sines 4,44 252 

Tapada do Outeiro 1,89 104 

Pego 1,62 266 

Ribatejo 1,17 104 

Lares 1,16 157 

 

No que respeita a emissões totais, através da Figura 15 pode-se verificar que as emissões de dióxido 

de carbono em Portugal têm diminuído desde 2005, chegando a 75.937 milhares de toneladas em 

2014. As emissões de metano também apresentam a mesma redução, mas de forma menos 

acentuada, como se verifica na Figura 16. A Figura 17 mostra a evolução das emissões de óxido nitroso, 

a tendência decrescente começa logo em 1999. Destes dados, resulta que o dióxido de carbono 

equivalente emitido tem diminuído desde 2005, após vários anos de tendência crescente como se é 

mostrado na Figura 18.  

 

Figura 15. Evolução das emissões de dióxido de carbono em Portugal. [3] 
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Figura 16. Evolução das emissões de metano em Portugal. [3] 

 

 

Figura 17. Evolução das emissões de óxido nitroso em Portugal. [3] 

 

 

Figura 18. Evolução das emissões de dióxido de carbono equivalente em Portugal. [3] 

 

 Biomassa no sector de produção de eletricidade 

A biomassa está presente no setor electroprodutor nacional quer através da madeira, quer dos resíduos 
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recorrem à madeira apresentam maior potência média. 

Na Tabela 3 é apresentada uma lista de centrais a biomassas abastecidas a madeira existentes em 

Portugal; a sua potência somada equivale a 104,4 MW. Na Tabela 4 está uma lista de centrais que 

funcionam com resíduos orgânicos (estrume e RSU); apesar do seu maior número, a sua potência 

instalada total é semelhante à das centrais a madeira (102,77 MW). [6], [7] 
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Tabela 3. Centrais de biomassa a madeira. [6], [7] 

Central Proprietário Localização Potência [MW] 

Central Termoelétrica de Mortágua EDP Mortágua 9,00 

Ródão Power EDP 
Vila velha de 

Rodão 
42,00 

Terras de Santa Maria 
Central Termoelétrica de 
Biomassa de Terras de 

Santa Maria 

Oliveira de 
Azeméis 

10,40 

Central de biomassa da Figueira da Foz EDP Figueira da Foz 30,00 

Central de biomassa de Constância EDP Constância 13,00 

 
Tabela 4. Centrais de biomassa resíduos. [7] 

Central Proprietária Localização Potência [MW] 

Central de Tratamento de RSU Valorsul 
São João da 

Talha 
50,00 

Lipor II Lipor Maia 26,00 

Centroliva Centroliva 
Vila Velha de 

Rodão 
4,00 

ETRSU GRM Madeira 8,00 

Agraçor Agraçor 
São Miguel, 

Açores 
0,80 

Sistema de Aproveitamento Energético 
de Biogás Palmela 

Amarsul Palmela 1,50 

Central Valorização Energética Biogás-
Aterro Sanitário Penafiel 

Ambisousa Penafiel 1,00 

Aterro Sanitário de Mato da Cruz Valorsul 
Vila Franca de 

Xira 
0,30 

Aterro Sanitário de Leiria Valoris Leiria 0,90 

Valorização do Biogás em Cogeração da 
ETAR de Abrantes 

Câmara Municipal de 
Abrantes 

Abrantes 0,15 

Central Aproveitamento Biogás-Aterro 
Sanitário de Sermonde 

Suldouro 
Vila Nova de 

Gaia 
2,11 

SOPET 
Sociedade Pecuária da 

Torrinha 
Sertã 0,05 

ETAR de Coimbra Luságua Coimbra 0,14 

ERSUC de Coimbra 
Resíduos Sólidos do 

Centro 
Coimbra 0,90 

AGROPE 
Empresa Agropecuária da 

Várzea de Góis 
Góis 0,05 

Aterro Sanitário do Barlavento Algar Portimão 0,90 

Cruz Valente Cruz Valente Guarda 0,30 

Sopecuária Sopecuária Batalha 0,06 

Biocentro Biocentro Leiria 0,05 

ETAR de Olhalvas 
Serviços Municipalizados 

de Leiria 
Leiria 0,17 

ETAR de Beirolas EMARLIS Loures 0,40 

ETAR de Frielas 
Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de 
Loures 

Loures 1,80 

ETAR de Parada 
Serviços Municipalizados 
de Eletricidade, Água e 
Saneamento da Maia 

Maia 0,50 

ACA ACA Cartaxo 0,15 

Sociedade Agropecuária Hermínio 
Minderico 

Sociedade Agropecuária 
Hermínio Minderico 

Golegã 0,05 

Estação Coletiva de Tratamento de 
Efluentes Suinícolas de Alcobertas 

ADSAICA Rio Maior 0,13 

Centro Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos do 

Seixal 
Amarsul Seixal 2,30 

Bernardino de Almeida Costa & Filhos 
Bernardino de Almeida 

Costa & Filhos 
S. Pedro do Sul 0,06 
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1.3 Objetivos da tese 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional que permita aos 

investigadores e decisores avaliar a eficiência energética, emissões associadas e o impacto ambiental 

de um caminho de energia específico para os casos de eletricidade produzida a partir de biomassa. 

Para avaliar de forma completa a energia e os impactos das emissões na geração de energia elétrica, 

todos os processos intermédios são considerados numa perspetiva de ciclo de vida. Alguns desses 

processos são a colheita de madeira, transporte de madeira ou resíduos sólidos urbanos, tratamento 

de biogás e conversão de energia (que pode ser através de combustão ou gasificação). 

Já existem algumas ferramentas e bases de dados disponíveis como o GREET 

(https://greet.es.anl.gov/), SIMAPRO (https://simapro.com/), CONCAWE (https://www.concawe.eu/), 

contudo o desenvolvimento de ferramentas flexíveis e de fácil adaptação e personalização é bastante 

útil, especialmente com os rápidos desenvolvimentos do setor energético. 

A ferramenta desenvolvida em Excel é modular, e permite a adição de novos processos para análise 

ou otimização. A análise sistemática e quantitativa de cada recurso, estágio de produção e output final 

é considerada na ferramenta, tal como a capacidade de ajudar a decidir sobre vários caminhos de 

energia. 

A ferramenta é testada com vários dados retirados da bibliografia e os resultados analisados através 

um processo de análise de decisão dos caminhos energéticos. 

 

1.4 Estrutura do documento 

O capítulo 1 explica a necessidade que criou este trabalho e os seus objetivos, sendo também 

analisados os setores energéticos europeu e português. No capítulo 2 apresenta-se o estado da arte 

no que diz respeito a estudos de produção de energia elétrica através de biomassa, análise de ciclo de 

vida (ACV), ferramentas de avaliação de produção de energia e análise de sensibilidade. No capítulo 3 

é feita uma descrição dos tipos de biomassa e dos diversos processos utilizados na sua conversão 

para energia elétrica, também são apresentados os caminhos energéticos considerados neste trabalho. 

O capítulo 4 incide nos métodos usados e conceitos usados para a avaliação dos caminhos de 

produção de energia: análise de ciclo de vida, critérios escolhidos, análise de sensibilidade e análise 

de decisão. O capítulo 5 descreve a ferramenta desenvolvida, detalhando as fórmulas usadas, também 

são listados os valores de input usados para chegar aos resultados finais, que são apresentados no 

capítulo 0. As conclusões finais podem ser encontradas no capítulo 7, assim como as recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2 Estado da arte – Estudos de avaliação de produção de 

eletricidade a partir de biomassa 

Neste capítulo são enumerados alguns estudos já realizados por outros autores no âmbito de produção 

de energia elétrica a partir de biomassa e a sua análise através de ACV e análise de sensibilidade. 

Também são apresentadas algumas ferramentas de análise de ciclo de vida já existentes. 

2.1 Biomassa para produção de eletricidade 

Existem diversos estudos na área da produção de energia elétrica a partir de biomassa e da sua 

avaliação. Em XU et al. [8] avaliou a produção de energia elétrica a partir de biomassa na China, 

comparando-a com a geração elétrica a partir de carvão; esta avaliação é feita com dezassete critérios 

e a opção que é melhor em mais critérios é a incineração de RSU. Weldu et al. [9] realizou um estudo 

que compara a geração de energia elétrica a partir de resíduos florestais (em ciclo de Rankine e IGCC) 

com a produção a partir de carvão, concluindo que a troca de carvão pelos resíduos florestais leva a 

um a diminuição na emissão de elementos tóxicos e cancerígenos para a atmosfera, especialmente 

através do uso de IGCC. Arteaga-Pérez et al. [10] analisou a produção de eletricidade a partir de 

madeira de pinheiro em coincineração com carvão no Chile, mostrando que por comparação com a 

queima de carvão, este processo leva a reduções significativas em vários impactos ambientais. Pereira 

[11] fez uma caracterização do uso do álamo para produção de energia. 

2.2 Análise de ciclo de vida 

A análise de ciclo de vida (ACV) é uma metodologia que permite analisar um produto ou serviço durante 

o seu período de vida, sendo uma ferramenta importante para avaliar impactos energéticos e 

ambientais de um sistema. Esta metodologia é definida pela norma ISSO 14040 de 2006 [12]. A 

descrição desta norma encontra-se em mais detalhe no capítulo 4.1.  

Unnasch et al. [13] apresentou um estudo em que se usa ACV para avaliar as alternativas de 

combustíveis para transporte rodoviário na Califórnia, sendo que um estudo semelhante a nível da 

união Europeia foi elaborado por Edward set al. [14]. Ferreira et al. [15], usou a ACV para avaliar a 

produção de biocombustíveis a partir de microalgas em termos de energia consumida e de emissões 

de dióxido de carbono, chegando a resultados que variam entre 172 e 286 MJ/MJ para a energia e 

entre 12,5 e 17,9 g/Mj para as emissões de CO2. Esta ferramenta também foi usada por Ferreira et al. 

[16] para avaliar a produção de hidrogénio a partir de casca de batata e cana-de-açúcar e com a 

finalidade de o utilizar no transporte rodoviário em Portugal. No que diz respeito à energia elétrica, 

Garcia et al. [17] fez uma análise de ciclo de vida ao mix de produção elétrica em Portugal, que conclui 

que o setor é muito dependente das condições meteorológicas para que as energias renováveis tenham 

um peso determinante, devido ao grande peso da energia hídrica dentro das energias renováveis. 

Gonçalves [18] fez uma análise de ciclo de vida da produção de energia elétrica a partir de Eucalyptus 

globulus com o objetivo de comparar esta alternativa com a produção elétrica a partir de carvão. Valada 

[19] fez uma análise ambiental à produção de milho para bioetanol. 
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2.3 Ferramentas de avaliação 

Existem várias ferramentas desenvolvidas por diversos autores que utilizam a ferramentas de avaliação 

com recurso a ACV, onde se destacam os seguintes: GREET [20], CONCAWE [14], SimaPro [21], GaBi 

[22] e openLCA [23]. 

O modelo GREET [20] foi desenvolvido pelo US Argonne National Laboratory é usado em análise de 

ciclo de vida para combustíveis para transporte rodoviário. O seu desenvolvimento foi feito numa folha 

de cálculo em Microsoft Excel e incluí cálculos de ciclo de vida de consumo energético, GEE’s e vários 

poluentes (hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxidos de azoto e partículas sólidas) para produção 

de veículos e consumo de combustível. 

A base de dados da CONCAWE, Eucar, Joint Research Center [14] possui dados de consumos 

energéticos e GEE’s de combustíveis para transporte rodoviário a nível europeu. Esta ferramenta é 

constantemente atualizada e o seu relatório possui uma análise de custos. Como principal 

desvantagem está o facto de a base de dados não ser editável. 

A ferramenta SimaPro [21], que usa a base de dados EcoInvent, entre outras, é o software de ACV 

mais usado. Esta ferramenta possibilita modelação parametrizada e análise de resultados interativa e 

tem uma vasta base de dados, possibilitando várias análises ambientais como emissões de GEE’s ou 

consumos de água. 

O software GaBi [22] foi desenvolvida pela PE International e permite criar análises de ciclo vida em 

forma de fluxograma, sendo a sua base de dados constantemente atualizada e tendo valores de todas 

as regiões do mundo. 

O softaware openLCA [23] criado pela empresa GreenDelta inclui modelação gráfica, análise de custos, 

simulação de Monte Carlo e importação de dados em vários formatos 

No entanto estas ferramentas de apoio à análise de ciclo de vida só serão utilizadas neste trabalho 

como base de dados. 

2.4 Análise de sensibilidade 

Para uma análise de resultados mais completa num trabalho de análise de ciclo de vida, é necessário 

efetuar uma análise de sensibilidade, de forma a avaliar as incertezas dos resultados finais. Esta 

incerteza pode ter diversas origens, sendo classificadas como [24]: 1) incertezas dos dados input; 2) 

incerteza do modelo; 3) incertezas devido às escolhas efetuadas; 4) variabilidade espacial; 5) 

variabilidade temporal; 6) variabilidade de fontes. O presente trabalho foca-se apenar na análise dos 

dados de input como é explicado no capítulo 4.3. 

Ardente et al. [25] efetuou um estudo de análise de ciclo de vida de um coletor solar, que usa análise 

de sensibilidade através da análise dos mínimos e máximos nos resultados finais, como resultado da 

variabilidade de dados de input. Benedet Júnior [26] realizou um estudo sobre avaliação de incerteza 

em inventários de ciclo de vida, em que são usadas as técnicas de análise de importância de incerteza, 

indicadores de qualidade de dados e simulação de Monte Carlo, sendo também apresentada uma lista 

de várias técnicas existentes. Guo et al. [27] abordou a analise de sensibilidade em relação ao horizonte 

temporal usado, também é usado o método da máxima verossimilhança e a simulação de Monte Carlo. 
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3 Produção de eletricidade a partir de biomassa 

3.1 Caracterização da produção de eletricidade a partir de biomassa 

De acordo com a diretiva 2001/77/CE [28], biomassa é a fração biodegradável de produtos e resíduos 

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

matéria biológica que deriva de seres vivos, tanto vegetais como animais [29].  

A biomassa é um material celulósico que pode ser, ou não, lenhoso. A biomassa não lenhosa inclui 

resíduos agrícolas. A biomassa lenhosa inclui a lenha, pontas e ramos das árvores, cascas de árvores 

e serradura. [30]. A biomassa é uma mistura de moléculas orgânica à base de carbono, também contém 

hidrogénio, oxigénio, azoto e pequenas quantidades de átomos alcalinos e de metais pesados. O 

carbono base da biomassa é absorvido da atmosfera pelas plantas na forma de dióxido de carbono 

(CO2), podendo ser passado aos animais que comem as plantas. [29]. 

A principal diferença entre a biomassa e os combustíveis fosseis reside na escala de tempo. Quando 

gerida de forma sustentável, a utilização de biomassa compreende um ciclo fechado de carbono que 

não leva ao seu aumento na atmosfera, pois o carbono libertado pela biomassa ao ser usado para 

energia é absorvido pela biomassa em crescimento. 

Os tipos de biomassa utilizados para a produção de energia elétrica são a madeira e os resíduos 

orgânicos. A madeira pode ser categorizada quanto à sua origem como mostrado na Tabela 5, sendo 

que para fins de produção de eletricidade, apenas a madeira florestal e as colheitas de energia são 

consideradas. Os resíduos orgânicos podem ser estrume proveniente da indústria pecuária ou resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Tabela 5. Categorias de biomassa de madeira. [29] 
Categoria Descrição 

Madeira florestal Das atividades de silvicultura e processamento de madeira. 

Colheitas de energia Colheitas de taxas altas de crescimento para aplicações energéticas. 

Resíduos agrícolas Resíduos das colheitas agrícolas e do processamento. 

Resíduos industriais e coprodutos Resíduos e coprodutos de produção e processos industriais. 

 

Uma grande vantagem da exploração de madeira para biomassa é o facto de potenciar a florestação e 

ajudar na fixação de carbono. A absorção de carbono pelas plantas é efetuada através do processo de 

fotossíntese, que transforma a energia luminosa proveniente do Sol em energia química processando 

o dióxido de carbono (CO2) com água (H2O) e minerais que são retirados do solo para produzir 

compostos orgânicos (glicose e amido) e oxigénio gasoso (O2). A equação simplificada deste processo 

é a seguinte [7]: 

 6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 → 6𝑂2 + 𝐶6𝐻12                             (Equação 1) 

 

 Vantagens e desvantagens 

A utilização de madeira para fins energéticos apresenta distintas vantagens, nomeadamente [31]: 

• Segurança de abastecimento pela quantidade de fontes de matéria prima; 

• Desenvolvimento económico e social, com a criação de negócios e empregos em zonas rurais; 
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• Limpeza das florestas, diminuindo os riscos de pragas de insetos e de infeções nas raízes e os 

custos de regeneração e de preparação do solo; 

• Reutilização dos resíduos da queima (cinzas) na floresta. 

As desvantagens da madeira, como recurso energético, são sobretudo pontos em que são piores que 

os combustíveis fosseis como [31]: 

• Perturbação do balanço de nutrientes no solo (fósforo, potássio, azoto e outros) devido à exrtração 

intensiva de madeira; 

• Menor densidade energética; 

• Transporte mais complexo, por comparação com combustíveis líquidos e gasosos; 

• Distribuição espacial da matéria prima mais vasta, levando a uma maior logística. 

A utilização de resíduos orgânicos para fins energéticos apresenta distintas vantagens, 

nomeadamente: 

• Segurança de abastecimento pela quantidade de fontes de matéria prima; 

• Evita-se a emissão de óxido nitroso pela fermentação natural de estrume; 

• Coprodução de fertilizante. 

• Diminuição da necessidade de espaço em aterros sanitários. 

As desvantagens dos resíduos orgânicos, como recurso energético, são as mesmas apresentadas para 

a madeira. 

 

 Vetores ou caminhos energéticos 

Na Figura 19 estão esquematizadas todas as hipóteses consideradas neste trabalho para produção de 

eletricidade a partir de madeira, e a Figura 20 ilustra as opções consideradas a partir de resíduos 

orgânicos.  

No caso da madeira, existe uma primeira distinção sobre a origem desta, podendo ser de madeira 

plantada com o fim de ser usada para produção de energia ou de resíduos florestais. A segunda 

distinção está relacionada com o tipo de processo que se utiliza na produz energia elétrica, que pode 

ser através de combustão ou de gaseificação. Os processos de combustão são geralmente a 

coincineração com carvão e o ciclo combinado de turbina a gás. Os processos de gaseificação são o 

ciclo combinado de gaseificação integrada e o ciclo combinado de gaseificação de licor negro (apenas 

considerada para resíduos florestais).  

Para os resíduos orgânicos consideram-se os mesmos critérios de distinção em que os resíduos podem 

ser estrume ou resíduos sólidos urbanos e os processos de geração de energia elétrica usados podem 

ser o motor a gás ou o ciclo combinado de turbina a gás. 
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Figura 19. Caminhos energéticos com madeira como matéria-prima. 

 

 

Figura 20. Caminhos energéticos com resíduos orgânicos como matéria-prima. 

 

3.2 Descrição dos processos principais na produção de eletricidade a partir de 

biomassa 

Desde as diversas matérias-primas até à geração de energia elétrica, pode-se passar por diferentes 

combinações de processos, ou seja, diferentes caminhos (sequências de processos) tal como 

apresentado na Figura 19 e  Figura 20. Cada caminho engloba os processos necessários para 

transformar a matéria-prima em eletricidade, sendo que vários caminhos podem ter processos em 

comum. Cada processo tem inputs, outputs, coprodutos, fatores para consumo de energia e para 

emissões [14] (assunto mais detalhado no Capitulo 5).  

Existem dois processos que são comuns tanto à madeira e aos resíduos orgânicos que são o transporte 

e a distribuição. Os processos pelo qual a madeira pode passar são: cultivo, colheita, IGCC, ciclo 

Rankine, coincineração e BLGCC. Quanto aos resíduos orgânicos, podem passar pelos processos de: 

fermentador, caldeira de biogás, CCGT e motor a gás. Todos estes processos são descritos nos 

subcapítulos seguintes. No entanto, sugerimos ao leitor a consulta de alguma bibliografia que abranja 

o tema dos processos de conversão em maior detalhe, e.g. [32]–[34].  
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 Cultivo 

O cultivo de colheitas de energia tem como input principal de energia na forma de diesel para semear 

e desbastar as plantas por ação mecânica e existe também o input de fertilizante de azoto, que varia 

consoante o solo e a planta (embora possam existir outro tipo de fertilizantes). Também se consideram 

as emissões de óxido nitroso pelas razões explicadas no subcapítulo 4.2.2.3. 

