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Resumo 

O aquecimento global e as alterações climáticas que se têm vindo a observar desde a segunda metade 

do século XX estão diretamente relacionadas com a queima de combustíveis fósseis, particularmente 

no setor dos transportes. A continuação da emissão de gases de efeito de estufa irá agravar o 

aquecimento do planeta e provocará mudanças duradouras em todos os componentes do sistema 

climático. 

Este estudo consistiu na realização de uma avaliação de ciclo de vida da produção de biocombustíveis 

para transporte, utilizando biomassa como matéria-prima e dentro do contexto da União Europeia. Para 

tal os processos de produção foram modelados com base na bibliografia publicada, tendo sido 

implementados no software SimaPro e simulados com três métodos de avaliação distintos. Mais 

especificamente, este estudo incidiu na produção de syndiesel, metanol, DME, etanol, FAME e biodiesel 

através de tecnologias como a gaseificação de madeira, gaseificação de licor negro, hidrólise e 

fermentação, transesterificação, extração Soxhlet e extração supercrítica utilizando matérias-primas 

como a madeira cultivada, madeira residual, palha, óleo alimentar usado, gordura animal e microalgas. 

Os resultados mostram que o syndiesel, o metanol e o DME são uma potencial alternativa aos 

combustíveis fósseis convencionais, particularmente quando produzidos através da gaseificação de 

licor negro  e utilizando madeira residual como matéria-prima. A produção de etanol foi a que 

apresentou maiores impactes, não sendo viável em termos ambientais. Para os métodos de avaliação 

utilizados a produção de FAME apresentou impactes algo contraditórios, não sendo por isso 

conclusivos. As tecnologias de produção de biodiesel a partir de microalgas necessitam de investigação 

mais aprofundada. 
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Abstract 

The global warming and climate change effects that have been observed since the second half of the 

20th century are directly related to the burning of fossil fuels, particularly in the transport sector. 

Continued emissions of greenhouse gases will aggravate the global warming effects and will cause 

lasting changes in all components of the climate system. 

This study consisted of a life cycle analysis of the production of biofuels for transport, using biomass as 

feedstock and within the context of the European Union. The production processes were modeled based 

on the published literature, were implemented in the SimaPro software and were simulated with three 

different methods of analysis. More specifically, this study focused on the production of syndiesel, 

methanol, DME, ethanol, FAME and biodiesel through technologies such as wood gasification, black 

liquor gasification, hydrolysis and fermentation, transesterification, Soxhlet extraction and supercritical 

extraction using raw materials such as farmed wood, wood residues, straw, used cooking oil, animal fat 

and microalgae. The results show that syndiesel, methanol and DME are a potential alternative to 

conventional fossil fuels, particularly when produced by gasification of black liquor and using wood 

residues as feedstock. The production of ethanol showed the biggest impacts and is not environmentally 

viable. For the analysis methods used, the production of FAME presented somewhat contradictory 

impacts and is therefore no conclusions can be made. Technologies for producing biodiesel from 

microalgae need further investigation. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e motivação 

1.1.1. Alterações climáticas 

O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), constituído por um grupo de 1300 peritos 

científicos independentes de países de todo o Mundo e sob a tutela das Nações Unidas, no seu quinto 

relatório de avaliação (AR5) sobre as alterações climáticas afirma que o aquecimento global é 

inequívoco, sendo que muitas das mudanças que ocorreram a partir dos anos 50, do século XX, não 

tiveram quaisquer precedentes ao longo de décadas ou até mesmo milénios. Destas alterações 

climáticas destacam-se o aquecimento da atmosfera e dos oceanos (figura 1), a diminuição das 

quantidades de neve e gelo, a subida do nível médio das águas do mar e o aumento da concentração 

dos gases de efeito de estufa [1]. 