 

 Colheita 

O objetivo deste processo é ter madeira pronta para transportar para a central de conversão. As fases 

deste processo são resumidas na Tabela 6, estas fases podem ser executadas de forma manual ou 

com recurso a máquinas. Existem perdas devido a madeira que fica no solo durante o processo. Como 

input principal está o diesel necessário para operar as máquinas, caso sejam usadas.  

 

Tabela 6. Fases da colheita. [31] 

Fase Descrição 

Abate Corte das plantas, normalmente com uma motosserra 

Processamento Corte dos ramos, toragem (corte do tronco) e descasque das plantas abatidas. 

Rechega e 
extração 

Movimentação da madeira processada que está dispersa para junto de uma via principal e 
empilhada 

Carregamento A madeira empilhada é carregada para veículos para ser transportada. 

 

 

 Transporte 

A melhor alternativa será sempre ter o centro produtor de eletricidade o mais próximo possível da 

matéria prima como, no caso da madeira, existe o exemplo da central termoelétrica de Mortágua que 

fica no meio da floresta. [4] 

As opções de transporte consideradas neste trabalho são o camião e o navio de transporte. O consumo 

de navios é menor do que camiões (por unidade de matéria a transportar), contudo será necessário 

que hajam portos perto da colheita e da central de conversão, sendo que o transporte de camião será 

sempre necessário para o transporte colheita-porto e porto-central de conversão. Em alternativa, todo 

o transporte é feito em camião. 

Como input está o combustível necessário para o transporte, cuja quantidade dependerá do tipo de 

transporte e da distância (e da quantidade transportada). 

 

 IGCC – Ciclo combinado de gaseificação integrada 

Este tipo de ciclo de produção de energia elétrica foi desenvolvido para uso com combustíveis fósseis 

como recurso. As suas principais vantagens são a possibilidade de limpar o gás produzido de partículas 

sólidas e outros poluentes antes de entrar na turbina a gás e de ter uma eficiência elétrica considerada 

alta (o que leva a menores emissões relativas).  

Primeiro, a madeira seca é esmagada e é pressurizada e introduzida no gasificador, que opera com 

temperaturas e pressões elevadas (cerca de 1000 ºC e 20 bar). Ao entrar no gasificador, a madeira 

sofre um processo de pirólise. Através deste processo é produzido gás de síntese, que é separado da 

matéria sólida e passa por um filtro antes de entrar na turbina a gás onde é queimado, expandindo-se 
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na turbina e produzindo eletricidade através do gerador acoplado. Os gases de combustão da turbina 

a gás passam por um recuperador de calor, onde se gera vapor para expandir numa turbina a vapor e 

produzir energia elétrica adicional [35]. A Figura 21 ilustra este processo. 

 

 

Figura 21. Diagrama exemplificativo de IGCC. [36] 

 

O gás de síntese, que é formado no gaseificador e queimado na turbina a gás apresenta a composição 

mostrada na Tabela 7. A Tabela 8 mostra algumas das suas propriedades químicas. 

 

Tabela 7. Composição do gás de síntese. [30] 

Componente Composição em % de volume 

Azoto (N2) 50,2 

Monóxido de carbono (CO) 24,0 

Hidrogénio (H2) 16,5 

Dióxido de carbono (CO2) 7,5 

Metano (CH4) 1,2 

Oxigénio (O2) 0,6 

 

Tabela 8 Propriedades do gás de síntese. [30] 

Parâmetro Valor 

Massa molar média 24,80 kg/kmol 

Massa volúmica a 100 kPa e 298 K 1,093 kg/m3 

PCI a 100 kPa e 298 K 5,36 MJ/kg 

PCI a 100 kPa e 298 K 5,85 MJ/m3 

PCS a 100 kPa e 298 K 5,69 MJ/kg 

PCS a 100 kPa e 298 K 6,22 MJ/m3 

(A/F)esteq, volume 1,059 

(A/F)esteq, massa 1,233 

 

 Ciclo Rankine 

Neste processo, a biomassa é queimada numa caldeira, sendo o calor usado para gerar vapor a alta 

pressão, que irá ser expandido numa turbina de vapor. Esta turbina tem o veio acoplado a um gerador 

elétrico, convertendo assim a energia mecânica da turbina em energia elétrica. O vapor depois de 

condensado volta a iniciar o ciclo. [37] 
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Figura 22. Diagrama de ciclo de Rankine. [37] 

 

 Coincineração 

Este processo é similar ao descrito no capítulo 3.2.5, tendo a diferença de na caldeira serem queimados 

carvão e madeira (as percentagens de madeira usada podem variar), a Figura 23 esquematiza o 

processo. Os valores de emissões considerados, são relativos às emissões provenientes da madeira, 

visto que o objetivo passa por comparar a adição de madeira a um processo de queima de carvão a 

outras utilizações para a madeira. De forma a conseguir desagregar as emissões de um dado gás ou 

poluente que são devidas à madeira das que são devidas à queima de carvão é usada a (Equação 2 

[38]:  

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑎𝑠 à 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑔/𝑀𝐽]

=
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 [𝑔/𝑀𝐽] − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜 [𝑔/𝑀𝐽]×𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

(Equação 2) 

 

Na Equação 2 as Emissões totais representam as emissões totais de um gás ou poluente num teste 

em que são queimados madeira e carvão, Emissões do carvão representa as emissões de um teste 

que só é queimado carvão, as frações de biomassa e carvão são as que são usadas no teste com os 

dois combustíveis, calculadas em base energética através dos respetivos PCI’s e massas usados. 

Todos estes valores de emissões têm unidades de gramas por megajoule de combustível. 

 

 

Figura 23. Diagrama de coincineração. 

 

 BLGCC – Ciclo combinado de gaseificação de licor negro 

Este processo, para além de usar madeira (resíduos florestais) também tem como input o licor negro, 

um coproduto da indústria do papel, especificamente do processo de produção de pasta de papel. Este 

processo é similar ao descrito no subcapítulo 3.2.4 em que, ao invés de se usar madeira na gaseificação 

para formar gás de síntese, se usa o licor negro. A madeira é queimada numa caldeira para formar 

vapor que ajuda a alimentar a turbina a vapor, visto que apenas com o vapor proveniente da 
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recuperação de calor dos gases de combusto da turbina a gás, a turbina a vapor não seria viável. O 

processo está esquematizado, de forma simplificada, na Figura 24. 

 

 

Figura 24. Diagrama de BLGCC. [39] 

 

 Fermentador 

A matéria orgânica ao passar pelo processo de fermentação anaeróbica, forma biogás que consiste 

sobretudo em metano (cerca de 60%) e dióxido de carbono (cerca de 40%). Este processo pode ser 

ilustrado (de forma simplificada) pela (Equação 3 [14]: 

 

 𝐶6𝐻12𝑂6 → 3𝐶𝐻4 + 3𝐶𝑂2 (Equação 3) 

   

 

Este processo de conversão por fermentação anaeróbica ocorre em 2 fases: produção e consumo de 

ácidos. O processo pode também ser sintetizado em 6 reações independentes entre si, detalhadas na 

Tabela 9. [40] 

 

Tabela 9. Reações que ocorrem na fermentação anaeróbica. [40] 

Reação Descrição 

Digestão anaeróbica 
Partículas orgânicas complexas como celulose e hemicelulose são 
convertidas em monómeros como aminoácidos, açúcares e ácidos gordos 
longos. 

Fermentação Aminoácidos e açúcares são convertidos em ácidos gordo voláteis 

Acetogénese Ácidos gordos longos são convertidos em acetato e hidrogénio. 

Oxidação anaeróbia Ácidos gordos voláteis são convertidos em acetato e hidrogénio. 

Metanogénese acetoclástica Acetato é convertido em metano. 

Metanogénese hidrogenotrófica Hidrogénio é convertido em metano 

 

As matérias primas para a produção de biogás são compostas por carboidratos, ácidos gordos e 

proteínas[14]. Este processo exige que a matéria orgânica tenha um alto teor de humidade, e pode ser 

definido com uma decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigénio, por ação de bactérias 

específicas. Os resíduos são colocados num reator fechado à temperatura de cerca de 30-40ºC por um 

período de algumas semanas. No caso de a matéria orgânica usada ser estrume, os resíduos sólidos 

que permanecem no final do processo podem ser aproveitados como fertilizantes, com uma qualidade 

considerada superior à da matéria orgânica inicial [30]. Os valores da composição e propriedades do 

biogás estão na Tabela 10 e Tabela 11 respetivamente. 
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Tabela 10. Composição do biogás. [30] 

Componente Composição em % de volume 

Metano (CH4) 55 - 80 

Dióxido de carbono (CO2) 20 - 40 

Hidrogénio (H2) 1 - 3 

Azoto (N2) 0,5 - 2,5 

Oxigénio (O2) 0,1 - 1 

Sulfato de hidrogénio (H2S) 0,1 – 0,5 

Amoníaco (NH3) 0,1 – 0,5 

Monóxido de carbono (CO) 0 – 0,1 

 
Tabela 11. Propriedade do biogás. [30] 

Parâmetro Valor 

Massa molar média 23,19 kg/kmol 

Massa volúmica 1,022 kg/Nm3 

PCI a 100 kPa e 298 K 24,68 MJ/kg 

PCI a 100 kPa e 298 K 25,22 MJ/Nm3 

PCS a 100 kPa e 298 K 27,30 MJ/kg 

PCS a 100 kPa e 298 K 27,89 MJ/Nm3 

(A/F)esteq, volume 7,66 

(A/F)esteq, massa 9,53 

 

O processo requere como inputs, a eletricidade (principalmente para equipamento de rotação) e calor 

para manter a temperatura do fermentador, o qual se assume é fornecido através da queima de biogás 

numa caldeira [14]. As emissões resultam dos inputs de energia, e também é considerado o caso mais 

poluente, em que o reator é fechado. 

 

 Tratamento 

Este processo consome eletricidade, resultando daí as emissões. No caso de o biogás ser usado num 

ciclo combinado de turbina a gás (CCGT), este necessita de ser tratado para retirar o dióxido de carbono 

(CO2) para aumentar o poder calorífico do biogás e reduzir as emissões de CO2, monóxido de carbono 

(CO) e hidrocarbonetos. Também é removido sulfato de hidrogénio (H2S) por ser corrosivo para os 

equipamentos. [41]. Para retirar o sulfato de hidrogénio são adicionadas pequenas quantidades de ar 

ao fermentador (3 a 5% da quantidade de biogás). O H2S é convertido em enxofre sólido por bactérias 

e depois recolhido. Para a remoção do CO2, é usada água pressurizada para lavar o gás que tem de 

estar comprimido a cerca de 1 MPa. [14]. Existem métodos que efetuam a remoção simultânea de CO2 

e H2S, como a depuração química com soluções aquosas alcalinas que são consideradas caras e de 

impacto ambiental alto. Como nova alternativa, existem processos que utilizam microalgas, fixando o 

CO2 através de fotossíntese e o H2S por oxidação. [41].  

 

 CCGT – Ciclo combinado de turbina a gás  

Neste ciclo combinado o biogás é queimado numa turbina a gás, cujo veio está acoplado a um gerador. 

Os gases de combustão que saem da turbina a gás passam por um permutador de calor que aquece 

vapor para ser expandido numa turbina de vapor, também acoplada a um gerador elétrico, como 

representado na Figura 25. 
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Figura 25. Diagrama de CCGT. [42]  

 

 Motor de combustão interna a gás 

Este motor alternativo, cujo veio está acoplado a um gerador elétrico, usa o biogás como combustível. 

Também é possível recuperar energia térmica para usar como calor útil, mas esse crédito não é 

considerado neste trabalho. [14] 

 

 Distribuição 

Depois de a energia da biomassa ser convertida para eletricidade numa central de conversão, esta tem 

de ser transportada para os utilizadores através da rede de distribuição. Nesta fase existem perdas por 

efeito de Joule que têm de ser contabilizadas. 

 

3.3 Vetores com madeira plantada 

Esta matéria-prima resulta no cultivo de plantas com o propósito de serem usadas para produção de 

energia. São usadas espécies de rotação rápida, como o salgueiro e o álamo, que podem ser 

complementadas com plantas perenes como o miscanthus [14]. 

Em Portugal, por exemplo, é utilizado o cardo pelo empresa Biomassas de Portalegre, sendo a planta 

descrita como pouco exigente em água, com uma produção de 15 a 20 ton/ha, com baixos custos de 

manutenção e com durabilidade do solo de 15 anos [43]. 

 

 Produção de eletricidade a partir de madeira plantada com recurso a IGCC 

Neste caminho energético, a madeira é cultivada e depois colhida para ser transportada para a central 

de conversão que neste caso é de ciclo combinado de gaseificação integrada. No final, a energia 

elétrica é transportada pela rede de distribuição. 

 

 
Figura 26. Diagrama de blocos do caminho Madeira Plantada – IGCC. 
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 Produção de eletricidade a partir de madeira plantada com recurso ao ciclo de Rankine 

Este caminho energético, a madeira que é cultivada e depois colhida é transportada para a central de 

ciclo de Rankine para a sua energia química ser convertida em elétrica, que no final é transportada pela 

rede de distribuição. 

 

 

Figura 27. Diagrama de blocos do caminho madeira Plantada – Rankine. 

 

 Produção de eletricidade a partir de madeira plantada com recurso a coincineração 

Depois de cultiva e colhida, a madeira é transportada para um central de carvão para ser queimada em 

coincineração para produzir eletricidade que será distribuída pela rede. 

 

 

Figura 28. Diagrama de blocos do caminho Madeira Plantada – Coincineração. 

 

3.4 Vetores com resíduos florestais 

Os resíduos florestais da agricultura não são considerados economicamente viáveis para recolher, 

enquanto que os desperdícios de madeira das indústrias já são utilizados dentro do possível, sendo 

então os resíduos florestais da silvicultura a opção mais viável [14]. A distribuição de biomassa numa 

árvore normalmente apresenta a seguinte distribuição: tronco: 60 a 65%; ramos e bicadas: 25 a 30%; 

raízes 10%, sendo que apenas o tronco apresenta valor comercial nos circuitos tradicionais, estando 

assim as restantes partes disponíveis para a produção de energia [43]. 

As florestas podadas apresentam uma maior capacidade de absorver dióxido de carbono do que as 

plantas maduras, assim ao colher-se madeira florestal, está-se a aumentar a capacidade das florestas 

em recolher CO2 da atmosfera. Contudo, a longo prazo, existe o efeito de mudança nos solos, levando 

a aumentos de emissões de carbono destes [14]. 

A utilização dos resíduos florestais como recurso energético potencia também a melhor gestão florestal 

e diminui o risco de incêndios florestais. Em Portugal, a floresta cobre 38% do território e os matos 

21%, sendo que existe uma disponibilidade de biomassa de cerca de 3,5 milhões de toneladas por ano. 

[4] 
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 Produção de eletricidade a partir de resíduos florestais com recurso a IGCC 

Neste caminho energético, os resíduos florestais são colhidos para serem transportados para a central 

de conversão que neste caso é de ciclo combinado de gaseificação integrada, no final, a energia é 

elétrica é transportada pela rede de distribuição. 

 

 

Figura 29. Diagrama de blocos do caminho Resíduos florestais – IGCC. 

 

 Produção de eletricidade a partir de resíduos florestais com recurso ao ciclo de Rankine 

Os resíduos florestais colhidos neste caminho são transportados para a central térmica de ciclo de 

Rankine, no final, a energia é elétrica é transportada pela rede de distribuição. 

 

 

Figura 30. Diagrama de blocos do caminho Resíduos florestais – Rankine. 

 

 Produção de eletricidade a partir de resíduos florestais com recurso a coincineração 

Os resíduos florestais são colhidos e transportados para a central de coincineração com carvão, de 

modo a produzir energia elétrica que é distribuída através da rede. 

 

 

Figura 31. Diagrama de blocos do caminho Resíduos florestais – Coincineração. 

 

3.5 Vetor com licor negro 

Os resíduos florestais são colhidos e transportados para a central de BLGCC, onde se gaseifica o licor 

negro proveniente do processo de produção de papel, nesta central é então produzida eletricidade para 

ser distribuída na rede. 
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Figura 32. Diagrama de blocos do caminho Resíduos florestais – BLGCC. 

 

3.6 Vetores com estrume 

Este resíduo orgânico provém das atividades pecuárias, pois é constituído por fezes de animais como 

vacas, porcos, galinhas, ovelhas, coelho, etc. A principal aplicação destes resíduos era a fertilização 

dos solos para a agricultura, ultimamente essa função tem sido desempenhada por fertilizantes 

químicos, existindo assim potencial para usar este recurso para fins energéticos. 

O estrume é utilizado para produzir biogás, ou gás natural sintético, que depois é usado para produzir 

energia elétrica.  

 

 Produção de eletricidade a partir de estrume com recurso a motor a gás 

O estrume proveniente das atividades pecuárias é transportado para o fermentador, onde dá origem 

ao biogás, para tal é necessário calor que é proveniente da queima do biogás resultante numa caldeira. 

O biogás pode então ser convertido em energia elétrica num motor a gás. No final, a eletricidade é 

transportada para os consumidores pela rede de distribuição. 

 

 

Figura 33. Diagrama de blocos do caminho Estrume – motor a gás. 

 

 Produção de eletricidade a partir de estrume com recurso a CCGT 

Depois de transportado para o fermentador para formar o biogás, para tal é necessário calor que é 

proveniente da queima do biogás resultante numa caldeira. Depois de tratado, o biogás pode então ser 

convertido em energia elétrica numa central de ciclo combinado. No final, a energia elétrica é distribuída 

através da rede. 

 

Figura 34. Diagrama de blocos do caminho Estrume – CCGT. 
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3.7 Vetores com resíduos sólidos urbanos (RSU) 

A produção de resíduos é uma consequência do uso de recursos nas atividades socioeconómica, tendo 

origem nas várias fases do quotidiano, desde o momento em que os recursos são extraídos da natureza 

até ao momento em que os materiais e produtos em que se transformam deixam de ter utilidade para 

o seu consumidor. Em Portugal foram produzidos 14,3 milhões de toneladas de resíduos em 2012, 

correspondendo a uma capitação de 1,35 toneladas por habitante a cada ano [44]. A composição média 

dos RSU é apresentada na Figura 35, notando-se a grande fração de resíduos putrescíveis, resíduos 

verdes e madeira é de cerca de 42% 

 

 

Figura 35. Composição média dos resíduos sólidos urbanos em Portugal no ano de 2012 [44] 

 

 Produção de eletricidade a partir de RSU com recurso a motor a gás 

Os resíduos sólidos urbanos recolhidos são aproveitados no fermentador para produzir biogás, usando 

calor proveniente da queima do biogás resultante numa caldeira. O biogás pode então ser convertido 

em energia elétrica num motor de combustão interna, sendo esta energia transportada pela rede de 

distribuição. 

 

 

Figura 36. Diagrama de blocos do caminho RSU – motor a gás. 

 

 

 Produção de eletricidade a partir de RSU com recurso a CCGT 

Os resíduos sólidos urbanos recolhidos são aproveitados no fermentador, onde é produzido biogás, 

com recurso a calor proveniente duma caldeira a biogás. O biogás é então tratado e usado para produzir 

energia elétrica num motor combustão interna, para ser distribuída através da rede. 
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Figura 37. Diagrama de blocos do caminho RSU – CCGT. 
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4 Métodos de análise  

4.1 Análise de ciclo de vida na produção de eletricidade 

Ciclo de vida pode ser definido como as etapas consecutivas e interligadas de um produto ou serviço 

desde a extração dos recursos naturais ou primários até a sua cessão ou obtenção do produto ou serviço 

final. Avaliação ou análise de ciclo de vida (ACV) é um conjunto sistemático de procedimentos para 

compilar e analisar os inputs e outputs materiais e energéticos e impactos ambientais associados ao 

funcionamento de um produto ou serviço ou à sua obtenção durante o seu ciclo de vida e respetivos 

processos [45]. 

Os benefícios principais da avaliação de ciclo de vida são: i) identificar o impacto ambiental global; ii) 

analisar para além da fase de utilização do produto ou serviço; iii) quantificar efeitos ambientais como 

energia gasta e emissões; iv) reconhecer ineficiências ou mudanças significativas nas fases do ciclo 

de vida; v) comparar alternativas com as mesmas métricas e unidade funcional, e reduzir impactos 

ambientais e custos. Os desafios usuais numa avaliação de ciclo de vida são: a) definir as fronteiras e 

alcance do sistema a estudar; b) disponibilidade de dados; c) quantificar todos os impactos ambientais; 

d) pesar os impactos por todas as entidades envolvidas [46]. 

De acordo com a International Organization Standardization (ISO), nomeadamente a norma ISO 14040, 

a ACV consiste numa técnica para avaliação dos potenciais impactes ambientais associados a 

determinado produto ou serviço, compilados num inventário com as entradas e saídas do sistema. Esta 

norma identifica 4 fases numa ACV: definição de objetivo e âmbito, análise de inventário, avaliação de 

impacto e interpretação [12]. Esta estrutura está representada na Figura 38. 

 

 

Figura 38. Estrutura de análise de ciclo de vida segundo ISO 14040. [12] 

 

Um sistema global é subdividido em processos elementares, que estão ligados entre si através de 

fluxos de produtos intermédios como se ilustra na Figura 39. Esta abordagem facilita a identificação 

dos inputs e outputs do sistema. 

 

 

Figura 39. Exemplo de processos elementares num sistema global. [12] 
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A Figura 40 mostra um exemplo genérico de um processo global de produção de energia (podem existir 

mais processos).  

 

 

Figura 40. Exemplo de um caminho de produção de energia 

 

Todos os processos têm uma dada eficiência η, dado que a energia que entra não é mesma que sai. 

Tendo os dados dos índices de emissão de poluentes dos vários processos (emissões por quantidade 

de energia de output do processo), é possível calcular as emissões globais do processo por unidade 

de energia elétrica final. O conjunto de equações 4 a 10, exemplifica como se podem calcular as 

emissões e a energia requerida em cada processo analisado do ciclo de vida de um caminho de 

produção de energia tal como na Figura 43, para obter 1 MJ de energia final. 

 

 
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 1/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜  (Equação 4) 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒→𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙]/𝜂𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜  (Equação 5) 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜→𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒→𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙]/𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (Equação 6) 

 

𝑒𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜
 [𝑔/𝑀𝐽]×𝐸𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] 

 

(Equação 7) 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
 [𝑔/𝑀𝐽]×𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒→𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] (Equação 8) 

𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
 [𝑔/𝑀𝐽]×𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çãçã𝑜→𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒[𝑀𝐽/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] (Equação 9) 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] = 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙]

+ 𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑔/𝑀𝐽𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] 
(Equação 10) 

 

em que genericamente 𝐸𝑥→𝑦 indica a quantidade de energia intermédia (MJ) que é requerida do 

processo x para o processo y por unidade de energia elétrica final (MJfinal), 𝜂𝑥 indica a eficiência do 

processo x, 𝑒𝑥 representa as emissões (g/MJoutput) do processo x por unidade de energia intermédia que 

sai de desse processo 𝐸𝑥→𝑦, e 𝑒𝑥,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 indica as emissões (g/MJfinal) do processo x por energia elétrica 

final. 

Neste estudo é pretendido analisar a energia e as emissões associadas à produção de 1 MJ de energia 

elétrica final, sendo esta a unidade funcional do ACV.  

Não são consideradas as construções das infraestruturas nem o uso das terras, que na língua inglesa 

é denominado Land Use Change (LUC).  
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4.2 Métricas – energia e emissões 

No presente trabalho, são usadas várias métricas para comparar as diversas opções de produção de 

eletricidade a partir de biomassa, sendo que uma representa um input e as outras são outputs. A 

primeira é a energia consumida para produzir uma unidade de energia elétrica e as restantes são as 

emissões por unidade de energia elétrica. As emissões consideradas são o dióxido de carbono (CO2), 

o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e as partículas. 

 

 Consumo de energia 

Durante os vários processos de um caminho de produção de energia elétrica, várias formas de energia 

são consumidas como input desses processos, sob forma de combustíveis, como o diesel ou as 

matérias primas dos processos (madeira e RSU), energia térmica, ou mesmo energia elétrica 

proveniente da rede. Este consumo de energia, denominado por 𝐸𝑥→𝑦 como explicado nas Equações 

do capitulo 4.1, é o consumo de energia de um processo ou conjunto de processos necessário à 

obtenção de 1 MJ de energia final (unidade funcional). 

O consumo total de energia ao longo do processo global por unidade de energia elétrica final pode ser 

entendida como a eficiência de um dado caminho de produção (i.e. 𝜂𝑥 como explicado no capitulo 4.1). 

 

 Emissões e Poluentes 

Os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de poluentes, resultantes de 

processos de combustão, mas não só. Só recentemente, os fumos emitidos pelas máquinas a vapor e 

fornalhas foram encarados como um problema sério de poluição atmosférica em geral e de emissão de 

poluentes resultantes da combustão em particular.  

À medida que a combustão prossegue, através das diversas etapas do processo, são libertados 

poluentes. Um bom controlo dos processos de conversão pode reduzi-los, antes de estes serem 

emitidos para o ambiente. A emissão de poluentes atmosféricos durante a combustão da biomassa é, 

essencialmente, devida a: i) emissão de poluentes resultantes de combustão incompleta, cujos índices 

de emissão encontram-se fortemente dependentes do sistema de queima (equipamento e processo); 

ii) emissão de poluentes cuja formação e emissão dependem da quantidade dos respetivos elementos 

percursores presentes no combustível utilizado. 

Os poluentes podem ser classificados em primários e secundários. Os poluentes primários são emitidos 

diretamente pela fonte como o monóxido de carbono, óxidos de enxofre e de azoto e partículas, 

enquanto que os poluentes secundários originam-se em reações fotoquímicas na atmosfera 

envolvendo os poluentes primários, como é o caso do ozono. [30] À semelhança do dióxido de carbono 

as emissões de poluentes num processo são denominadas por 𝑒𝑥 e vão depender da energia requerida 

desse processo (ver capitulo 4.1). 
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4.2.2.1 Dióxido de carbono 

Este gás não é considerado tóxico, e a sua importância está associada ao facto de ser o principal 

responsável pelo efeito de estufa, como explicado no subcapítulo 1.1. A temperatura média da 

superfície Terra aumentou cerca de 0,6 ºC no século XX, sendo que no início desse século a 

concentração de CO2 na atmosfera era de cerca de 300 ppm e agora é de cerca de 370 ppm [30]. O 

dióxido de carbono tem sido um dos principais indicadores ambientais na comparação de processos 

ou sectores sendo para isso muito importante a sua análise. As emissões de CO2 num processo são 

denominadas por 𝑒𝑥 e vão depender da energia requerida desse processo (ver capitulo 4.1). 

 

4.2.2.2 Metano  

O metano é o segundo GEE mais significativo, sendo que o seu período médio de permanência na 

atmosfera é inferior ao do dióxido de carbono, mas o seu efeito na camada de ozono é mais acentuado. 

Existem várias causas para a emissão deste gás e cerca de 60% das emissões são de origem 

antropogénica. As principais atividades emissoras são do petróleo e gás (visto que o metano é o 

principal composto do gás natural e existem emissões em vários processos desta indústria), e a 

pecuária (este composto é produzido pelo sistema digestivo dos animais) [47]. Na combustão também 

existe emissão de metano, resultado de combustão incompleta, em especial em misturas ricas. 

  

4.2.2.3 Óxido nitroso 

Este gás é um importante GEE, contribuindo com 6,2% do aquecimento global provocado pelo homem, 

sendo 60% das emissões causadas pela humanidade provém da agricultura [48]. A formação deste 

composto no solo depende de vários fatores como a disponibilidade de carbono, azoto e oxigénio, 

humidade, potencial redox e temperatura, sendo os processos que o formam de natureza 

microbiológica [48]. A quantificação destas emissão tem bastante incerteza, podendo variar até 3 

ordens de grandeza [14]. Outra fonte de emissão de N2O é a combustão, em que a (Equação 11 mostra 

a reação genérica de formação, em que M representa um corpo que transfere energia às moléculas 

através de uma colisão. 

𝑂 + 𝑁2 + 𝑀 = 𝑁2𝑂 + 𝑀 (Equação 11) 

 

O seu elevado efeito de estufa resulta do facto de as moléculas permanecerem na atmosfera, em 

média, 114 anos. Os níveis de óxido nitroso na atmosfera global mantiveram-se estáveis ao longo da 

história, sendo que começaram a aumentar por volta de 1920, passando de cerca de 280 ppb para 328 

ppb em 2015 [47]. 

 

4.2.2.4 Partículas sólidas 

A designação de partícula sólidas refere-se à mistura de partículas sólidas e gotículas de liquido que 

se encontra no ar. Algumas partículas como o pó e a fuligem podem ser vistas a olho nu, enquanto 

outra apenas podem ser detetadas com microscópio de eletrões. Estas partículas têm vários tamanhos 

e formas e são compostas por centenas de químicos diferentes. As origens destas são diversas e 

alguns exemplos são centrais de geração de energia, indústrias e veículos, onde se formam através de 
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várias reações químicas complexas [49]. Estas partículas podem ser incluídas nas categorias indicadas 

na  

Tabela 12. 

 

Tabela 12. Categorias das partículas sólidas. 
Categoria Descrição 

PM10 Partículas inaláveis com diâmetros de 10 micrómetros ou menores. 

PM2,5 Partículas inaláveis finas com diâmetros de 2,5 micrómetros ou menores. 

 

Estas 2 categorias englobam as partículas sólidas mais perigosas para o ser humano, pois entram nos 

pulmões e até mesmo na corrente sanguínea, causando problemas de saúde como ataques cardíacos, 

asma ou arritmia. As PM2,5 podem também ter consequências ambientais como redução de visibilidade, 

acidificação de lagos, esgotamento de nutrientes no solo e danos na floresta e colheitas. As partículas 

sólidas também danificam pedra e outros materiais, podendo assim degradar monumentos [50]. 

 

4.2.2.5 Dióxido de carbono equivalente:  

Os gases de efeito de estufa afetam o balanço de radiação na Terra, sendo assim cruciais para o clima 

global. Sem eles, a temperatura média seria cerca de 32º inferior. Os diferentes gases de efeito de 

estufa afetam o clima de forma diferente, e de modo a somar os seus efeitos numa só métrica, 

estabeleceu-se a medida de dióxido de carbono equivalente (𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
). O dióxido de carbono 

equivalente de uma mistura de gases de efeito de estufa representa uma quantidade hipotética de  

dióxido carbono com o mesmo efeito radiativo que a mistura referida [51]. A fórmula de dióxido de 

carbono para os GEE cujas emissões são estudadas neste trabalho é [14]:  

 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂2 + 25𝐶𝐻4 + 298𝑁2𝑂 (Equação 12) 

   

A utilização de 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
 é usada frequentemente para contabilizar o impacto destes três tipos de 

poluente numa só medida. 

 

 Créditos de emissões 

Os créditos de emissões são contabilizados como emissões negativas de alguns processos, por serem 

emissões que estes processos evitam. Por exemplo, quando um processo tem um coproduto, que pode 

ser aproveitado para alguma atividade, é considerado um crédito de emissões que é igual às emissões 

resultantes para produzir aquela mesma quantidade daquele coproduto por um processo destinado a 

tal. Neste trabalho, o único coproduto utilizado é o fertilizante de azoto (N). 

Também são considerados créditos de emissões de metano pela utilização de estrume para fins 

energéticos, pois não sendo utilizado, o estrume irá libertar metano de forma natural através de digestão 

anaeróbica. Ao utilizar usar estrume numa fermentação controlada, estas emissões são evitadas [14]. 

A Figura 41 representa um caminho para produzir um determinado produto final com dois processos (1 

e 2) com emissões 1 e 2, em que num desses processos é produzido um coproduto. Esse coproduto 

normalmente é produzido pela via do caminho à direita na figura (processos a e b) resultando nas 

emissões a e b. O método do crédito de emissões subtrai às emissões 1 e 2 as emissões a e b (para 
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tal a quantidade de coproduto à saída do processo b tem de ser igual à que está à saída do processo 

2). 

 

Figura 41. Crédito de emissões 

 

4.3 Análise de sensibilidade 

A análise de ciclo de vida depende da qualidade e quantidade de dados, que nem sempre estão 

disponíveis. Tendo esta ferramenta o propósito de comparar soluções e decidir entre elas, os dados 

que suportam a decisão terão de ser válidos. A incerteza dos dados (que leva a incerteza nos resultados 

finais) tem como fontes os seguintes fatores [25]: 

• Imprecisão dos dados – devido a erros de medição; 

• Dados insuficientes ou pouco representativos; 

• Estrutura do modelo – Simplificações e assunções adotadas; 

• Definição das fronteiras do modelo; 

• Erros. 

 

Nos dados disponíveis na bibliografia (Anexo III) é possível constatar que para o mesmo dado, existem 

valores numéricos diferentes, de acordo com a fonte consultada. 

De forma a realizar a análise de sensibilidade nesta ferramenta, são calculados 3 cenários diferentes, 

escolhendo diferentes valores de input (de entre os vários disponíveis na literatura). A Tabela 13 mostra 

a descrição desses cenários. 

 

Tabela 13. Cenários usados na ferramenta. 

Cenário Descrição 

Médio Atribuem-se valores de input mais representativos e/ou atuais. 

Otimista 
Atribuem-se os valores de input que levam a resultados finais mais baixos. (eficiências mais altas, 
fatores de emissões mais baixos, consumos de energia mais altos…) 

Pessimista 
Atribuem-se os valores de input que levam a resultados finais mais altos. (eficiências mais baixas, 
fatores de emissões mais altos, consumos de energia mais altos…) 

 

Cada um destes cenários terá resultados finais distintos, sendo que os resultados dos cenários otimista 

e pessimista delimitam o mínimo e máximo destes valores. 

Outra possibilidade de lidar com a incerteza dos vários valores disponíveis na literatura seria usar o 

modelo de Monte Carlo, contudo as necessidades de cálculo e a complexidade do modelo global seriam 

mais elevados, sendo a sua implementação tema para trabalhos futuros. 
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4.4 Análise de decisão 

Neste trabalho em que existem várias soluções possíveis e se pretende estudá-las do ponto de vista 

de vários critérios é necessário um método de análise de decisão de forma a escolher a solução 

preferencial. Começa-se este subcapítulo com a explicação do conceito de dominância e de soluções 

de Pareto em problemas com múltiplas soluções e múltiplos critérios de escolha. Neste trabalho as 

várias soluções são os vários caminhos possíveis para produção de eletricidade a partir de biomassa, 

tendo como vários critérios a energia despendida e as emissões de diversos compostos. No final, são 

ilustrados alguns métodos e conceitos usados na análise de decisão, nomeadamente: número de 

soluções dominadas e abordagem de programação por compromisso 

 

 Conceito de dominância 

Diversos problemas de otimização ambicionam atingir vários objetivos, ou seja, buscam a melhor 

solução, tendo em vista vários critérios. O problema de análise de decisão surge quando várias 

soluções produzem trade-offs entre si, ou seja, uma solução 1 pode ser melhor que uma outra solução 

2 num determinado critério a e ser pior num outro critério b. Neste caso, não é imediato afirmar qual 

das duas soluções é a preferencial.  

Uma forma de comparar as soluções é a introdução do conceito de dominância entre soluções, 

primeiramente introduzida na resolução de problemas de otimização multiobjectivo [52]. Pode-se definir 

dominância forte e dominância fraca no contexto destes problemas.  

Num conjunto de N soluções xn={x1,x2,…,xN} de um problema com M critérios de decisão 

fm={f1(xn),f2(xn),…,fM(xn)}, a solução x1 domina a solução x2 de forma forte  se e só se x1 não é pior que 

x2 em todos os critérios e x1 é estritamente melhor que x2 em pelo menos um critério: 

 

𝑥1 ≺ 𝑥2    𝑠𝑠𝑒 {
𝑓𝑖(𝑥1) ≤ 𝑓𝑖(𝑥2)   ∀𝑖 ∈ 1, … , 𝑀

∃𝑗 ∈ 1, … , 𝑀   𝑓𝑗(𝑥1) < 𝑓𝑗(𝑥2)
 (Equação 13) 

 

Para que uma solução domine outra de forma fraca basta que seja melhor em pelo menos um critério: 

 

𝑥1 ⪯ 𝑥2    𝑠𝑒 ∃𝑗 ∈ 1, … , 𝑀   𝑓𝑗(𝑥1) < 𝑓𝑗(𝑥2) (Equação 14) 

 

Nas equações 13 e 14 são usados os sinais ≺, ⪯, ≤ e <, para ilustrar o caso em que se pretende 

minimizar todos os critérios (tal como neste trabalho). Neste trabalho tem-se que  

Outro conceito importante é de frente de Pareto: uma solução xi é não-dominada e pertencente à frente 

de Pareto se não existir nenhuma outra solução que a domine. O conjunto de soluções não-dominadas 

é denominado por frente não-dominada, em que, num problema, uma frente não-dominada contiver as 

melhores soluções possíveis, então chama-se frente de Pareto [52]. Isto significa que de uma solução 

de Pareto não é possível passar outra solução com melhor avaliação num critério sem passar a ter pior 

classificação noutro ou noutros critérios. Um critério para comparar as diversas soluções é o número 

de soluções que cada uma domina – a solução que dominar mais soluções (i.e. menos dominada por 

outras) deverá ser a melhor. 
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 Abordagem de programação por compromisso 

A abordagem de programação por compromisso privilegia uma solução que fica a uma distância 

máxima ou mínima no espaço das soluções de uma dada solução de referência [52]. Neste caso a 

solução de referência é um dos caminhos de produção de energia que não apresente emissões ou 

perdas de energia (comparativamente aos caminhos estudados), como a energia eólica ou fotovoltaica. 

Assim a solução preferencial será aquela que tiver a menor distância para esta solução de referência. 

A distância d entre cada solução e o ponto de referência é calculada com recurso à (Equação 15. 

 

𝑑𝑛 =  [ ∑ |𝑓𝑚(𝑥𝑛) − 𝑧𝑚|𝑝

𝑀

𝑚=1

]

1/𝑝

 (Equação 15) 

 

Em que zm é o valor da solução de referência no critério m e M é número de critérios, que neste caso 

são 6 (Energia gasta, emissões de CO2, emissões de CH4, emissões de N2O, emissões de PM10 e 

emissões de PM2,5). Quando o valor de p é igual a 2, esta fórmula representa a distância euclidiana, no 

caso de ser infinito denomina-se distância de Chebychev. O de um valor de p maior que 2 resulta numa 

maior penalização das soluções mais afastadas da solução de referência. Neste trabalho adotou-se o 

valor de p igual a 6 (número de critérios usados na decisão). 
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5 Ferramenta de cálculo e respetiva formulação matemática 

A ferramenta de cálculo é constituída por duas folhas de cálculo de Excel, uma para a madeira e outra 

para os resíduos orgânicos, com os separadores detalhados na Tabela 14. Os processos englobados 

na ferramenta estão descritos no capítulo 3.2, e a metodologia usada para a análise dos processos e 

contabilização das métricas de análise é a descrita no capítulo 4. 

 

Tabela 14. Tipos de separadores das folhas de cálculo. 

Tipo de separador Descrição 

Resultados Separadores a vermelho, apresenta os resultados finais em tabelas e gráficos. 

Processos 
Separadores a cinzento, onde são introduzidos os valores de input nas células 
a azul. Cada separador corresponde a um processo. 

Processos 
auxiliares 

Separadores a amarelo. Similar aos separadores, mas não se referem aos 
processos do capítulo 3.1, mas sim a dados auxiliares. 

Caminhos 
energéticos 

Separadores a verde. Mostram os resultados dos vários caminhos 
apresentados nos capítulos 3.3 a 3.7, com informação detalhada de cada 
processo. Cada separador corresponde a um caminho. 

 

Os dados de input devem ser introduzidos nos separadores de processos e processos auxiliares, nas 

células azuis. Para cada valor de input existem três células para preencher, uma denominada “Cenário 

médio” que corresponde ao valor que se pretende usar nos cálculos e para efeitos de análise de 

sensibilidade, uma célula denominada “Cenário otimista” que corresponde aos valor mais otimista do 

conjunto de dados recolhidos disponível que leva a um menor resultado final nas emissões e na energia 

gasta, a célula “Cenário pessimista” deve ser preenchida com os valores encontrados que levem a 

resultados finais de energia gasta e de emissões mais elevadas. Junto a cada valor de input, existem 

uma tabela com valores retirados da bibliografia, que pode ser aumentada. Estes cenários foram 

baseados numa abordagem de análise de sensibilidade (ver capítulo 4.3) que considera três cenários: 

médio, otimista e pessimista. Os valores apresentados neste capítulo são usados na formulação 

apresentada no capítulo 4.1 e na formulação apresentada ao longo do presente capítulo. 