 

Figura 1 - Variação observada na temperatura da superfície terrestre entre 1901 e 2012 [1] 

Em cada uma das últimas três décadas tem-se registado um aumento da temperatura da superfície da 

Terra comparativamente às décadas precedentes registadas a partir de 1850. Por exemplo, no 

Hemisfério Norte as últimas três décadas foram em média o período mais quente dos últimos 1400 

anos. O maior incremento de energia armazenada no sistema climático global verifica-se no 

aquecimento dos oceanos, representando mais de 90% da energia acumulada entre 1971 e 2010. Ao 

longo das últimas duas décadas a espessura do manto de gelo no Gronelândia e na Antártida têm vindo 

a diminuir, os glaciares têm retrocedido em quase todo o Mundo e o gelo do Oceano Ártico e a cobertura 

de neve primaveril no Hemisfério Norte têm continuado a diminuir em extensão. O aumento do nível 

das águas do mar desde meados do século XIX foi superior ao aumento médio durante os dois milénios 

anteriores. As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso atingiram 

níveis sem precedentes pelo menos nos últimos 800 milénios. Em particular as concentrações 

atmosféricas de dióxido de carbono aumentaram cerca de 40% desde o início da revolução industrial, 
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principalmente devido às emissões da queima de combustíveis fósseis. Das emissões de dióxido de 

carbono derivadas da actividade humana cerca de 30% foram absorvidas pelos oceanos, resultando 

na acidificação dos mesmos [1]. 

Outro fator que contribui para o aquecimento global é a alteração da forçagem radiativa, que é a 

diferença entre a irradiação solar absorvida pela Terra e a energia irradiada de volta para o Espaço. 

Uma forçagem radiativa positiva significa que a Terra absorve mais energia solar do que aquela que 

irradia de volta para o Espaço, tendo como consequência o aquecimento do planeta. Desde a 

Revolução Industrial que o total da forçagem radiativa é positivo, o que resultou numa absorção de 

energia pelo sistema climático, sendo que a maior contribuição para esse saldo positivo foi causada 

pela pelo aumento da concentração atmosférica de CO2, como se pode observar na figura 2. 

 

Figura 2 - Forçagem radiativa em 2011 (total antropogénico) comparativamente a 1750 (natural) [2] 

A influência humana no ambiente foi detetada no aquecimento da atmosfera e dos oceanos, em 

alterações do ciclo hidrológico global, na redução das massas de neve e gelo, na subida do nível médio 

das águas do mar e em mudanças de alguns extremos climatológicos. No relatório de avaliação AR5 o 

IPCC afirma que a evidência do impacto antropogénico nas mudanças climáticas aumentou face ao 

relatório anterior (AR4) e concluiu que é extremamente provável que a influência humana tenha sido a 

causa dominante do aquecimento observado desde meados do século XX [1]. 

A continuação da emissão de gases de efeito de estufa irá agravar o aquecimento do planeta e 

provocará mudanças duradouras em todos os componentes do sistema climático, aumentando as 

probabilidades de impactos profundos e irreversíveis para o ser humano e para os ecossistemas. A 

maior parte do aquecimento global até aos finais do século XXI e em diante será determinado pelas 

emissões cumulativas de CO2, sendo que as emissões de gases de efeito de estufa irão depender do 

desenvolvimento socioeconómico e das políticas climáticas adotadas e as projeções podem variar 

amplamente. Muitos dos efeitos causados pelas mudanças climáticas e os impactes a elas associados 

irão perdurar durante séculos, mesmo se as emissões antropogénicas de gases de efeito de estufa 

forem interrompidas, e haverá um aumento dos riscos de alterações abruptas ou irreversíveis no 

sistema climático à medida que intensidade do aquecimento global aumenta. Para limitar as alterações 
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climáticas serão necessárias reduções substanciais e continuadas da emissão de gases de efeito de 

estufa [2]. 

A United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) é um tratado internacional 

adotado em 1992 com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito de estufa na 

atmosfera num nível que previna uma interferência antropogénica perigosa no sistema climático [3]. O 

conceito deste tratado é estabelecer limites não vinculativos para as emissões de gases de efeito de 

estufa para cada um dos estados membro, sem conter nenhuns mecanismos que garantam o 

cumprimento dos mesmos. Em vez disso são delineados os chamados protocolos ou acordos que 

podem, por sua vez, ser negociados para especificar novas medidas que visem cumprir o objetivo da 

UNFCCC. Desde 1995 que os estados membros se reúnem anualmente para avaliar o progresso no 

combate às alterações climáticas. Em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto visando cumprir o objetivo 

original da UNFCCC, tendo sido atualizado ao longo dos anos e permanecerá em vigor até 2020. Em 

2015 foi adotado o Acordo de Paris que entrará em vigor a partir de 2020, com o objetivo a longo prazo 

de manter o aumento de temperatura média global muito abaixo dos 2 ºC acima dos níveis pré-

industriais e conservar os esforços para limitar esse aumento até 1,5 ºC, uma vez que isso iria reduzir 

substancialmente os riscos e efeitos das mudanças climáticas [4]. 