 

5.1 Cálculos Madeira 

Neste capítulo é apresentada a estrutura da folha de cálculo usada para a madeira. Note-se que a 

madeira tem vários vetores energéticos (ver capitulo 3), e pode ser madeira plantada ou madeira de 

resíduos florestais. Os seus separadores que compões os respetivos vetores/cainhos energéticos são 

apresentados na Tabela 15: 

 

Tabela 15. Separadores da folha de cálculo Madeira. 

Resultados Processo auxiliar Processo Caminho energético 

Resultados Fertilizante Cultivo Plantada IGCC 

Resultados Aux Diesel Colheita Florestal IGCC 

  Transporte Plantada Rankine 

  IGCC Florestal Rankine 

  Rankine Plantada Coincineração 

  Coincineração Florestal Coincineração 

  BLGCC Licor negro 

  Distribuição  
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Os valores de input e fórmulas usadas nesta folha de cálculo podem ser consultados no Anexo I. A 

Figura 42 indica o fluxo entre os separadores para chegar aos resultados dos caminhos de madeira 

plantada, enquanto que a Figura 43 mostra as relações entre os separadores que levam aos resultados 

de resíduos florestais e licor negro. 

 

 
 

Figura 42. Fluxo entre separadores de madeira plantada 
 

 
Figura 43. Fluxo entre separadores de resíduos florestais e licor negro 

 

5.2 Cálculos Resíduos 

Neste capítulo é apresentada a estrutura da folha de cálculo usada para a madeira. Os seus 

separadores são apresentados na Tabela 16: 

 

Tabela 16. Separadores da folha de cálculo Resíduos. 

Resultados Processo auxiliar Processo Caminho energético 

Resultados EU Mix Transporte Estrume motor a gás 

Resultados Aux Fertilizante Caldeira biogás RSU motor a gás 

 Diesel Fermentador Estrume CCGT 

 Crédito metano estrume Melhoramento RSU CCGT 

  CCGT  

  Motor a gás  

  Distribuição  

 

Os valores de input e fórmulas usadas nesta folha de cálculo podem ser consultados no Anexo II. As 

figuras abaixo mostram os fluxos entre os vários separadores.  
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Figura 44. Fluxo entre separadores de Estrume – Motor a gás 

 

 
Figura 45. Fluxo entre separadores de Estrume – CCGT 

 

 
Figura 46. Fluxo entre separadores de RSU – Motor a gás 

 

 
Figura 47. Fluxo entre separadores de RSU – CCGT 
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6 Resultados obtidos e discussão 

Tendo em conta os dados de input recolhidos e a estrutura da ferramenta de cálculo (Capitulo 5), foi 

possível chegar aos resultados finais, que são apresentados neste capítulo, primeiramente de forma 

global e de seguida, de forma mais detalhada para cada caminho energético (ver capítulo 3 sobre os 

caminhos). Uma breve análise de sensibilidade apresenta dois cenários tal como detalhado no 

capítulo 4.3.  

 

6.1 Resultados globais 

Os valores de energia (MJ/MJfinal) e de emissões (g/MJfinal) apresentados neste capítulo referem-se à 

quantidade de energia necessária, ou emissões, respetivamente, para produzir 1 MJ de energia elétrica 

através de um caminho específico. 

 

 Energia 

Os resultados de energia consumida ao longo de todo caminho energético são apresentados na Tabela 

17, Figura 48 e Figura 49. O caminho com menor energia gasta é a coincineração com resíduos 

florestais (2,40 MJ/MJfinal), embora todos os caminhos de madeira (à exceção de BLGCC) estejam muito 

próximos (a coincineração com madeira plantada apenas gasta mais 1%). O caminho menos eficiente 

é o que usa o motor a biogás, tendo como matéria-prima o estrume, gastando 182% a mais que o 

caminho mais eficiente. Dentro dos resíduos orgânicos, o caminho mais eficiente é o CCGT com 

recurso a RSU. Em média, os caminhos com resíduos orgânicos gastam mais 44% de energia para 

produzir 1 MJ de energia elétrica. 

Tendo em conta uma breve análise de sensibilidade, à exceção do BLGCC e do ciclo de Rankine com 

madeira plantada, qualquer caminho que use madeira pode atingir o valor mínimo. Nestes caminhos a 

energia gasta pode variar entre 1,51 e 4,33 MJ/MJfinal. O caminho de BLGCC, para além de ser o que 

tem o resultado mais elevado dentro dos caminhos de madeira, é o que apresenta maior diferença 

entre os valores máximo e mínimo da análise de sensibilidade (diferença de 3,01 MJ/MJfinal). 

O facto de os caminhos de IGCC serem mais eficientes do que os de ciclo de Rankine está de acordo 

com o esperado de um ciclo combinado. O mesmo não acontece no caso do BLGCC, o que pode ser 

explicado por o processo ter um input adicional face o ciclo combinado convencional (madeira para 

produzir vapor adicional). No caso dos resíduos orgânicos, os caminhos de CCGT também apresentam 

maior eficiência do que os de motor a gás, estando este resulta também de acordo com o esperado. 

Ao produzir-se energia elétrica a partir de carvão, este valor pode variar entre 1,43 e 2,10 MJ/MJ final 

enquanto que para eletricidade com origem em gás natural os valores de energia gasta podem variar 

entre 1,12 e 1,86 MJ/MJfinal [14]. Estas alternativas convencionais são mais eficientes do que os 

caminhos de biomassa estudados neste trabalho, o que pode ser explicado pela sua maior maturidade, 

estando os seus processos tecnológicos mais otimizados.  
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Tabela 17. Resultados globais de energia (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [MJ/MJfinal] Otimista [MJ/MJfinal] Pessimista [MJ/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 2,99 2,02 4,39 

Ciclo Rankine 3,30 3,00 5,97 

Coincineração 2,43 1,51 3,93 

Resíduos florestais    

IGCC 2,95 2,02 3,18 

Ciclo Rankine 3,26 2,99 4,33 

Coincineração 2,40 1,51 2,85 

BLGCC 5,17 4,39 7,40 

Estrume    

Motor a gás 6,76 5,94 7,75 

CCGT 5,09 4,38 5,87 

Resíduos sólidos urbanos   

Motor a gás 4,53 3,41 5,86 

CCGT 3,24 2,61 3,95 

  

 

Figura 48. Resultados globais de energia para madeira. 

 

 

Figura 49. Resultados globais de energia para resíduos orgânicos. 

 

Na Figura 50 mostram-se os valores de energia final que pode ser gerado por unidade de área de 

cultivo ou floresta nos caminhos energéticos de madeira.  
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Figura 50. Energia elétrica produzida por hectare de cultivo/floresta em cada ano. 

 

O valor mais elevado está na coincineração com recurso a madeira plantada (108 657 MJ/ha.ano), 

sendo o valor mínimo do ciclo de Rankine com recurso a resíduos florestais (38 541 MJ/ha.ano).  

A Figura 51 mostra para os caminhos de resíduos orgânicos, que quantidade de energia pode ser 

produzida por tonelada de matéria. Aqui a variação de cada caminho não é tão grande como na energia 

por hectare de floresta ou cultivo, sendo que o caminho com maior valor é o de CCGT com recurso a 

RSU (4 921 MJ/ton). Como afirmado no capítulo 3.6, em Portugal foram produzidos 14,3 milhões de 

resíduos sólidos urbanos, com este caminho energético, podem então gerar-se hipoteticamente 70 365 

168 GJ por ano. 

 

 

Figura 51. Matéria-prima de RSU necessária para produzir 1 MJ de energia elétrica. 

 

 Dióxido de carbono 

A Tabela 18, a Figura 52 e Figura 53 ilustram os resultados globais para emissões de dióxido de 

carbono. Os caminhos com recurso a madeira emitem, em média, 5 vezes mais CO2 do que os que 

usam recursos orgânicos, podendo isto ser explicado pelos créditos de emissões que existem pela 

produção de fertilizante e pela menor necessidade de transporte. O caminho menos emissor de CO2 é 

do CCGT com recurso a estrume (49,68 g/MJfinal), sendo que o 2º classificado é o caminho com a 

mesma tecnologia, mas com recurso a RSU, emitindo 25% mais. 

Nos cainhos de resíduos orgânicos, os melhores resultados dos caminhos de CCGT podem ser 

explicados pela inclusão do processo de tratamento nestes caminhos, em que o dióxido de carbono é 

retirado do biogás. 

Olhando para análise de sensibilidade, é possível que o caminho de CCGT com recurso a RSU seja o 

menos emissor de CO2. Os caminhos de ciclo Rankine, coincineração e BLGCC apresentam diferenças 

elevados entre os seus valores otimista e pessimista, chegando a 1 237 g/MJfinal no caso do ciclo de 
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Rankine com recurso a madeira florestal, ou seja 137% do resultado médio, no motor a gás com recurso 

a estrume esta diferença é de 26% do resultado médio, sendo assim o que tem a variação mais baixa. 

 

Tabela 18. Resultados globais de emissões de CO2 (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 286,60 197,36 350,63 

Ciclo Rankine 982,95 865,23 1714,21 

Coincineração 445,14 186,54 824,59 

Resíduos florestais    

IGCC 262,35 184,99 275,64 

Ciclo Rankine 902,51 787,45 2024,24 

Coincineração 444,01 186,48 784,23 

BLGCC 618,30 240,83 1132,87 

Estrume    

Motor a gás 157,78 128,39 169,11 

CCGT 49,68 27,17 57,49 

Resíduos sólidos urbanos    

Motor a gás 175,02 134,99 188,92 

CCGT 61,92 32,09 71,17 

 

 

Figura 52. Resultados globais de emissões de dióxido de carbono para madeira. 

 

 

Figura 53. Resultados globais de emissões de dióxido de carbono para resíduos orgânicos. 
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g/MJfinal com motor a gás e -5,12 g/MJfinal com CCGT), devido aos créditos de emissões de metano. 

Estes valores negativos significam que estes caminhos energéticos fazem com que a quantidade de 

metano na atmosfera diminua. Contudo, os caminhos que usam resíduos sólidos urbanos apresentam 

valores de emissão mais altos que os que usam madeira em cerca de 3,6 vezes. 
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Olhando para a análise de sensibilidade, existe uma grande variação entre os resultados otimista e 

pessimista nos caminhos com estrume devido a ser considerada a possibilidade de o fermentador ser 

aberto (aumentando as emissões na hipótese pessimista). 

Tabela 19. Resultados globais de emissões de CH4 (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 0,0180 0,0013 0,2255 

Ciclo Rankine 0,1008 0,0049 0,6874 

Coincineração 0,0216 0,0017 0,1883 

Resíduos florestais    

IGCC 0,0115 0,0011 0,0407 

Ciclo Rankine 0,0936 0,0045 0,4361 

Coincineração 0,0163 0,0015 0,0692 

BLGCC 0,0350 0,0116 0,1478 

Estrume    

Motor a gás -7,1243 -8,0007 -2,7772 

CCGT -5,0352 -5,5108 -2,7949 

Resíduos sólidos urbanos    

Motor a gás 0,1658 0,0516 1,0824 

CCGT 0,1392 0,0536 0,1508 

 

 

Figura 54. Resultados globais de emissões de metano para madeira. 

 

 

Figura 55. Resultados globais de emissões de metano para resíduos orgânicos. 
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a formação de óxido nitroso. As emissões dos caminhos com RSU também mais são baixas do que os 

caminhos que tem madeira como matéria-prima. 

Em termos de análise de sensibilidade, a variação entre o resultado otimista e pessimista é elevada em 

todos os caminhos, chegando a ser 6 974% do valor médio no caso da coincineração com resíduos 

florestais. 

 

Tabela 20. Resultados globais de emissões de N2O (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 0,0380 0,0026 0,2457 

Ciclo Rankine 0,0662 0,0181 0,3860 

Coincineração 0,0093 -0,0010 0,2267 

Resíduos florestais    

IGCC 0,0842 0,0048 0,0920 

Ciclo Rankine 0,0572 0,0178 0,0945 

Coincineração 0,0027 -0,0012 0,1851 

BLGCC 0,0622 0,0048 0,1153 

Estrume    

Motor a gás -0,0020 -0,0118 -0,0017 

CCGT -0,0011 -0,0081 0,0038 

Resíduos sólidos urbanos   

Motor a gás 0,0014 -0,0001 0,0015 

CCGT 0,0013 0,0000 0,0061 

 

 

Figura 56. Resultados globais de emissões de óxido nitroso para madeira. 

 

 

Figura 57. Resultados globais de emissões de óxido nitroso para resíduos orgânicos. 
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inferior a 2,5 µm (PM2,5) estão ilustradas na Tabela 22, Figura 60 e Figura 61. No que diz respeito às 

PM10, os caminhos com menores emissões são os que usam ciclo de Rankine, embora os resultados 

na hipótese pessimista sejam dos mais elevados (apenas atrás da coincineração). As emissões na 

coincineração destacam-se como sendo as mais elevadas, sendo 31,7 vezes superiores à média das 

restantes. Em média, as emissões dos caminhos com resíduos orgânicos são semelhantes às que 

usam madeira. Os caminhos com resíduos orgânicos têm menores diferenças entre os resultados 

pessimistas e otimistas, sendo que esta diferença varia entre 10% e 20% dos resultados médios, 

enquanto que nos caminhos que recorrem á madeira, varia entre 35% e 4 324% (no caso do ciclo de 

Rankine com resíduos florestais). 

Nas emissões de PM2,5, os caminhos com resíduos orgânicos têm resultados semelhantes ao que 

acontece com as PM10. Nos caminhos com madeira, em média, os resultados são mais baixos 

(comparativamente às PM10) cerca de 35%. Nestas emissões o caminho menos poluente é o IGCC 

com recurso a resíduos florestais, continuando os caminhos com coincineração a ser os mais 

poluentes. Em termos de analise de sensibilidade, as diferenças entre os valores e pessimistas são 

semelhantes o que sucede nas PM10. 

Seria de esperar que os caminhos de madeira com processos de conversão que usem combustão (ciclo 

de Rankine e coincineração) apresentassem valores mais elevados de emissões de partículas. No caso 

do ciclo de Rankine isto apenas sucede para o cenário pessimista, o que leva a crer que os valores de 

emissões usados para este processo no cenário médio reflitam uma tecnologia bastante recente. 

 

Tabela 21. Resultados globais de PM10 (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 0,0168 0,0115 0,0358 

Ciclo Rankine 0,0141 0,0121 0,5917 

Coincineração 0,5726 0,2140 0,7722 

Resíduos florestais    

IGCC 0,0458 0,0228 0,0500 

Ciclo Rankine 0,0130 0,0034 0,5662 

Coincineração 0,5721 0,2140 0,7555 

BLGCC 0,0306 0,0133 0,1551 

Estrume    

Motor a gás 0,0158 0,0142 0,0162 

CCGT 0,0170 0,0158 0,0175 

Resíduos sólidos urbanos    

Motor a gás 0,0195 0,0179 0,0205 

CCGT 0,0196 0,0185 0,0205 
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Figura 58. Resultados globais de emissões de PM10 para madeira. 
 

 

 

Figura 59. Resultados globais de emissões PM10 para resíduos orgânicos. 

 

Tabela 22. Resultados globais de PM2,5 (verde e vermelho indicam valores menores e maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 0,0086 0,0057 0,0236 

Ciclo Rankine 0,0124 0,0107 0,5282 

Coincineração 0,3495 0,1467 0,8324 

Resíduos florestais    

IGCC 0,0081 0,0057 0,0086 

Ciclo Rankine 0,0115 0,0067 0,5077 

Coincineração 0,3491 0,1466 0,8190 

BLGCC 0,0162 0,0068 0,1179 

Estrume    

Motor a gás 0,0156 0,0136 0,0165 

CCGT 0,0163 0,0149 0,0169 

Resíduos sólidos urbanos    

Motor a gás 0,0177 0,0162 0,0186 

CCGT 0,0178 0,0169 0,0184 

 

 

Figura 60. Resultados globais de emissões de PM2,5 para madeira. 

 

 

Figura 61. Resultados globais de emissões de PM2,5 para resíduos orgânicos. 
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 Dióxido de carbono equivalente 

As emissões de dióxido de carbono equivalente estão ilustradas na Tabela 23, Figura 62 e Figura 63. 

Destaca-se o baixo valor em CCGT com recurso a estrume, para tal contribui o seu valor negativo de 

emissões de metano (que tem uma ponderação de 25 na fórmula de CO2 equivalente). Os caminhos 

de madeira são os que emitem CO2 equivalente, sendo que nestes casos, o GEE que mais contribui é 

o CO2. Os valores médios de emissões nos caminhos que usam resíduos orgânicos são cerca de 7 

vezes menores que nos caminhos com recurso a madeira, principalmente devido às menores emissões 

de CO2 e CH4. 

A diferença entre os resultados pessimista e otimista é maior no caso dos caminhos com madeira, 

variando entre 78% e 158% dos valores médios. Esta variabilidade provém dos resultados de emissões 

de CO2, que apresentam grande variação e este é o gás com emissões mais elevadas em valor 

absoluto. Embora o óxido nitroso tenha variações significativas em termos relativos e tenha uma 

ponderação de 298 na fórmula de CO2 equivalente, os baixos valores de emissões em termos absolutos 

têm pouca influência nesta variabilidade. 

Em média, o dióxido de carbono contribui para 83% do CO2 equivalente, o metano para 16% e o óxido 

nitroso para 1%, ou seja, mesmo com fatores de ponderação de 25 e 298 respetivamente, o CH4 e o 

N2O têm pouca importância comparativamente ao CO2 devido às suas reduzidas emissões em termos 

absolutos. 

 

Tabela 23. Resultados globais de emissões de CO2 equivalente (verde e vermelho indicam valores menores e 
maiores). 

Caminho Médio [g/MJfinal] Otimista [g/MJfinal] Pessimista [g/MJfinal] 
Madeira plantada 

IGCC 298,37 198,16 429,48 

Ciclo Rankine 1005,22 870,74 1846,43 

Coincineração 448,46 186,27 896,86 

Resíduos florestais    

IGCC 766,35 371,33 839,57 

Ciclo Rankine 921,89 792,86 2063,31 

Coincineração 445,22 186,16 841,11 

BLGCC 637,72 242,54 1170,94 

Estrume    

Motor a gás 160,38 129,11 257,45 

CCGT -76,53 -110,19 -14,02 

Resíduos sólidos urbanos   

Motor a gás 179,58 136,26 216,41 

CCGT 65,77 33,43 76,77 
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Figura 62. Resultados globais de emissões de dióxido de carbono equivalente para madeira. 

 

 

Figura 63. Resultados globais de emissões de CO2 equivalente para resíduos orgânicos. 

 

 Processos de conversão 

Em cada caminho energético, o processo com maior importância é o processo de conversão para 

energia elétrica, sendo que na maioria dos caminhos, este processo é o maior responsável por 

emissões (ver capítulo 6.2) no caminho e que mais limita a sua eficiência. As Figura 64 a Figura 66 

mostram a eficiência destes processos e as suas emissões (em gramas por MJ de energia elétrica 

gerada no processo), no caso das emissões dos processos de IGCC, ciclo de Rankine e coincineração 

foram consideradas as médias entre os valores obtidos para madeira plantada e florestal. É possível 

estabelecer uma relação entre a eficiência destes processos e a eficiência global dos caminhos onde 

estão inseridos (principalmente para caminhos que usam madeira), como no caso do BLGCC que é 

processo que apresenta menor eficiência e o caminho de BLGCC é o que consome mais energia.  No 

caso das emissões de CO2 e partículas sólidas (PM10 e PM2,5) esta relação também se observa. No 

caso das emissões de CH4, apenas se pode estabelecer relação entre o que acontece nos processos 

de conversão e os respetivos caminhos nos processos que usam madeira, visto que no caso dos 

resíduos orgânicos, a questão dos créditos de emissões tem uma grande relevância. Em relação às 

emissões de N2O, existem outros fatores para além dos processos de conversão (créditos de emissões 

e utilização de fertilizante de azoto). 

 

 

Figura 64. Eficiências e emissões de CO2 dos processos de conversão. 
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Figura 65. Emissões de CH4 e N2O dos processos de conversão. 

 

 

Figura 66. Emissões de partículas sólidas dos processos de conversão. 

 

6.2 Resultados detalhados 

Aqui são apresentados os valores de emissões e energia gasta, desagregados por processo para cada 

caminho energético. 

Os valores de energia (MJ/MJ) e de emissões (g/mj) apresentados neste capítulo referem-se à 

quantidade de energia necessária, ou emissões, respetivamente, utilizados nos processos principais 

para produzir 1 MJ de energia elétrica através de um caminho específico. Os valores associados à 

energia contida na matéria-prima de cada caminho referem-se à quantidade de energia sob a forma de 

biomassa que é necessária para assegurar a obtenção de 1 MJ de eletricidade. No caso dos processos 

de conversão, não são apresentados valores de energia consumida, porque esta contida na matéria-

prima do caminho. A eficiência dos processos de conversão está apresentada no capítulo 6.1.7. 

 

 Madeira plantada – IGCC 

Os resultados detalhados do caminho de IGCC com recurso a madeira plantada podem ser observados 

nas Figura 67 a Figura 69. Em termos de energia necessária no caminho, a maior fatia (98%) é referente 

à energia contida na madeira usada. De entre os vários processos deste caminho, aquele que consome 

mais energia (72%) é o cultivo que consome 0,042 MJ/MJfinal de combustível para as máquinas 

agrícolas, de referir ainda que no cenário pessimista, este consumo pode subir para 1,21 MJ/MJfinal. O 

consumo total de 2,987 MJ/MJfinal indica que este caminho tem uma eficiência de 33%, sendo que 

segundo a análise de sensibilidade, este valor pode variar entre 23% e 49%. Em relação às emissões 

de CO2, 99,4% são resultantes do processo de conversão na central de IGCC, sendo que no cenário 

pessimista o cultivo também pode ter uma importância grande e chegar às 45,1 g/MJfinal. Também nas 

emissões de CH4, o processo é que mais polui (58%) com 0,0104 g/MJfinal, embora no cenário mais 

pessimista o processo de cultivo possa chegar aos 0,185 g/MJfinal. Em relação às emissões de N2O, 
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são semelhantes às de CH4 em termos de proporções entre processos, embora com valores absolutos 

mais baixos. Nas emissões de partículas sólidas também é no processo de IGCC que ocorre a maior 

parte das emissões deste caminho (96% para PM10 e 94% para PM2,5) emitindo 0,0162 g/MJfinal de PM10 

e 0,0081 g/MJfinal de PM2,5, contudo no cenário pessimista, o processo que mais emite partículas é o 

cultivo (0,0187 g/MJfinal de PM10 e 0,0150 g/MJfinal de PM2,5). As grandes variações nos resultados 

(pessimista e otimista) do processo de cultivo estão relacionados com os diferentes valores, 

encontrados na bibliografia, de emissões e energia gasta durante a produção de fertilizante de azoto 

que é um input importante do processo. Há também que ter em conta que no processo de cultivo não 

é considerado o uso das terras (LUC), a sua eventual consideração iria levar a valores mais elevados 

neste processo. 

 

 

Figura 67. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira plantada – IGCC. 

 

 

Figura 68. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira plantada – IGCC. 

 

 

Figura 69. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira plantada – IGCC. 
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 Madeira florestal - IGCC 

Os resultados do caminho de energia de IGCC com resíduos florestais como matéria-prima são 

apresentados nas Figura 70 a Figura 72. Este caminho é semelhante ao apresentado no capítulo 

anterior, com a diferença de não ter o processo de cultivo e de as propriedades da madeira serem 

diferentes (PCI e fatores de emissões), contudo a energia despendida nos vários processos é 

semelhante ao que acontece no caminho com madeira plantada, sendo que o total de energia do 

caminho apenas é menor (-1%) por não ter o processo de cultivo. Nas emissões de CO2, os processos 

de colheita e transporte também apresentam resultados semelhantes ao caminho do capítulo acima, 

havendo apenas uma diferença no processo de IGCC, em que as emissões dos resíduos florestais são 

8% menores. Em relação ás restantes emissões (N2O, PM10 e PM2,5), os valores calculados são 

semelhantes ao que acontece com a madeira plantada. 

 

.  

Figura 70. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira florestal – IGCC. 

 

 

Figura 71. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira florestal – IGCC 

 

 

Figura 72. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira florestal – IGCC. 
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 Madeira plantada – ciclo de Rankine 

O caminho energético de ciclo de Rankine e que tem como recurso a madeira plantada tem os 

resultados que são ilustrados nas Figura 73 a Figura 75. Este processo tem uma eficiência de 30%, 

sendo que o maior consumo é de madeira que serve como matéria-prima (98% como no caminho 

energético de IGCC), e o processo que mais consome é o cultivo (72%) com 0,047 MJ/MJ final, embora 

este valor possa a chegar a 1,71 MJ/MJfinal no cenário pessimista e aí representar 29% do total 

(incluindo matéria-prima). Nas emissões de CO2, a quase totalidade (99,8%) é resultante do processo 

de conversão na central que usa o ciclo de Rankine, com 981 g/MJfinal, 3,4 vezes mais que no caminho 

com IGCC e também com madeira plantada. As emissões de metano também provêm principalmente 

da central térmica de ciclo de Rankine (92%), embora no cenário pessimista seja apenas de 63% com 

37% a serem provenientes do cultivo, o valor de emissões de CH4 de 0,92 g/MJfinal é 6 vezes ao que 

sucede no processo de coincineração com madeira plantada. 86% ds emissões de N2O provém do 

processo de conversão em ciclo de Rankine, embora no cenário pessimista seja o cultiva que emita 

mais (76%). 

Nas partículas, também é o processo de conversão em central com ciclo de Rankine que mais emite 

(95%), embora o dado mais relevante seja que o no cenário pessimista esta central emita 42 vezes 

mais partículas do que no cenário otimista e 47 vezes mais do que no cenário otimista, revelando uma 

grande variação nos dados disponíveis na literatura no que diz respeita às emissões deste poluente. 

As variações de resultados do processo de cultivo estão discutidas no capítulo 6.2.1. 

 

 

Figura 73. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira plantada – Rankine. 

 

 

Figura 74. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira plantada – Rankine. 
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Figura 75. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira plantada – Rankine. 

 

 Madeira florestal – ciclo de Rankine 

Tal como no caso do IGCC, também no ciclo de Rankine, os resultados encontrados para madeira 

plantada e resíduos florestais são similares, como é possível observar nas Figura 76 a Figura 78. Para 

além da diferença do caminho de resíduos florestais não ter o processo de cultivo, as únicas diferenças 

encontradas nos valores obtidos estão nas emissões de partículas na central de ciclo de Rankine (4% 

menores usando resíduos florestais) e nas emissões de CO2 nesse mesmo processo, que são 8% 

menor com resíduos florestais. Contudo no cenário pessimista as emissões de CO2 no central de ciclo 

de Rankine podem chegar às 2.023 g/MJfinal, enquanto que com madeira plantada apenas chegam a 

1.652 g/MJfinal nesse cenário. 

 

 

Figura 76. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira florestal – Rankine. 

 

 

Figura 77. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira florestal – Rankine. 
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Figura 78. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira florestal – Rankine. 
 

 

 Madeira plantada – Coincineração 

Os resultados desagregados por processo do caminho de coincineração com recurso a madeira 

plantada são apresentados nas Figura 79 a Figura 81. Este caminho energético consome 2,43 

MJ/MJfinal e têm uma eficiência de 41%, a mais alta dos caminhos com madeira plantada. Tal como nos 

outros caminhos, a maior fatia de consome é da própria madeira (98%), sendo que dentro dos 

processos, o processo que tem maior consumo de energia é o cultivo (72%), podendo chegar a 

consumir 1,12 MJ/MJfinal no cenário pessimista e representar 95% do consumo dos processos deste 

caminho. Nas emissões de CO2, o processo mais poluente é a conversão para energia através de 

coincineração (99,7%), sendo que estas emissões podem variar entre 186 g/MJfinal no cenário otimista 

e 786 g/MJfinal no cenário pessimista, revelando uma grande variação nos dados disponíveis na 

literatura. Relativamente às emissões de CH4, o processo de coincineração também é o mais emissor 

ao longo do caminho, representando 71% do total, seguido do cultivo com 25% e emissões de 0,0054 

g/MJfinal, que podem, porém, chegar às 0,165 g/MJfinal no cenário pessimista e aí representar 88% do 

total. Neste caminho, o processo mais emissor de N2O é o cultivo com 71% (0,0067 g/MJfinal), seguido 

da coincineração com 29%. Os valores de emissões absolutos de N2O no cultivo são semelhantes 

neste caminho ao que acontece nos outros caminhos com madeira plantada, a sua maior relevância 

neste caminho provém das menores emissões do processo de conversão (coincineração) que são 95% 

menores às do ciclo de Rankine e 91% menores ao processo de IGCC. No caso das partículas sólidas, 

a quase totalidade das emissões resulta do processo de coincineração, sendo de realçar a grande 

variação que existe nas emissões entre os cenários otimista e pessimista (3,5 vezes mais no cenário 

pessimista para PM10 e 5,5 vezes mais para PM2,5). 

 

 

Figura 79. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira plantada – Coincineração. 
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Figura 80. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira plantada – Coincineração 
 

 

Figura 81. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira plantada – Coincineração 

 

 Madeira florestal – Coincineração 

Como é possível de observar nas Figura 82 a Figura 84, os resultados obtidos para o caminho de 

coincineração com resíduos florestais são similares aos obtidos com madeira plantada. Mesmo 

comprando os cenários otimista e pessimista deste caminho os do capítulo 6.2.5 constata-se que as 

diferenças não são significativas. 

 

 

Figura 82. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Madeira florestal – Coincineração. 

 

 

Figura 83. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Madeira florestal – Coincineração. 
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Figura 84. Desagregação de emissões de partículas por processos de Madeira florestal – Coincineração. 
 

 

 BLGCC 

O caminho energético de BLGCC tem os seus resultados desagregados por processo presentados nas 

Figura 85 a Figura 87. Este caminho tem como matérias-primas resíduos florestais e licor negro, que 

representam 26% e 73% respetivamente do total da energia gasta no caminho que é de 5,17 MJ/MJfinal, 

ou seja, o processo tem uma eficiência de 19%, a mais baixa dos caminhos que usam madeira. O 

processo de BLGCC é responsável pela quase totalidade das emissões resultantes deste caminho 

(GEE’s e partículas). Nos cenários otimista e pessimista, o processo de BLGCC continuar a ser aquele 

que causa mais emissões dos vários compostos considerados, contudo, a diferença de emissões entre 

os dois cenários é considerável, esta diferença varia de 144% do valor do cenário médio nas emissões 

de CO2 até 686% nas emissões de PM2,5. 

 

 

Figura 85. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de BLGCC. 
 

 

 

Figura 86. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de BLGCC. 

 

0,00003 0,00001

0,57206

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Colheita Transporte Coincineração

g
/M

J

Desagregação de emissões de PM10: 
Madeira plantada - Coincineração

0,00002 0,00001

0,34912

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Colheita Transporte Coincineração

g
/M

J

Desagregação de emissões de PM2,5: 
Madeira florestal - Coincineração

1,364

3,798

0,006 0,001
0

1

2

3

4

5

6

Madeira Licor negro Colheita Transporte

M
J

/M
J

Desagregação de energia: Licro negro

0,07 0,08

618,14

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Colheita Transporte BLGCC

g
/M

J

Desagregação de emissões de CO2: Licor 
negro

0,0004 0,0001

0,0345

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

Colheita Transporte BLGCC

g
/M

J

Desagregação de emissões de CH4: Licor 
negro

0,0000013 0,0000004

0,0622356

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Colheita Transporte BLGCC

g
/M

J

Desagregação de emissões de N2O: Licor 
negro



57 
 

 

Figura 87. Desagregação de emissões de partículas por processos de BLGCC. 

 

 Estrume – Motor a gás 

Os resultados desagregados por processo do caminho de motor a gás com recurso a estrume são 

mostrados nas Figura 88 a Figura 90. Em termos de energia consumida, a maior fatia é de estrume 

(89%), sendo que o fermentador absorve 11% da energia gasta no caminho (0,71 MJ/MJfinal) nas formas 

de energia elétrica e térmica. Este caminho é o que possui a eficiência mais baixa (15%) consumindo 

6,76 MJ/MJfinal). O impacto relativo do fermentador nas emissões de CO2 é semelhante ao que tem na 

energia gasta, emitindo 12% do CO2 do caminho, a maior parcela (88%) é resultante do processo do 

motor a gás que emite 138,58 g/MJfinal. As emissões de CH4 do caminho são de 0,127 g/MJfinal, contudo 

os créditos considerados pela emissão de CH4 que ocorre naturalmente pelo estrume é de 7,252 

g/MJfinal (57 vezes mais que as emissões), ou seja, ao usar este caminho são retirados 7,124 gramas 

de CH4 por MJ de energia elétrica final. O processo responsável pela maioria (98%) das emissões de 

CH4 é o do fermentador com 0,124 g/MJfinal. As emissões de N2O são quase na totalidade provenientes 

do motor a gás, embora aqui também hajam créditos de emissões devido ao fertilizante de azoto 

produzido no fermentador, estes créditos são equivalentes a 8,7 vezes as emissões totais, levando a 

um balanço total de -0,00196 g/MJfinal, podendo chegar a -0,0118 g/MJfinal no cenário otimista. Nas 

emissões de partículas sólidas, o motor a gás é responsável por 90% das emissões do caminho, 

enquanto que o fermentador emite cerca de 10%. 

 

 

Figura 88. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Estrume – Motor a gás. 
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Figura 89. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Estrume – Motor a gás. 

 

 

Figura 90. Desagregação de emissões de partículas por processos de Estrume – Motor a gás. 

 

 RSU – Motor a gás 

As Figura 91 a Figura 93 mostram os resultados obtidos no caminho de motor a gás usando resíduos 

sólidos urbanos. Os inputs de energia dividem-se entre matéria-prima (80%) e energia gasta no 

fermentador (20%) consumindo no total 4,53 MJ/MJfinal. Os valores de emissões no processo de motor 

a gás são semelhantes ao que acontece no caminho que usa estrume, visto que o input deste processo 

é sempre biogás, independentemente da sua origem. Contudo, devido às diferentes propriedades que 

o estrume e os RSU têm, os valores de emissões no fermentador são diferentes nos dois caminhos, 

sendo sempre mais elevados no caso que usa RSU, isto é resultado da maior necessidade de energia 

elétrica que o fermentador tem quando funciona com RSU (sendo as necessidades de energia térmica 

similares). Desta forma as emissões no fermentador de RSU são maiores às do fermentador de estrume 

em 91% no caso de CO2, 31% no caso de CH4, 231% no caso de PM10 e 154% no caso de PM2,5, o 

balanço de emissões de N2O no fermentador a estrume é negativo (-0,00196 g/MJfinal) enquanto no 

fermentador a estrume é positivo (0,00139 g/MJfinal). 

 

 

Figura 91. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de RSU – Motor a gás. 
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Figura 92. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de RSU – Motor a gás. 

 

 

Figura 93. Desagregação de emissões de partículas por processos de RSU – Motor a gás. 
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Figura 94. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de Estrume – CCGT. 

 

 

Figura 95. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de Estrume – CCGT. 

 

 

Figura 96. Desagregação de emissões de partículas por processos de Estrume – CCGT. 
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Figura 97. Desagregação de energia e emissões de CO2 por processos de RSU – CCGT. 
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Figura 98. Desagregação de emissões de CH4 e N2O por processos de RSU – CCGT. 

 

 

Figura 99. Desagregação de emissões de partículas por processos de RSU – CCGT. 

 

6.3 Resultados da análise de decisão 

As Figura 100 e Figura 101 comparam os valores de emissões de dióxido de carbono equivalente com 
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IGCC e coincineração. Note-se, no entanto, que os caminhos dos resíduos ocupam uma área com 

menor quantidade de emissões do que os caminhos de madeira. 

Estes gráficos podem ser úteis se o decisor quiser apenas comparar estes 2 critérios. Seria possível 

comparar os 6 critérios dois a dois em gráficos 2D, mas originando um numero exaustivo de gráficos 

para comparar. No caso de o decisor quiser comparar mais do que 2 critérios então as opções de 

visualização são escassas, e assim os métodos de decisão tornam-se mais importantes ainda (capítulo 

4.4).  

 

 

Figura 100. Resultados globais de dióxido de carbono equivalente e de energia gasta para madeira. 

 

0,116

0,016
0,008

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Fermentador Tratamento de
biogás

Ciclo combinado

g
/M

J

Desagregação de emissões de CH4: RSU -
CCGT

0,0008

0,0003 0,0002

-0,001

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

Fermentador Tratamento de
biogás

Ciclo combinado

g
/M

J

Desagregação de emissões de N2O: RSU -
CCGT

0,004

0,001

0,015

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

Fermentador Tratamento de
biogás

Ciclo
combinado

g
/M

J

Desagregação de emissões de PM10: 
RSU - CCGT

0,002

0,001

0,015

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

Fermentador Tratamento
de biogás

Ciclo
combinado

g
/M

J

Desagregação de emissões de 
PM2,5: RSU - CCGT



62 
 

 

Figura 101. Resultados globais de dióxido de carbono equivalente e de energia gasta para resíduos orgânicos. 

 

A Tabela 24 apresenta os resultados globais obtidos para todos os caminhos estudados, assim como 

para a energia eólica (para comparação) e o ponto de referência usado (valores mínimos de todos os 

caminhos estudados incluindo a energia eólica). A partir dos resultados globais foi possível chegar aos 

resultados de análise de decisão presentes na Tabela 25 com 3 critérios: dominância fraca, dominância 

forte e métrica de distância (capítulo 4.4). O valor de dominância fraca de uma dada solução m indica 

quantas das outras soluções são dominadas pela solução m em pelo menos um critério, ou seja, a 

solução m domina a solução n num critério se o seu valor nesses critério for menor igual ao valor desse 

critério na solução n. O valor de dominância forte de uma dada solução m indica quantas das outras 

soluções são dominadas pela solução m em todos os critérios, ou seja, a solução m domina a solução 

n  se tiver valor menor ou igual à solução n em todos os critérios. A fórmula da métrica de distância 

corresponde à (Equação 15) e pretende-se obter a menor distância possível.  
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Tabela 24. Resultados globais em todos os critérios no cenário médio. 

Caminho 
Energia 

[MJ/MJfinal] 
CO2 

[g/MJfinal] 
CH4 

[g/MJfinal] 
N2O 

[g/MJfinal] 
PM10 

[g/MJfinal] 
PM2,5 

[g/MJfinal] 

Madeira 
plantada 

IGCC 2,987 286,60 0,018 0,03799 0,01679 0,00858 

Ciclo Rankine 3,305 982,95 0,101 0,06625 0,01411 0,01241 

Coincineração 2,431 445,14 0,022 0,00934 0,57256 0,34952 

Resíduos 
florestais 

IGCC 2,945 262,35 0,011 0,02980 0,01623 0,00812 

Ciclo Rankine 3,258 902,51 0,094 0,05718 0,01302 0,01149 

Coincineração 2,397 444,01 0,016 0,00267 0,57210 0,34914 

Licor negro 5,170 618,30 0,035 0,06224 0,03061 0,01619 

Estrume 
Motor a gás 6,756 157,78 -7,124 -0,00196 0,01578 0,01557 

CCGT 5,089 49,68 -5,035 -0,00112 0,01703 0,01630 

RSU 
Motor a gás 4,530 175,02 0,166 0,00139 0,01946 0,01770 

CCGT 3,235 61,92 0,139 0,00126 0,01964 0,01781 

Eólica 0 0 0 0 0 0 

Mínimo (ponto de referência) 0 0 -7,124 -0,00112 0 0 

Máximo 6,756 982,95 0,166 0,06625 0,57256 0,34952 

 

Tabela 25. Resultados da análise de decisão (* o máximo é 11, ** relativamente á solução de referencia). 