No seu mais recente relatório, o IPCC estima que a actividade humana tenha causado um aumento da 

temperatura média global de aproximadamente 1 ºC acima dos níveis pré-industriais, com uma margem 

de erro de +/- 0,2 ºC, e que é provável que esse aumento atinja os 1,5 ºC entre 2030 e 2052 se o 

aquecimento global se mantiver ao ritmo atual [5]. Com a elevada probabilidade do patamar dos 1,5 ºC 

ser atingido num futuro próximo o tempo para tomar medidas é escasso. De modo a que seja possível 

cumprir os objetivos definidos no Acordo de Paris é absolutamente necessário que a comunidade 

internacional tenha a capacidade de agir com prontidão e assertividade nesta matéria. A principal 

motivação desta dissertação está orientada precisamente nesse sentido: analisar alternativas para 

substituir processos num sector impactante no aquecimento global antropogénico atual e avaliar a 

sustentabilidade ambiental das mesmas. 

 

1.1.2. Contexto energético mundial 

O aumento das emissões de gases de efeitos de estufa ao longo das últimas décadas está diretamente 

relacionado com o aumento do consumo de energia primária. Como se pode ver na figura 3, entre 1971 

e 2015 o consumo de energia primária a nível mundial aumentou gradualmente para mais do dobro, de 

6101 Mtep para 13647 Mtep, sendo que a maior parte desse aumento se verificou nos combustíveis 

fosseis (petróleo, carvão e gás natural). Em 2015 os combustíveis fósseis representaram cerca de 

81,4% do consumo total de energia primária mundial, com o petróleo a representar 31,7%, o carvão 

28,1% e o gás natural 21,6% de um total de 13647 Mtep. Nesse ano, a energia primária proveniente 

de biocombustíveis e biomassa residual representou 9,7% do total, cerca do dobro da energia nuclear 

e quatro vezes superior à energia hídrica, sendo o sector mais significativo das energias renováveis [6]. 
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Figura 3 - Consumo total de energia primária mundial de 1971 a 2015 por combustível (em Mtep) [6] 

Além de representarem a porção mais significativa do consumo total de energia primária mundial, os 

combustíveis fósseis são também os que acarretam maior potencialidade de emissões de gases de 

efeito de estufa. Enquanto que a energia nuclear e as energias renováveis estão classificadas como 

energias de baixo carbono [7], as emissões mais intensivas de CO2 para a atmosfera são causadas 

pela queima de combustíveis fósseis [8]. Por esta razão o aumento das emissões de CO2 é proporcional 

ao aumento do consumo de energia primária, tendo-se verificado que no período entre 1971 e 2015 as 

emissões de CO2 também aumentaram para mais do dobro, como se observa na figura 4. Em 2015 o 

carvão representou 44,9%, o petróleo 34,6% e o gás natural 19,9% de um total de 32924 Mt de CO2[6]. 

 

Figura 4 - Emissões mundiais de CO2 da combustão de combustíveis fósseis de 1971 a 2015 por combustível 
(em Mt de CO2) [6] 
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A evolução mencionada do consumo mundial de energia primária não se deu de maneira uniforme em 

todo o Mundo, tendo variado em função do continente e do nível de desenvolvimento dos países. O 

maior contraste verificou-se nos países pertencentes à OCDE e nos países asiáticos, particularmente 

a China. Na figura 5 é possível observar que em 1973 a OCDE consumia 3740 Mtep de energia primária 

e representava 61,3% do consumo mundial, mas apesar do consumo ter aumentado para 5254 Mtep 

em 2015 representou apenas 38,5% da quota mundial. Em contrapartida, na Ásia verificou-se um 

aumento do consumo de energia primária tanto em termos brutos como na porção do total mundial. Em 

1973 a os países asiáticos consumiam 12,5% da energia primária mundial, tendo esse valor aumentado 

continuamente para 34,9% em 2015, quase igualando o consumo da OCDE. Note-se que a China 

representou a maior porção do consumo asiático ao longo deste período de mais de 40 anos, 

consumindo mais energia primária que todo o restante continente, sendo que essa porção tem vindo a 

aumentar e em 2015 representou 21,9% do consumo mundial [6]. 

 

Figura 5 - Consumo total de energia primária mundial de 1973 a 2015 por região (em Mtep) [6] 

Do mesmo modo que o consumo de energia primária tem vindo a aumentar ao longo das últimas 

décadas, por sua vez contribuindo para o aumento da emissão de gases de efeito de estufa para a 

atmosfera, os prognósticos para o futuro próximo apontam para que esta tendência se mantenha mas 

com algumas variantes. Como se pode observar na figura 6, estima-se que o aumento do consumo de 

energia primária na OCDE comece a atenuar gradualmente e que a partir de certo ponto passe a existir 

um decréscimo do mesmo, prevendo-se que em 2040 o consumo energético nos países desenvolvidos 

seja inferior ao registado em 2016. Por outro lado as previsões apontam para que no resto do Mundo 

o aumento do consumo de energia primária se mantenha e que até se agrave nalguns casos. Como já 

mencionado anteriormente, até agora a China foi o país onde essa evolução se mostrou mais evidente. 

Contudo prevê-se que esse aumento se venha a mitigar nas próximas décadas, uma vez que no 

período entre 1973 e 2015 se registou um aumento médio anual de 61 Mtep/ano [6] face a um aumento 

de 33 Mtep/ano esperado entre 2016 e 2040. Em contrapartida, estima-se que o aumento do consumo 
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de energia primária na Índia venha a aumentar a uma média de aproximadamente 42 Mtep/ano entre 

2016 e 2040 [9]. 

 

Figura 6 - Previsão da evolução da procura de energia primária de 2016 a 2040 (em Mtep) [9] 

O desafio da redução das emissões de gases de efeito de estufa para combater as alterações climáticas 

pode ser abordado através de uma variedade de estratégias, como por exemplo a melhoria das 

tecnologias existentes ou o desenvolvimento de novas tecnologias mais ecológicas que possam 

complementar ou substituir as atuais. Contudo, devido aos inúmeros problemas de cariz económico e 

social existentes, não é expectável que o foque na investigação e desenvolvimento destas novas 

tecnologias venha a ser uma prioridade nos países em desenvolvimento. Os esforços para fomentar a 

investigação e desenvolvimento nesta área virão principalmente dos países desenvolvidos, sendo que 

os países em desenvolvimento se vão limitar a tentar cumprir as metas estabelecidas. Além disso o 

empenho dos países no combate às alterações climáticas não é universal nem uniforme. Existem doze 

estados que ainda não ratificaram o Acordo de Paris [10], incluindo a Rússia, o Irão e a Turquia, os 

quais são responsáveis por cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito de estufa [11]. A 

grande maioria dos estados já ratificou o Acordo de Paris, incluindo a China e os Estados Unidos da 

América [10]. Estes são os dois principais responsáveis a nível mundial pela emissão de gases de 

efeito de estufa, representando 20% e 18% das emissões globais respectivamente [11]. Contudo os 

Estados Unidos da América anunciaram a sua intenção de se retirarem do Acordo de Paris assim que 

legalmente possível, tendo já sido postas em práticas políticas contrárias às medidas previstas no 

Acordo [12]. Em contrapartida, alguns países como a Suécia, Portugal, a França, os Países Baixos e o 

Luxemburgo apresentam um bom desempenho numa série de indicadores climáticos e energéticos e 

aparentam estar no rumo certo para cumprir as metas previstas no Acordo de Paris [13]. 

Fazendo uma apreciação do panorama global, de um modo geral a União Europeia aparenta destacar-

se no combate às alterações climáticas. A maior parte dos seus estados membros são países 

desenvolvidos, logo possuem uma maior capacidade de investimento na investigação e 

desenvolvimento de tecnologias menos poluentes. O maior decréscimo a nível mundial no consumo de 
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energia primária prevê-se que seja nos países do continente Europeu [9], tendo como consequência a 

redução das emissões de gases de efeito de estufa. Existem uma série de estados membros da União 

Europeia que já tomaram medidas concretas para atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris e 

deram provas de empenho na resolução dos problemas relacionados com as alterações climáticas [13]. 