 
Caminho 

Dominância 
fraca* 

Dominância 
forte* 

Métrica 
(dn)** 

Taxa de sucesso 

Dominância 
fraca 

Dominância 
forte 

 (dn) Média 

Madeira 
plantada 

IGCC 9 1 286,6 82% 9% 71% 54% 

Ciclo Rankine 9 0 983,0 82% 0% 0% 27% 

Coincineração 9 0 445,1 82% 0% 55% 46% 

Resíduos 
florestais 

IGCC 10 2 262,3 91% 18% 73% 61% 

Ciclo Rankine 10 1 902,5 91% 9% 8% 36% 

Coincineração 10 1 444,0 91% 9% 55% 52% 

Licor negro 8 0 618,3 73% 0% 37% 37% 

Estrume 
Motor a gás 11 0 157,8 100% 0% 84% 61% 

CCGT 11 0 49,7 100% 0% 95% 65% 

RSU 
Motor a gás 10 0 175,0 91% 0% 82% 58% 

CCGT 10 0 61,9 91% 0% 94% 62% 

Eólica 11 9 7,1 100% 82% 99% 94% 

 

A taxa de sucesso presente na Tabela 25 indica o quão perto a solução está da solução ideal num dado 

método de decisão, sendo 100% o mais perto possível; e o valor da coluna da média é a média das 

taxas de sucesso nos 3 métodos de decisão. 

Excluindo a energia eólica apenas usada para comparação, segundo o método da dominância fraca 

existem 2 caminhos que dominam todos os outros (os que usam estrume). De acordo com o método 

da dominância forte, o melhor caminho é o IGCC com recurso a resíduos florestais que domina de 

forma forte 2 outros caminhos, ou seja, não há nenhuma solução que domine totalmente todas a outras. 

Pelo método da métrica de distância, os melhores caminhos são os que usam a tecnologia de CCGT 

(49,7 com estrume e 61,9 com RSU), pois são estes que mais se aproximam dos valores mínimos 

usados na solução de referencia  

É então possível verificar que de acordo com o método de decisão escolhido, as soluções encontradas 

serão diferentes consoante o critério de decisão, como esperado. No entanto usando as médias das 

taxas de sucesso, é possível adiantar que o melhor caminho é o que usa CCGT com estrume (taxa de 

sucesso de 65%) que apresenta resultados favoráveis nos métodos de dominância fraca e métrica de 

distância. Segundo este método da média das taxas de sucesso, os caminhos de CCGT com RSU, 

motor a gás com estrume e IGCC com resíduos florestais também devem ser considerados para uma 

análise mais detalhada.  
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7 Conclusões e trabalho futuro 

7.1 Conclusões 

Este trabalho tem como objetivo criar uma ferramenta para avaliação dos caminhos para produção de 

eletricidade a partir de biomassa, tendo por base a análise de ciclo de vida (ACV), com suporte de 

análise de sensibilidade e análise de decisão. 

Os resultados finais obtidos permitem constatar que nenhuma solução domina totalmente todas as 

outras, existindo soluções com bons desempenhos num critério e piores noutros. O caminho de motor 

a gás com recurso a estrume apresenta os melhores resultados nas emissões de CO2, CH4 e N2O. O 

caminho que consume menos energia para produzir 1 MJ de energia elétrica é de coincineração com 

recurso a resíduos florestais. As emissões de PM10 são menores no caminho de ciclo de Rankine com 

resíduos florestais, enquanto que para PM2,5, o melhor resultado é do caminho de IGCC com resíduos 

florestais como matéria-prima. 

De acordo com os resultados globais obtidos, a maior contribuição para o efeito de estufa resultante da 

utilização de biomassa para produção de eletricidade vem das emissões de dióxido de carbono, apesar 

das maiores ponderações dadas ao metano e ao óxido nitroso na fórmula de dióxido de carbono 

equivalente. 

A análise de sensibilidade indica que de acordo com os valores escolhidos por entre os disponíveis na 

literatura, os resultados finais podem variar de forma considerável, tendo como exemplo os resultados 

do processo de cultivo que são dependentes dos valores escolhidos sobre a produção de fertilizante 

de azoto. O uso de diferentes equipamentos tecnológicos nos processos de transporte e outros é muito 

significativo para estas diferenças de valores. 

De acordo com os resultados obtidos, é possível observar que nos caminhos que usam madeira como 

matéria-prima, não existem diferenças significativas nos valores de emissões e de energia gasta entre 

os caminhos que usam madeira plantada e os que usam resíduos florestais. No entanto, há que 

considerar que não foram contabilizados os efeitos do uso de terras (LUC), sendo de esperar que a 

sua ponderação em trabalhos futuros possa alterar as diferenças entre madeira plantada e resíduos 

florestais. 

Pelo facto de nenhum caminho dominar totalmente os restantes, torna-se importante usar um método 

de decisão para avaliar os vários caminhos, sendo que a decisão sobre que método usar pode resultar 

em diferentes caminhos escolhidos, contudo a utilização dos 3 métodos de decisão em simultâneo 

permite escolher quais as soluções cujo estudo pode ser aprofundado para melhorar a decisão. Os 

caminhos identificados foram os que usam estrume como matéria-prima, o caminho de CCGT com 

resíduos sólidos urbanos e o caminho de IGCC com resíduos florestais. 

 

7.2 Trabalho futuro 

Para a continuação futura deste trabalho são deixadas as seguintes recomendações: 

• Inclusão de mais dados para melhor análise de sensibilidade; 
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• Inclusão dos custos como critério de avaliação dos caminhos; 

• Inclusão de fases não consideradas até agora, e.g. infraestruturas ou tratamento de cinzas; 

• Inclusão de mais poluentes; 

• Inclusão de consumo de água como critério de avaliação; 

• Utilização de métodos de decisão que envolvam ponderações entre os critérios; 

• Integração do método de decisão na ferramenta de cálculo; 

• Contabilização do uso de terra (LUC). 
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9 Anexos 

9.1 Anexo I – Valores de input e fórmulas nos cálculos de madeira 

 Fertilizante 

A estrutura do separador é a seguinte: apresenta apenas valores de input para as emissões e energia 

necessárias para produzir uma grama de fertilizante de azoto.  

 

Tabela 26. Valores de input do separador Fertilizante. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Emissões de CO2 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 𝑒𝑁
𝐶𝑂2 3,020 2,036 3,794 

Emissões de CH4 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 𝑒𝑁
𝐶𝐻4 0,01381 0,00732 0,01467 

Emissões de N2Ona produção de fertilizante de azoto [g/gN] 𝑒𝑁
𝑁2𝑂

 0,00200 0,00200 0,01470 

Emissões de PM10 na produção de fertilizante de azoto 
[g/gN] 

𝑒𝑁
𝑃𝑀10 0,00132 0,00132 0,00175 

Emissões de PM2,5 na produção de fertilizante de azoto 
[g/gN] 

𝑒𝑁

𝑃𝑀2,5 0,00108 0,00108 0,00141 

Energia necessária produzir fertilizante de azoto [MJ/gN] 𝐸𝑁 0,06244 0,05831 0,06331 

 

 

 Diesel 

A estrutura do separador é a seguinte: apresenta valores de input para as emissões e energia 

necessárias para produzir a quantidade de diesel correspondente a 1 MJ em termos de PCI, tal como 

as emissões de motores diesel por megajoule de combustível diesel. Como valores intermédios são 

apresentados os valores de emissões e energia gasta totais devido ao uso de combustível diesel. 

 

Tabela 27. Cálculos do separador Diesel. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Emissões de CO2 na produção de combustível diesel 
[g/MJDiesel] 

𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  13,072 13,072 14,620 

Emissões de CH4 na produção de combustível diesel 
[g/MJDiesel] 

𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝐻4  0,07633 0,02861 0,07633 

Emissões de N2O na produção de combustível diesel 
[g/MJDiesel] 

𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑁2𝑂

 2,511x10-4 2,779x10-5 2,511x10-4 

Emissões de PM10 na produção de combustível 
diesel [g/MJDiesel] 

𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑃𝑀10  2,777x10-3 2,777x10-3 2,777x10-3 

Emissões de PM2,5 na produção de combustível 
diesel [g/MJDiesel] 

𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑃𝑀2,5  2,098x10-3 2,098x10-3 2,098x10-3 

Emissões de CO2 por motores diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  74,871 73,000 76,700 

Emissões de CH4 por motores diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝐻4  0,02746 0,00400 0,02746 

Emissões de N2O por motores diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑁2𝑂

 1,719x10-4 1,719x10-4 0,031 

Emissões de PM10 por motores diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑃𝑀10  6,224x10-3 6,224x10-3 6,224x10-3 

Emissões de PM2,5 por motores diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑃𝑀2,5  2,564x10-3 2,564x10-3 2,564x10-3 

Energia necessária para produzir diesel [MJ/MJDiesel] 𝐸𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 0,2060 0,1100 0,2060 

 

Tabela 28. Valores de input do separador Diesel. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões totais de CO2 decorrentes do uso de Diesel [g/MJDiesel] 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝑂2 + 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões totais de poluente x decorrentes do uso de Diesel 
[g/MJDiesel] 

𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑥  𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑥 + 𝑒𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑥  

Energia total gasta resultante da utilização de diesel [MJ/MJDiesel] 𝐸𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 1 + 𝐸𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 
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 Cultivo 

A estrutura deste separador apresenta valores de input para as quantidades de diesel e fertilizantes 

necessárias para cultivar matéria prima na quantidade correspondente a 1 MJ em termos de PCI, tal 

como as emissões de motores diesel por MJ de combustível diesel. Como valores intermédios são 

apresentados os valores de emissões e energia gasta totais devido ao uso de combustível diesel. 

 

Tabela 29. Valores de input do separador Cultivo. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Combustível diesel necessário para cultivar madeira 
[MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 0,0050 0,0012 0,1704 

Fertilizante de azoto necessário para cultivar madeira 
[gN/MJmadeira] 

𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 0,1400 0,0117 3,2116 

Emissões de N2O resultantes da alteração do terreno onde 
se cultiva a madeira [g/MJmadeira] 

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑜
𝑁2𝑂

 0,00253 0,00008 0,02250 

 

Tabela 30. Células de cálculo do separador Cultivo. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 resultantes do cultivo de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑂2  𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝑂2 + 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑒𝑁
𝐶𝑂2 

Emissões de CH4 resultantes do cultivo de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝐻4  𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝐻4 + 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑒𝑁
𝐶𝐻4 

Emissões de N2O resultantes do cultivo de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑁2𝑂

 𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑁2𝑂

+ 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑒𝑁
𝑁2𝑂

+ 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑜
𝑁2𝑂

 

Emissões de PM10 resultantes do cultivo de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑀10  𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑃𝑀10 + 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑒𝑁
𝑃𝑀10 

Emissões de PM2,5 resultantes do cultivo de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒
𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑀2,5  𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝑒
𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑃𝑀2,5 + 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑒𝑁

𝑃𝑀2,5 

Energia gasta no cultivo [MJ/MJmadeira] 𝐸𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝐷𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝐸𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 + 𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝐸𝑁 

 

 Colheita 

Este separador tem valores de input para eficiência do processo e para a quantidade de combustível 

Diesel, para colher madeira na quantidade correspondente a 1 MJ em termos de PCI. Também são 

inseridos os valores de área necessária para cultivar 1 MJ de madeira, em ton/(ha.ano). São calculados 

os valores de emissões e energia gasta totais deste processo, assim como a energia que é possível 

cultivar por hectómetro em cada ano. 

 

Tabela 31. Valores de input do separador Colheita. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do processo 𝜂𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎 0,975 1 0,975 

Combustível Diesel para cultivar madeira [MJDiesel/MJmadeira] 𝐶𝐷𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎 0,005 0 0,0121 

Área de cultivo de madeira plantada [ton/ha.ano] 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 14 18 14 

Área de cultivo de madeira florestal [ton/ha.ano] 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 6,75 6,75 3,5 

 

Tabela 32. Células de cálculo do separador Colheita. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 resultantes da colheita de madeira [g/MJmadeira] 𝑒𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑂2  𝐶𝐷𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝑂2  

Emissões de poluente x resultantes da colheita de madeira 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎
𝑥  𝐶𝐷𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎. 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑥  

Energia gasta na colheita [MJ/MJmadeira] 𝐸𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐶𝐷𝐶𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎. 𝐸𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

Madeira plantada cultivada por área [MJ/ha.ano] 𝑀𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 1000𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎. 𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 
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Madeira florestal por área [MJ/ha.ano] 𝑀𝐴𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 1000𝐴𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 . 𝑃𝐶𝐼𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 

 Transporte 

Este separador tem com valores de input: PCI da madeira plantada e dos resíduos florestais, a distância 

a percorrer em camião e barco para os 2 tipos de madeira e consumo de combustível de cada tipo de 

transporte. São calculados os valores de combustível usado em barco e camião para madeira plantada 

e florestal, as emissões e a energia gasta totais do transporte. 

 

Tabela 33. Valores de input do separador Transporte. 

  Símbolo Médio Otimista Pessimista 

PCI da madeira plantada [MJ/kg] 𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 18,50 18,53 11,55 

PCI dos resíduos florestais [MJ/kg] 𝑃𝐶𝐼𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 18,50 20,13 18,50 

Distância a percorrer pela madeira plantada de camião 
[km] 

𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  50 30 70 

Distância a percorrer pela madeira plantada de barco 
[km] 

𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  0 0 0 

Distância a percorrer pela madeira plantada de camião 
[km] 

𝑑𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  50 50 360 

Distância a percorrer pela madeira plantada de barco 
[km] 

𝑑𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  0 0 400 

Consumo de combustível de motor de camião 
[MJDiesel/kg.km] 

𝐶𝐷 
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 0,00026 0,00026 0,00085 

Consumo de combustível de motor de barco 
[MJDiesel/kg.km] 

𝐶𝐷𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 2,5x10-5 2,5x10-5 1,02x10-4 

 

Tabela 34. Células de cálculo do separador Transporte. 

 Símbolo Fórmula 

Combustível Diesel gasto em camião para transportar 
madeira plantada [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  𝐶𝐷 

𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 . 𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 /𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

Combustível Diesel gasto em barco para transportar 
madeira plantada [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  𝐶𝐷 

𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 . 𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 /𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

Combustível Diesel gasto em camião para transportar 
resíduos florestais [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  𝐶𝐷 

𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 . 𝑑𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 /𝑃𝐶𝐼𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 

Combustível Diesel gasto em barco para transportar 
resíduos florestais [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  𝐶𝐷 

𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜. 𝑑𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 /𝑃𝐶𝐼𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 

Combustível Diesel gasto para transportar madeira 
plantada [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
  𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 + 𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  

Combustível Diesel gasto para transportar resíduos 
florestais [MJDiesel/MJmadeira] 

𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
  𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 + 𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜  

Emissões de CO2 no transporte de madeira plantada 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑂2  𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões de poluente x no transporte de madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥  𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑥  

Emissões de CO2 no transporte de resíduos florestais 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões do poluente x p no transporte de resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑥  

Energia gasta no transporte de madeira plantada 
[MJ/MJmadeira] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐷𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
 . 𝐸𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

Energia gasta no transporte de resíduos florestais 
[MJ/MJmadeira] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐷𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 . 𝐸𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

 

 IGCC 

Este separador tem com valores de input: eficiência do processo IGCC e as emissões do processo por 

MJ do combustível usado para madeira plantada e florestal. São calculados os valores de emissões 

por MJ de eletricidade produzida. 
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Tabela 35. Valores de input do separador IGCC. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do processo de IGCC 𝜂𝐼𝐺𝐶𝐶  0,354 0,500 0,340 

Emissões de CO2 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑂2

 
 99,698 97,788 101,666 

Emissões de CH4 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝐻4  0,00363 0,00050 0,01259 

Emissões de N2O em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑁2𝑂

 0,01043 0,00118 0,01043 

Emissões de PM10 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑀10 

 5,66x10-3 5,66x10-3 5,66x10-3 

Emissões de PM2,5 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑀2,5 
 2,83x10-3 2,83x10-3 2,83x10-3 

Emissões de CO2 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  91,696 91,696 91,696 

Emissões de CH4 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  0,00363 0,00050 0,01259 

Emissões de N2O em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑁2𝑂

 0,01043 0,00118 0,01043 

Emissões de PM10 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑀10  5,66x10-3 5,66x10-3 5,66x10-3 

Emissões de PM2,5 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀2,5  2,83x10-3 2,83x10-3 2,83x10-3 

 

Tabela 36. Células de cálculo do separador IGCC. 
 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 em IGCC usando madeira plantada [g/MJelétrico] 𝑒𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑂2

 
 𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑂2 /𝜂𝐼𝐺𝐶𝐶  

Emissões de poluente x em IGCC usando madeira plantada 
[g/MJelétrico] 

𝑒𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥  

 𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥 /𝜂𝐼𝐺𝐶𝐶  

Emissões de CO2 em IGCC usando resíduos florestais [g/MJelétrico] 𝑒𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2

 
 𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑂2 /𝜂𝐼𝐺𝐶𝐶  

Emissões de poluente x em IGCC usando resíduos florestais 
[g/MJelétrico] 

𝑒𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑥  

 𝐼𝐸𝐼𝐺𝐶𝐶,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑥 /𝜂𝐼𝐺𝐶𝐶  

 

 Rankine 

Este separador tem a mesma estrutura do separador “IGCC”, usando valores de eficiência e emissões 

de ciclo de Rankine. As formulas são iguais às da Erro! A origem da referência não foi encontrada., t

rocando índice “IGCC” por “Rankine”. 

 

Tabela 37. Valores de input do separador Rankine. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do ciclo de Rankine 𝜂𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 0,320 0,337 0,250 

Emissões de CO2 em ciclo de Rankine usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑂2  99,315 97,348 101,281 

Emissões de CH4 em ciclo de Rankie usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝐻4  0,00935 0,00050 0,02649 

Emissões de N2O em ciclo de Rankine usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑁2𝑂

 0,00579 0,00200 0,00579 

Emissões de PM10 emciclo de Rankine usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑀10  0,00136 0,00135 0,03471 

Emissões de PM2,5 em ciclo de Rankine usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑀2,5  0,00120 0,00119 0,03112 

Emissões de CO2 em ciclo de Rankine usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  91,3272 88,6080 124,0512 

Emissões de CH4 em ciclo de Rankine usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  0,00935 0,00050 0,02649 

Emissões de N2O em ciclo de Rankine usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑁2𝑂

 0,00579 0,00200 0,00579 

Emissões de PM10 em ciclo de Rankine usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑀10  0,00131 0,00038 0,03471 
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Emissões de PM2,5 em ciclo de Rankine usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸
𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀2,5  0,00116 0,00076 0,03112 

 Coincineração 

Este separador tem a mesma estrutura do separador “IGCC”, usando valores de eficiência e emissões 

de coincineração. As formulas são iguais às da Erro! A origem da referência não foi encontrada., t

rocando índice “IGCC” por “Coincineração”. 

 

Tabela 38. Valores de input do separador Coincineração. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência da coincineração 𝜂𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 0,435 0,670 0,380 

Emissões de CO2 em coincineração usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑂2  83 83 111 

Emissões de CH4 em coincineração usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐶𝐻4  2,880x10-3 6,670x10-4 2,880x10-3 

Emissões de N2O em coincineração usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑁2𝑂

 4,990E-04 -5,360x10-4 4,942 x10-3 

Emissões de PM10 em coincineração usando 
madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑀10  0,107 0,0953 0,107 

Emissões de PM2,5 em coincineração 
usando madeira plantada [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸
𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑀2,5  0,0653 0,0653 0,116 

Emissões de CO2 em coincineração usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  83 83 111 

Emissões de CH4 em coincineração usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  2,880x10-3 6,670x10-4 0,00943 

Emissões de N2O em coincineração usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑁2𝑂

 0,00050 -0,00054 0,02621 

Emissões de PM10 em coincineração usando 
resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑀10  0,107 0,0953 0,107 

Emissões de PM2,5 em coincineração 
usando resíduos florestais [g/MJmadeira] 

𝐼𝐸
𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜,𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀2,5  0,0653 0,0653 0,116 

 

 BLGCC 

Este separador tem com valores de input: eficiência do processo BLGCC, em termos de energia elétrica 

por madeira consumida e de energia elétrica por licor negro consumido, as emissões do processo de 

queima da madeira por MJ de madeiral usada e as emissões do ciclo de gaseificação por MJ de licor 

negro. São calculados os valores de emissões por MJ de eletricidade produzida. 

 

Tabela 39. Valores de input do separador BLGCC. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência da BLGCC com madeira como referência 𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 0,76 1,67 0,59 

Eficiência da BLGCC com licor negro como referência 𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜

 0,2664 0,2664 0,1831 

Emissões de CO2 na caldeira[g/MJmadeira] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝐶𝑂2  91,327 91,256 91,327 

Emissões de CH4 na caldeira[g/MJmadeira] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝐶𝐻4  0,00935 0,00935 0,00935 

Emissões de N2O na caldeira[g/MJmadeira] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑁2𝑂

 0,00579 0,00579 0,00579 

Emissões de PM10 na caldeira[g/MJmadeira] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑃𝑀10  0,00131 0,00131 0,03471 

Emissões de PM2,5 na caldeira[g/MJmadeira] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑃𝑀2,5  0,00116 0,00116 0,03112 

Emissões de CO2 em BLGCC [g/MJlicor negro] 𝐼𝐸𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝐶𝑂2  91,696 91,696 91,696 

Emissões de CH4 em BLGCC [g/MJlicor negro] 𝐼𝐸𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝐶𝐻4  0,00363 0,00363 0,01259 

Emissões de N2O em BLGCC [g/MJlicor negro] 𝑒𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑁2𝑂

 0,01043 0,00118 0,01043 

Emissões de PM10 em BLGCC [g/MJlicor negro] 𝐼𝐸𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑃𝑀10  0,00566 0,00566 0,00566 

Emissões de PM2,5 em BLGCC [g/MJlicor negro] 𝑒𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶

𝑃𝑀2,5  0,00283 0,00283 0,00283 
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Tabela 40. Células de cálculo do separador BLGCC. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 em BLGCC [g/MJelétrico] 𝑒𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝐶𝑂2

 
 

𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝐶𝑂2

𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

+
𝐼𝐸𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶

𝐶𝑂2

𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜

 

Emissões de poluente x em BLGCC [g/MJelétrico] 𝑒𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑥  

 
𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑥

𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

+
𝐼𝐸𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶

𝑥

𝜂𝐵𝐿𝐺𝐶𝐶
𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜

 

 

 Distribuição 

Este separador apenas tem como valor de input a eficiência a eficiência da linha de distribuição da rede 

elétrica. 

 

Tabela 41. Valores de input do separador distribuição. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência da rede de elétrica de distribuição 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 0,9886 0,992 0,981 

 

  



78 
 

9.2 Anexo II – Valores de input e fórmulas nos cálculos de resíduos 

 EU Mix 

Este separador contem dados sobre a energia elétrica europeia, que será usada como input em 

processos, os dados requeridos são as emissões necessárias para produzir 1 MJ de energia elétrica 

da rede e a energia necessária para o produzir. São calculadas as emissões resultantes de usar 1 MJ 

de energia elétrica da rede e energia total gasta ao fazê-lo. 

 

Tabela 42. Células de input do separador EU Mix. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Emissões de CO2 necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 

𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝑂2  133,95 17,39 161,44 

Emissões de CH4 necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 

𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝐻4  0,295363 0,295363 0,308869 

Emissões de N2O necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁2𝑂
 0,005691 0,002201 0,005691 

Emissões de PM10 necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 

𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑃𝑀10  0,019106 0,019106 0,019106 

Emissões de PM2,5 necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 

𝐼𝐸
𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑀2,5  0,008114 0,008114 0,008114 

Energia necessária para produzir 1 MJ de energia 
elétrica do da rede [g/MJ] 

𝐸→𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 0,295363 0,295363 0,308869 

 

Tabela 43. Células de cálculo do separador EU Mix 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 ao utilizar 1 MJ de energia elétrica 
do da rede [g/MJ] 

𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝑂2  𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐶𝑂2 /𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Emissões de poluente x ao utilizar 1 MJ de energia 
elétrica do da rede [g/MJ] 

𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑥  𝐼𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑥 /𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Energia gasta ao urtilizar 1 MJ de energia elétrica do 
da rede [g/MJ] 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸→𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

 

 Fertilizante 

Este separador é igual ao usado nos cálculos de madeira e descrito no subcapítulo Erro! A origem da r

eferência não foi encontrada.. 

 

 Diesel 

Este separador é igual ao usado nos cálculos de madeira e descrito no subcapítulo Erro! A origem da r

eferência não foi encontrada. 

 

 Crédito metano estrume 

Neste separador são inseridos os valores de créditos de emissões de metano pela utilização do 

estrume, como descrito no capítulo 4.2.3. 

 

Tabela 44. Células de input do separador crédito metano estrume 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 
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Crédito de emissões de CH4 pela utilização de metano 
[g/MJestrume] 

𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝐶𝐻4  -1,2 -1,2 -1,2 

 

 Transporte 

Este separador recebe valores de input de PCI de estrume e o consumo de combustível de motor de camião. 

É calculado o valor total de combustível gasto e as emissões totais no transporte por MJ de estrume transportado. 

 

Tabela 45. Valores de input do separador Transporte 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

PCI do estrume [MJ/kg] 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 12 12 12 

Distância a percorrer pelo estrume de camião [km] 𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  10 10 10 

Consumo de combustível de motor de camião 
[MJDiesel/kg.km] 

𝐶𝐷 
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 0,00026 0,00026 0,00085 

 

Tabela 46. Células de cálculo do separador Transporte 

 Símbolo Fórmula 

Combustível Diesel gasto em camião para transportar 
estrume[MJDiesel/MJestrume] 

𝐶𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜  𝐶𝐷 

𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 . 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 /𝑃𝐶𝐼𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 

Emissões de CO2 no transporte de madeira plantada 
[g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝐶𝑂2  𝐶𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões de poluente x no transporte de madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑥  𝐶𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

 . 𝑒𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑥  

 

 Caldeira biogás 

Neste separador são inseridos valores de input da eficiência da caldeira de biogás, das suas emissões 

por unidade de combustível usado e da energia necessária para produzir 1 MJ de energia térmica na caldeira. Os 

valores calculados são de emissões e energia gasta totais por MJ de energia térmica produzida. 

 

Tabela 47. Células de input do separador Caldeira biogás 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência da caldeira de biogás 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 0,8 1 0,8 

Emissões de CO2 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝑂2  54,557 9,485 54,557 

Emissões de CH4 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝐻4  0,42269 0,02417 0,42269 

Emissões de N2O na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑁2𝑂

 0,00082 -0,00311 0,00083 

Emissões de PM10 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑃𝑀10  0,00805 0,00805 0,00805 

Emissões de PM2,5 na caldeira de biogás 
[g/MJbiogás] 

𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑃𝑀2,5  0,00805 0,00805 0,00805 

Energia necessária para produzir calor na caldeira 
de biogás [MJ/MJtérmico] 

𝐸→𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 0,9738 0,81006 2,00675 

 

 

 

 

Tabela 48. Células de cálculo do separador Caldeira biogás 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 na caldeira de biogás [g/MJtérmico] 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝑂2

 
 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐶𝑂2 /𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

Emissões de poluente x caldeira de biogás [g/MJtérmico] 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑥  

 𝐼𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑥 /𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

Energia gasta por usar calor produzido na caldeira de 
biogás [MJ/MJtérmico] 

𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝐸→𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 + 1 
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 Fermentador 

Este separador tem como inputs a eficiência do fermentador (para RSU e estrume), as quantidades de 

energia elétrica e de calor necessárias por unidade de biogás (para RSU e estrume), a quantidade de 

fertilizante de azoto produzido por unidade de biogás quando se fermenta estrume e as emissões de 

metano neste caso, também é introduzido o PCI dos RSU. São calculados os valores de emissões e 

energia gasta totais do processo de fermentação por unidade de biogás produzido. 

 

Tabela 49. Células de input do separador Fermentador. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do fermentador de RSU 𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑅𝑆𝑈  0,7 0,8139 0,614 

Eficiência do fermentador de estrume 𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒  0,42 0,4414 0,4 

Energia elétrica necessária no 
fermentador de RSU [MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

 0,0622 0,0311 0,0933 

Calor necessário no fermentador de 
RSU [MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  0,0865 0,0778 0,0952 

Energia elétrica necessária no 
fermentador de estrume [MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

 0,019047619 0,019047619 0,02 

Calor necessário no fermentador de 
estrume [MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  0,096190476 0,0865 0,101 

Fertilizante de azoto produzido no 
fermentador de estrume [g/MJbiogás] 

𝑁𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 0,54 0,54 0,54 

Emissões de metano no fermentador de 
estrume [g/MJbiogás] 

𝐼𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝐶𝐻4  0 0 0,999916667 

PCI dos RSU [MJ/kg] 𝑃𝐶𝐼𝑅𝑆𝑈 12,6633 12,6633 12,6633 

 

Tabela 50. Células de cálculo no separador Fermentador. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 decorrentes 
do uso do fermentador de RSU 
[g/MJbiogás] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝐶𝑂2

 
 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝑂2 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝑂2  

Emissões de poluente x 
decorrentes do uso do 
fermentador de RSU [g/MJbiogás] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑥  

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑥 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑥  

Emissões de CO2 decorrentes 
do uso do fermentador de 
estrume [g/MJbiogás] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝐶𝑂2

 
 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝑂2 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝑂2 − 𝑁𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝑒𝑁

𝐶𝑂2 

Emissões de CH4 decorrentes 
do uso do fermentador de 
estrume [g/MJbiogás] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝐶𝐻4

 
 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝐻4 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝐻4 − 𝑁𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝑒𝑁

𝐶𝐻4

+ 𝐼𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝐶𝐻4  

Emissões de poluente x 
decorrentes do uso do 
fermentador de estrume 
[g/MJbiogás] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑥  

 
𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑥 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑥 − 𝑁𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝑒𝑁

𝑥 

Energia gasta no uso do 
fermentador de RSU 
[MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
  

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

Energia gasta no uso do 
fermentador de estrume 
[MJ/MJbiogás] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
  

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

∙ 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

∙ 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 − 𝑁𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝐸𝑁 

 

 Tratamento 

Esse separador recebe como inputs a eficiência do processo de tratamento do biogás proveniente da 

fermentação de estrume e a eletricidade necessária para este processo funcionar (unidade de biogás 
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tratado). Como valores calculados estão as emissões e a energia total gasta como consequência do 

processo (por unidade de biogás tratado). 

 

Tabela 51. Células de input no separador Tratamento. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do fermentador de RSU 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0,97 0,97 0,97 

Energia elétrica necessária no tratamento de 
biogás [MJ/MJbiogás tratado] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  0,03 0,02 0,04 

 

Tabela 52. Células de cálculo no separador Tratamento 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 resultantes do tratamento de biogás [g/MJbiogás 

tratado] 
𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑂2
 
 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 ∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐶𝑂2  

Emissões de poluente x resultantes do tratamento de biogás 
[g/MJbiogás tratado] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 ∙ 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑥  

Energia gasta no tratamento de biogás [MJ/MJbiogás tratado] 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 ∙ 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

 CCGT 

Neste separador são inseridos como dados de input a eficiência do processo de ciclo combinado de 

turbina a gás com biogás e as suas emissões por unidade de combustível. São calculadas as emissões 

do mesmo processo por unidade de energia elétrica produzida. 

 

Tabela 53. Células de input do separador CCGT. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do processo CCGT 𝜂𝐶𝐶𝐺𝑇 0,58099 0,59285 0,56960 

Emissões de CO2 em CCGT [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇
𝐶𝑂2  16,552 16,552 16,552 

Emissões de CH4 em CCGT [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇
𝐶𝐻4  0,00430 0,00430 0,00436 

Emissões de N2O em CCGT [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇
𝑁2𝑂

 0,00009 0,00009 0,00273 

Emissões de PM10 em CCGT [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇
𝑃𝑀10 0,00852 0,00852 0,00852 

Emissões de PM2,5 em CCGT [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇

𝑃𝑀2,5 0,00852 0,00852 0,00852 

 

Tabela 54. Células de cálculo no separador CCGT. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 no processo CCGT [g/MJelétrico] 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇
𝐶𝑂2

 
 𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇

𝐶𝑂2 /𝜂𝐶𝐶𝐺𝑇 

Emissões de poluente x processo CCGT [g/MJelétrico] 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇
𝑥  𝐼𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇

𝑥 /𝜂𝐶𝐶𝐺𝑇 
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 Motor a gás 

Neste separador são introduzidos como input os valores de eficiência do processo de produção de 

energia elétrica em motor a biogás e as suas emissões por unidade de combustível, sendo depois 

calculadas as emissões por unidade de energia elétrica produzida no processo. 

 

Tabela 55. Células de input do separador Motora a gás. 

 Símbolo Médio Otimista Pessimista 

Eficiência do motor a biogás 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 0,38168 0,38168 0,38168 

Emissões de CO2 no motor a biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝐶𝑂2  54,60 54,60 54,60 

Emissões de CH4 no motor a biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝐶𝐻4  9,89x10-4 9,89x10-4 0,34 

Emissões de N2O no motor a biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑁2𝑂

 9,89x10-5 9,89x10-5 9,89x10-5 

Emissões de PM10 no motor a biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑃𝑀10  5,59x10-3 5,59x10-3 5,59x10-3 

Emissões de PM2,5 no motor a biogás [g/MJbiogás] 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑀2,5  5,59x10-3 5,59x10-3 5,59x10-3 

 

Tabela 56. Células de cálculo no separador Motor a gás. 

 Símbolo Fórmula 

Emissões de CO2 no processo CCGT [g/MJelétrico] 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝐶𝑂2

 
 𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑂2 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Emissões de poluente x processo CCGT [g/MJelétrico] 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑥  𝐼𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑥 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

 

 Distribuição 

Este separador é igual ao usado nos cálculos de madeira e descrito no subcapítulo Erro! A origem da r

eferência não foi encontrada.. 
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 Estrume motor a gás 

Este separador calcula a energia gasta e emissões dos processos do caminho energético apresentado 

no capítulo 3.6.1 tendo por base 1 MJ de energia elétrica final após a distribuição. 

 

Tabela 57. Células de cálculo no separador Estrume motor a gás. 

 Símbolo Fórmula 

Eletricidade necessária à saída do motor a 
biogás [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  1/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Emissões totais de CO2 no motor a biogás 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Emissões totais de poluente x no motor a 
biogás [g/MJfinal] 

𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑥 . 𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Biogás necessário para o motor a gás 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Emissões totais de CO2 no 
fermentador[g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Emissões totais de poluente x no fermentador 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no fermentador 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

  

Estrume necessário [MJ/MJfinal] 𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

 /𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

Estrume necessário [ton/MJfinal] 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
  

𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

1000 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
 

Energia final por unidade de estrume 
[MJfinal/ton] 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 /𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 1/𝐸𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

  

Emissões totais de CO2 no transporte 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐶𝑂2 . 𝐸→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Emissões totais de poluente x no transporte 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no transporte [MJ/MJfinal] 𝐸𝑐𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

  

Crédito de emissões de metano 𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝐻4 ∙ 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no caminho energético 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Emissões totais de CO2 no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2 + 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑂2

+ 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões totais de CH4 no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4 + 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝐻4

+ 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4

+ 𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  

Emissões totais de poluente x no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 + 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥

+ 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  
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 RSU motor a gás 

Este separador calcula a energia gasta e emissões dos processos do caminho energético apresentado 

no capítulo 3.7.1 tendo por base 1 MJ de energia elétrica final após a distribuição. 

 

Tabela 58. Células de cálculo no separador RSU motor a gás. 

 Símbolo Fórmula 

Eletricidade necessária à saída do motor a 
biogás [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  1/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Emissões totais de CO2 no motor a biogás 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Emissões totais de poluente x no motor a 
biogás [g/MJfinal] 

𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑥 . 𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Biogás necessário para o motor a gás 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Emissões totais de CO2 no 
fermentador[g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Emissões totais de poluente x no fermentador 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no fermentador 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑢  . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

  

RSU necessários [MJ/MJfinal] 𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

 /𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

RSU necessários [ton/MJfinal] 𝐸𝑅𝑆𝑈
  

𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

1000 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑅𝑆𝑈
 

Energia final por unidade de RSU [MJfinal/ton] 𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 /𝑚𝑅𝑆𝑈 1/𝐸𝑅𝑆𝑈

  

Energia total gasta no caminho energético 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Emissões totais de CO2 no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑂2 + 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões totais de poluente x no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 + 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  
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 Estrume CCGT 

Este separador calcula a energia gasta e emissões dos processos do caminho energético apresentado 

no capítulo 3.6.2 tendo por base 1 MJ de energia elétrica final após a distribuição. 

 

Tabela 59. Células de cálculo no separador Estrume CCGT. 

 Símbolo Fórmula 

Eletricidade necessária à saída da 
central CCGT[MJ/MJfinal] 

𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  1/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Emissões totais de CO2 na central 
CCGT [g/MJfinal] 

𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇

𝐶𝑂2 . 𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Emissões totais de poluente x na 
central CCGT [g/MJfinal] 

𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇

𝑥 . 𝐸→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Biogás necessário para a central 
CCGT [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Emissões totais de CO2 no 
tratamento [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  

Emissões totais de poluente x o 
tratamento [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑥 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  

Energia total gasta no tratamento 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇

  

Biogás necessário à saída do 
fermentador [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇

 /𝜂𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Emissões totais de CO2 no 
fermentador [g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  

Emissões totais de poluente x no 
fermentador [g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  

Energia total gasta no fermentador 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒  . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

  

Estrume necessário [MJ/MJfinal] 𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 /𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

Estrume necessário [ton/MJfinal] 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
  

𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

1000 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
 

Energia final por unidade de 
estrume [MJfinal/ton] 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 /𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 1/𝐸𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

  

Emissões totais de CO2 no 
transporte [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐶𝑂2 . 𝐸→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Emissões totais de poluente x no 
transporte [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no transporte 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑐𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

  

Crédito de emissões de metano 𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝐻4 ∙ 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
  

Energia total gasta no caminho 
energético [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Emissões totais de CO2 no 
caminho energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2 + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑂2

+ 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2

+ 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões totais de CH4 no 
caminho energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4 + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝐻4

+ 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4

+ 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝐻4 + 𝑒𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝐻4  

Emissões totais de poluente x no 
caminho energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥

+ 𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥

+ 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  
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 RSU CCGT 

Este separador calcula a energia gasta e emissões dos processos do caminho energético apresentado 

no capítulo 3.7.2 tendo por base 1 MJ de energia elétrica final após a distribuição. 

 

Tabela 60. Células de cálculo no separador Estrume CCGT. 

 Símbolo Fórmula 

Eletricidade necessária à saída da 
central CCGT[MJ/MJfinal] 

𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  1/𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

Emissões totais de CO2 na central 
CCGT [g/MJfinal] 

𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇

𝐶𝑂2 . 𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Emissões totais de poluente x na 
central CCGT [g/MJfinal] 

𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇

𝑥 . 𝐸→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Biogás necessário para a central 
CCGT [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  𝐸𝐶𝐶𝐺𝑇→𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

 /𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Emissões totais de CO2 no tratamento 
[g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  

Emissões totais de poluente x o 
tratamento [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑥 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇
  

Energia total gasta no tratamento 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 . 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇

  

Biogás necessário à saída do 
fermentador [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜→𝐶𝐶𝐺𝑇

 /𝜂𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Emissões totais de CO2 no 
fermentador[g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑅𝑆𝑈

𝐶𝑂2 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  

Emissões totais de poluente x no 
fermentador [g/MJfinal] 

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒

𝑥 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
  

Energia total gasta no fermentador 
[MJ/MJfinal] 

𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒 . 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

  

RSU necessários [MJ/MJfinal] 𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
  𝐸𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟→𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 /𝜂𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

RSU necessários [ton/MJfinal] 𝐸𝑅𝑆𝑈
  

𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

1000 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑅𝑆𝑈
 

Energia final por unidade de RSU 
[MJfinal/ton] 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 /𝑚𝑅𝑆𝑈 1/𝐸𝑅𝑆𝑈

  

Energia total gasta no caminho 
energético [MJ/MJfinal] 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐸→𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Emissões totais de CO2 no caminho 
energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2 + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑂2

+ 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑂2  

Emissões totais de poluente x no 
caminho energético [g/MJfinal] 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  

𝑒𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 + 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥

+ 𝑒𝐶𝐶𝐺𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥  
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9.3 Anexo III – Valores encontrados na bibliografia 

 Cálculos madeira 

9.3.1.1 Fertilizante 

Tabela A 1. Emissões para a produção de fertelizante [20] E.U.A. [20] Brasil [14] 

Emissões de CO2 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 3,019693 2,789999906 3,794 

Emissões de CH4 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 0,013814 0,014672519 0,007315 

Emissões de N2Ona produção de fertilizante de azoto [g/gN] 0,002003 0,004046277 0,00793 

Emissões de PM10 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 0,001315 0,001750851  

Emissões de PM2,5 na produção de fertilizante de azoto [g/gN] 0,001077 0,001413187  

Energia necessária produzir fertilizante de azoto [MJ/gN] 0,062345 0,06330549 0,0583056 

 

9.3.1.2 Diesel 

Tabela A 2. Emissões para a produção de diesel [20] [14] [53] [54] 

Emissões de CO2 na produção de combustível diesel [g/MJDiesel] 14,03346679 14,62   

Emissões de CH4 na produção de combustível diesel [g/MJDiesel] 0,169608309 0,02861   

Emissões de N2O na produção de combustível diesel [g/MJDiesel] 0,002690142 0,000027785   

Emissões de PM10 na produção de combustível diesel [g/MJDiesel] 0,003203307    

Emissões de PM2,5 na produção de combustível diesel [g/MJDiesel] 0,002142148    

Emissões de CO2 por motores diesel [g/MJDiesel] 73,91740173  76,7 73 

Emissões de CH4 por motores diesel [g/MJDiesel] 0,018130498  0,021 0,004 

Emissões de N2O por motores diesel [g/MJDiesel] 7,82161x10-5  0,00059 0,031 

Emissões de PM10 por motores diesel [g/MJDiesel] 0,001341407    

Emissões de PM2,5 por motores diesel [g/MJDiesel] 0,001302299    

Energia necessária para produzir diesel [MJ/MJDiesel] 0,21079271 0,2042 0,11  

 

9.3.1.3 Cultivo 

Tabela A 3. Energia gasta no cultivo de biomassa 

Combustível 
Diesel necessário 
para cultivar 
madeira 
[MJDiesel/MJmadeira] 

[14] [53] [53] mínimo [53] máximo [53] miscanthus 

0,005 0,001848739 0,001226891 0,002470588 0,003057002 

[53] miscanthus 
mínimo 

[53] miscanthus 
máximo 

[53] palha 
[53] palha 

mínimo 
[53] palha 
máximo 

0,002718 0,003396 0,16044 0,150437 0,170443 

 

Tabela A 4. Fertelizante gasto no cultivo de biomassa 

Fertilizante de azoto 
necessário para cultivar 
madeira [gN/MJmadeira] 

[14] [14] mínimo [14] máximo 

0,14 0,108055556 0,270277778 

[53] [53] miscanthus [53] palha 

0,033223 0,011653 3,211555 

 

Tabela A 5. Emissões de N2O relativos ao cultivo de biomassa 

Emissões de N2O 
resultantes da alteração 
do terreno de cultivo de 
madeira [g/MJmadeira] 

[14] [14] mínimo [14] máximo 

0,002527778 8,33333x10-5 0,0225 

[53] [53] miscanthus [53] palha 

0,00069916 0,0208 0,0208 
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9.3.1.4 Colheita 

Tabela A 6. Eficiência da colheita de biomassa 

Eficiência do processo 0,975 [14] 1 [53] 

Área de cultivo de madeira plantada [ton/ha.ano] 
[53] curta duração [53] 

14 18 

Área de cultivo de madeira florestal [ton/ha.ano] 6,75 [53] 3,5 [53] 

 

Tabela A 7. Combustível usado na colheita de biomassa 

Combustível 
Diesel necessário 
para cultivar 
madeira 
[MJDiesel/MJmadeira] 

[14] [53] cortar e lascar 
[53] Cortar e lascar 

– mínimo 
[53] Cortar e lascar 

– máximo 
[53] stick 

0,005 0,003239203 0,002155316 0,00432309 0,0011545 

[53] stick mínimo [53] stick máxmo [53]  collection 
[53]  collection 

mínimo 
[53]  collection 

máximo 

0,000768272 0,001540698 0,002267311 0,001509087 0,003025535 

[53] miscanthus 
[53] miscanthus 

mínimo 
[53] miscanthus 

máximo 
Cultivo manual  

 
0,011769 0,011479 0,012059 0 

 

9.3.1.5 Transporte 

Tabela A 8. PCI da madeira plantada 

PCI da madeira 
plantada [MJ/kg] 

[14] [20] salgueiro [20] álamo [20] switchgrass 

18,5 17,9055505 18,52542959 16,80186335 

[20] miscanthus [53] [53] miscanthus [53] palha 

17,84274849 11,54942 15,51942426 12,8407034 

 
Tabela A 9. PCI dos residuos florestais 

PCI dos resíduos florestais [MJ/kg] 
[14] [20] 

[53] Resíduos 
florestais 

[53] Resíduos de 
indústria madeira 

18,5 20,10710981 20,125 20 

 

Tabela A 10. Distância e meio de transporte de biomassa 

 [14] [53] Reino Unido [53] Estrangeiro 

Distância a percorrer pela madeira plantada de camião [km] 50 0  

Distância a percorrer pela madeira plantada de barco [km] 0 0  

Distância a percorrer pela madeira plantada de camião [km] 50 180 360 

Distância a percorrer pela madeira plantada de barco [km] 400 0 4.000 

 

Tabela A 11. Consumo de energia no transporte de biomassa 

 [14] [53] [53] mínimo [53] máximo 

Consumo de combustível de camião [MJDiesel/kg.km] 0,00026 0,0008196 0,0007886 0,0008506 

Consumo de combustível de barco [MJDiesel/kg.km] 0,000025 0,000102   

 

9.3.1.6 IGCC 

Tabela A 12. Eficiência do processo de IGCC 

Eficiência do 
processo de 
IGCC 

[14] 200 MW [14] 200 MW mínimo [14] 200 MW máximo [14] 10 MW 
[14] 10 MW 

mínimo 

0,481997397 0,46000276 0,5 0,353994832 0,341600055 

[14] 10 MW máximo [20] [53]  [55]  

0,367215041 0,4 0,35 0,34  

 

Tabela A 13. Emissões de CO2, PM10 e PM2,5 em IGCC com madeira plantada. 

 [20] salgueiro [20] álamo [20] switchgrass [20] miscanthus 

Emissões de CO2 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

99,69769553 99,13169819 101,665775 97,7882205 

Emissões de PM10 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

0,005661902 0,005661902 0,005661902 0,005661902 

Emissões de PM2,5 em IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

0,002830951 0,002830951 0,002830951 0,002830951 
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Tabela A 14. Emissões de CH4 e N2O em IGCC com madeira plantada. 

Emissões de CH4 em 
IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

[14] 200 MW [14] 10 MW [20] salgueiro [20] álamo [20] switchgrass 

0,012585488 0,012586483 0,003633931 0,003633931 0,003633931 

[20] miscanthus [20] [20] palha [20] miscanthus  

0,003633931 0,0005 0,002 0,0005  

Emissões de N2O em 
IGCC usando madeira 
plantada [g/MJmadeira] 

[14] 200 MW [14] 10 MW [20] salgueiro [20] álamo [20] switchgrass 

0,001204993 0,001179983 0,010425988 0,010425988 0,010425988 

[20] miscanthus [20] [20] palha [20] miscanthus  

0,010425988 0,004 0,004 0,004  

 
Tabela A 15. Emissões em IGCC com resíduos florestais 

 [14] 200 MW [14] 10 MW [20] [53] 

Emissões de CO2 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

  91,6961358  

Emissões de CH4 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

0,012585488 0,012586483 0,003633931 0,0005 

Emissões de N2O em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

0,001204993 0,001179983 0,010425988 0,004 

Emissões de PM10 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

  0,005661902  

Emissões de PM2,5 em IGCC usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

  0,002830951  

 

9.3.1.7 Rankine 

 Tabela A 16. Eficiência do ciclo de Rankine [14] [14] mínimo [14] máximo [53] 

Eficiência do ciclo de Rankine 0,32 0,304757261 0,336836432 0,25 

 
Tabela A 17. Emissões de CO2, PM10 e PM2,5 em ciclo de Rankine com madeira plantada. 

Emissões de 
CO2 em ciclo de 
Rankine usando 
madeira 
plantada 
[g/MJmadeira] 

[20]  Salgueiro em 
caldeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira industrial 

[20]  Álamo em 
caldeira 

[20]  Álamo em 
caldeira industrial 

99,26 99,32 98,69 98,75 

[20]  Switchgrass 
em caldeira 

[20]  Switchgrass em 
caldeira industrial 

[20]  Miscanthuis 
em caldeira 

[20]  Miscanthus em 
caldeira industrial 

101,23 101,28 97,35 97,41 

Emissões de 
PM10 em ciclo 
de Rankine 
usando madeira 
plantada 
[g/MJmadeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira industrial 

[20]  Álamo em 
caldeira 

[20]  Álamo em 
caldeira industrial 

0,034708 0,001360 0,034708 0,001357 

[20]  Switchgrass 
em caldeira 

[20]  Switchgrass em 
caldeira industrial 

[20]  Miscanthuis 
em caldeira 

[20]  Miscanthus em 
caldeira industrial 

0,0347081 0,0013666 0,0347081 0,0013525 

Emissões de 
PM2,5 em ciclo 
de Rankine 
usando madeira 
plantada 
[g/MJmadeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira industrial 

[20]  Álamo em 
caldeira 

[20]  Álamo em 
caldeira industrial 

0,031123 0,001201 0,031123 0,001199 

[20]  Switchgrass 
em caldeira 

[20]  Switchgrass em 
caldeira industrial 

[20]  Miscanthuis 
em caldeira 

[20]  Miscanthus em 
caldeira industrial 

0,031123 0,001207 0,031123 0,001194 
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Tabela A 18. Emissões de CH4 e N2O em ciclo de Rankine com madeira plantada. 

Emissões de 
CH4 em ciclo de 
Rankine usando 
madeira 
plantada 
[g/MJmadeira] 

[20]  Salgueiro em 
caldeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira industrial 

[20]  Álamo em 
caldeira 

[20]  Álamo em 
caldeira industrial 

0,00935 0,00935 0,00935 0,00935 

[20]  Switchgrass 
em caldeira 

[20]  Switchgrass em 
caldeira industrial 

[20]  Miscanthuis 
em caldeira 

[20]  Miscanthus em 
caldeira industrial 

0,00935 0,00935 0,00935 0,00935 

[14] [53] [53] Miscanthus  

0,02649 0,00050 0,00200  

Emissões de 
N2O em ciclo de 
Rankine usando 
madeira 
plantada 
[g/MJmadeira] 

[20]  Salgueiro em 
caldeira 

[20]  Salgueiro em 
caldeira industrial 

[20]  Álamo em 
caldeira 

[20]  Álamo em 
caldeira industrial 

0,0057883 0,0057883 0,0057883 0,0057883 

[20]  Switchgrass 
em caldeira 

[20]  Switchgrass em 
caldeira industrial 

[20]  Miscanthuis 
em caldeira 

[20]  Miscanthus em 
caldeira industrial 

0,0057883 0,0057883 0,0057883 0,0057883 

[14] [53] [53] Miscanthus  

0,002 0,004 0.005  

 

Tabela A 19. Emissões em ciclo de Rankine com resíduos florestais 

 [14] 
[20] 

Caldeira 

[20] 
Caldeira 
industrial 

[53] 
[56] 

Eficiência 
30% 

[56] 
Eficiência 

25% 

[56] 
Eficiência 

35% 

Emissões de CO2 em ciclo de 
Rankine usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

 91,26 91,33  106,33 88,61 124,05 

Emissões de CH4 em ciclo de 
Rankine usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

0,026489 0,009350 0,009350 0,000500    

Emissões de N2O em ciclo de 
Rankine usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

0,002000 0,005788 0,005788 0,004000    

Emissões de PM10 em ciclo de 
Rankine usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

 0,03471 0,00131  0,00045 0,00038 0,00053 

Emissões de PM2,5 em ciclo de 
Rankine usando resíduos 
florestais [g/MJmadeira] 

 0,03112 0,00116  0,00091 0,00076 0,00106 

 

9.3.1.8 Coincineração 

Tabela A 20. Eficiência da 
coincineração. 

[14] [14] mínimo 
[14] 

máximo 
[57] Fiume 

Santo 
[57] Caldeira REC [57] Iowa 

Eficiência da coincineração 0,43497 0,4 0,5 0,38 0,65 0,67 

 

Tabela A 21. Emissões em coincineração. 

 [14] [38] 19,77% [38] 52,17% 

Emissões de CO2 em coincineração [g/MJmadeira]  83 111 

Emissões de CH4 em coincineração [g/MJmadeira] 0,001764 0,002880 0,000667 

Emissões de N2O em coincineração g/MJmadeira] 0,004942 0,000499 -0,000536 

Emissões de PM10 em coincineração [g/MJmadeira]  0,10700 0,09530 

Emissões de PM2,5 em coincineração [g/MJmadeira]  0,06530 0,11600 
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9.3.1.9 BLGCC 

Tabela A 22. Eficiência do processo de BLGCC 

Eficiência da 
BLGCC com 
madeira como 
referência 

[58] Ar baixa 
temperatura 

[58] Aquecido indiretamente a 
baixa temperatura 

[58] Ar alta 
temperatura 

[58] Oxigénio alta 
temperatura 

0,76 0,63 1,67 0,59 

[14] [14] mínimo [14] máximo  

0,9 0,94737 0,85714  

Eficiência da 
BLGCC com licor 
negro como 
referência 

[58] Ar baixa 
temperatura 

[58] Aquecido indiretamente a 
baixa temperatura 

[58] Ar alta 
temperatura 

[58] Oxigénio alta 
temperatura 

0,26635 0,23619 0,18315 0,25476 

[59] GT10C carga 
máxima 

[59] GT10C ideal 
[59] GTX carga 

máxima 
[59] GTX ideal 

0,25950 0,25588 0,23331 0,25838 

 

Tabela A 23. Emissões na caldeira de madeira. 

 [20] Caldeira industrial [20] Caldeira  

Emissões de CO2 na caldeira[g/MJmadeira] 91,3271664 91,25632202 

Emissões de CH4 na caldeira[g/MJmadeira] 0,009350216 0,009350216 

Emissões de N2O na caldeira[g/MJmadeira] 0,005788319 0,005788319 

Emissões de PM10 na caldeira[g/MJmadeira] 0,001312222 0,034708115 

Emissões de PM2,5 na caldeira[g/MJmadeira] 0,001158935 0,031123471 

 

Para os seguintes valores foram usados os mesmos valores da Tabela A 15: i)Emissões de CO2 

[g/MJlicor negro]; ii)Emissões de CH4 [g/MJlicor negro]; iii)Emissões de N2O [g/MJlicor negro]; iv)Emissões de PM10 

[g/MJlicor negro]; v)Emissões de PM2,5 [g/MJlicor negro]; 

 

9.3.1.10 Distribuição 

Tabela A 24. Eficência de rede de distribuição d energia elértrica. 

Eficiência da rede 
de elétrica de 
distribuição 

0,985 [14] 0,935 [20] 

[60] 

Carga (% ponta) Algarve Mondego Sul Douro Norte Douro 

30% 0,9914 0,9864 0,9899 0,9909 

40% 0,991 0,9876 0,9907 0,9919 

50% 0,99 0,9876 0,9906 0,992 

60% 0,989 0,987 0,9903 0,9919 

70% 0,9876 0,9859 0,9901 0,9917 

80% 0,9862 0,9846 0,9895 0,9913 

90% 0,9848 0,9831 0,9888 0,9908 

100% 0,9831 0,981 0,9876 0,9902 

 

 Cálculos Resíduos 

9.3.2.1 EU Mix 

Tabela A 25. Emissões e energia gasta para produzir energia elétrica. 

 [14] [20] E.U.A [20] Portugal [61] 
[61] 

mínimo 
[61] 

máximo 

Emissões de CO2 necessária para produzir 1 
MJ de energia elétrica do da rede [g/MJ] 

133,954 142,7934  51,525 17,386 88,411 

Emissões de CH4 necessária para produzir 1 
MJ de energia elétrica do da rede [g/MJ] 

0,29536 0,308869     

Emissões de N2O necessária para produzir 1 
MJ de energia elétrica do da rede [g/MJ] 

0,00569 0,002201     

Emissões de PM10 necessária para produzir 1 
MJ de energia elétrica do da rede [g/MJ] 

 0,019106     

Emissões de PM2,5 necessária para produzir 
1 MJ de energia elétrica do da rede [g/MJ] 

 0,008114     

Energia necessária para produzir 1 MJ de 
energia elétrica do da rede [g/MJ] 

1,9397 1,1778 0,7893    
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9.3.2.2 Fertilizante 

Ver capítulo 9.3.1.1 

 

9.3.2.3 Diesel 

Ver capítulo 9.3.1.2 

 

9.3.2.4 Crédito metano estrume 

Tabela A 26. Créditos de emissões de metano. 

Crédito de emissões de CH4 pela utilização de metano [g/MJestrume] -1,2 [14] 

 

9.3.2.5 Transporte 

Tabela A 27. PCI do estrume, distãncia a percorrer pelo estrume e consumo de camião. 

 [14] [53] [53] mínimo [53] máximo 

PCI do estrume [MJ/kg] 12 12,6633   

Distância a percorrer pelo estrume de camião [km] 10 10   

Consumo de combustível de motor de camião [MJDiesel/kg.km] 0,00026 0,00082 0,0007886 0,0008506 

 

9.3.2.6 Caldeira biogás 

Tabela A 28. Eficiência e emissões da caldeira de biogás. 

 [20] [14] RSU [14] estrume [62] 

Eficiência da caldeira de biogás 1   0,8 

Emissões de CO2 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 54,55739476 14,04775 9,4850278  

Emissões de CH4 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 0,422686627 0,03541667 0,02416667  

Emissões de N2O na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 
0,000821757 -

0,00311111 
0,0008333  

Emissões de PM10 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 0,008052654    

Emissões de PM2,5 na caldeira de biogás [g/MJbiogás] 0,008052654    

 

Tabela A 29. Energia necessária para produzir calor na caldeira de biogás. 

 [14] RSU 
[14] RSU 
mínimo 

[14] RSU 
máximo 

[14] 
estrume 

[14] estrume 
mínimo 

[14] estrume 
máximo 

Energia necessária para produzir calor 
na caldeira de biogás [MJ/MJtérmico] 

0,9738 0,810064 1,12308 1,9876 1,966433 2,006745 

 

9.3.2.7 Fermentador 

Tabela A 30. Eficência e inputs do fermentador. 

 [14]  [14] mínimo [14] máximo 

Eficiência do fermentador de RSU 0,7 0,614 0,8139 

Calor necessário no fermentador de RSU [MJ/MJbiogás] 0,0622 0,0311 0,0933 

Energia elétrica necessária no fermentador de estrume [MJ/MJbiogás] 0,0865 0,0778 0,0952 

 
Tabela A 31. Características do fermentador e PCI de RSU. 

 
[14] digestor 

aberto 
[14] digestor 

fechado 
[53] 

Eficiência do fermentador de estrume 0,4 0,42 0,4414 

Energia elétrica necessária no fermentador de estrume [MJ/MJbiogás] 0,02 0,019047619  

Calor necessário no fermentador de estrume [MJ/MJbiogás] 0,101 0,096190476  

Fertilizante de azoto produzido no fermentador de estrume [g/MJbiogás] -0,54   

Emissões de metano no fermentador de estrume [g/MJbiogás]  0,999916667 0 

PCI dos RSU [MJ/kg]   12,66330367 
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9.3.2.8 Tratamento 

Tabela A 32. Eficiência e input do tratamento de biogás. 

 [14]  [14] mínimo [14] máximo 

Eficiência do tratamento de biogás 0,97   

Energia elétrica necessária no tratamento de biogás [MJ/MJbiogás tratado] 0,03 0,02 0,04 

 

9.3.2.9 CCGT 

Tabela A 33. Eficiência e emissões em CCGT. 

 [14]  [14] mínimo [14] máximo [20] 

Eficiência do processo CCGT 0,580990007 0,592846946 0,569598046  

Emissões de CO2 em CCGT [g/MJbiogás]    16,5520 

Emissões de CH4 em CCGT [g/MJbiogás] 0,004357425   0,004299 

Emissões de N2O em CCGT [g/MJbiogás] 0,002730653   0,000086 

Emissões de PM10 em CCGT [g/MJbiogás]    0,008517 

Emissões de PM2,5 em CCGT [g/MJbiogás]    0,008517 

 

9.3.2.10 Motor a gás 

Tabela A 34. Eficiência e emissões no motor a biogás. 

 [14]  [14] mínimo [14] máximo [20] [63] 

Eficiência do motor a biogás 0,4 0,381679389 0,420168067  0,422 

Emissões de CO2 no motor a biogás 
[g/MJbiogás] 

   54,60017197  

Emissões de CH4 no motor a biogás 
[g/MJbiogás] 

0,34   0,000988822  

Emissões de N2O no motor a biogás 
[g/MJbiogás] 

0   0,00009888  

Emissões de PM10 no motor a biogás 
[g/MJbiogás] 

   0,005588994  

Emissões de PM2,5 no motor a biogás 
[g/MJbiogás] 

   0,005588994  

 

9.3.2.11 Distribuição 

Ver capítulo 9.3.1.10 

 