A Comissão Europeia tutela o Joint Research Center (JRC) que é um organismo ao serviço da ciência 

e do conhecimento que tem como propósito fornecer apoio científico devidamente fundamentado para 

auxiliar no processo de tomada de decisão de políticas europeias [14]. O JRC tem à disposição 

extensas bases de dados que são uma ferramenta fundamental para a realização de estudos 

compreensivos nos mais variados sectores científicos [15]. Por todas estas razões a realização deste 

trabalho foi direcionada no domínio da União Europeia. 

 

1.1.3. Sectores de energia na União Europeia 

Mesmo na União Europeia, as metas estabelecidas no Acordo de Paris só poderão ser atingidas se 

forem tomadas medidas eficazes. Uma das maneiras é aumentar o investimento em melhorias nos 

setores mais críticos. Como se pode observar abaixo na figura 7, em 2016 o sector dos transportes foi 

o que representou a maior porção do consumo de energia final na União Europeia, sendo responsável 

por 33,2% do total. Também muito significativos mas em menores proporções estão os sectores da 

habitação e da indústria, representando 25,7% e 25% do total respetivamente [16]. 

 

Figura 7 - Consumo de energia final por setor na UE-28 em 2016 [16] 
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Por estas razões este trabalho está orientado no sentido de investigar novas alternativas ou apresentar 

melhorias que possam ter influência no setor dos transportes, nomeadamente na área dos 

biocombustíveis. 

 

1.1.4. Gerações de biocombustíveis e a sua adaptabilidade 

Historicamente o uso de combustíveis fosseis como fontes de energia tem sido generalizado devido à 

grande abundância, a altos valores energéticos e a preços acessíveis. Contrariamente aos 

combustíveis fósseis, tais como o petróleo e o carvão, que foram formados por processos naturais ao 

longo de milhões de anos, os biocombustíveis são fontes de energia de origem biológica não fóssil, 

sendo produzidos a partir de biomassa vegetal ou animal. Os biocombustíveis estão a ganhar 

visibilidade devido ao aumento dos preços do petróleo e seus derivados, à diminuição das reservas de 

combustíveis fósseis e à necessidade de encontrar fontes de energia renováveis e sustentáveis para 

tentar mitigar os efeitos das alterações climáticas. Atualmente os biocombustíveis podem ser divididos 

em três categorias, sendo caracterizados pela origem da biomassa, pelas suas limitações como fonte 

de energia renovável e pela complexidade tecnológica dos processos necessários para os produzir[17]. 

Os biocombustíveis convencionais e mais utilizados actualmente são os de 1ª geração, sendo 

produzidos a partir de açúcar, amido, óleo vegetal ou gordura animal e através de processos como a 

fermentação, a destilação ou a transesterificação (figura 8). Todos os biocombustíveis produzidos a 

partir de matérias-primas que também possam ser utilizadas como alimentos para consumo humano 

são considerados de 1ª geração. As matérias-primas mais utilizadas são trigo, milho, centeio, cevada, 

triticale, beterraba, cana de açúcar, óleo de colza, óleo de girassol, óleo de soja e óleo de palma. Os 

açúcares e amido são fermentados para produzir principalmente etanol que, apesar de ter uma menor 

densidade energética que a gasolina, tem uma queima mais limpa e por isso produz menos emissões 

de gases de efeito de estufa. Os óleos vegetais são utilizados para produzir biodiesel através de um 

processo conhecido como transesterificação, o qual envolve reagir os óleos com um álcool (geralmente 

metanol) na presença de um catalisador. O biodiesel transesterificado a partir de óleos vegetais ou 

gorduras também é conhecido como FAME (do inglês fatty acid methyl ester) e pode ser utilizado em 

substituição do gasóleo convencional ou misturado com este. Tanto a fermentação como a 

transesterificação podem originar subprodutos que são separados do etanol e biodiesel por destilação. 

Apesar de promoverem o desenvolvimento da indústria agrícola e das comunidades rurais através de 

um aumento da procura de várias culturas, os biocombustíveis de 1ª geração podem interferir com a 

indústria alimentar e inflacionar o preço dos alimentos. Além disso podem ter impactes negativos no 

ambiente e na biodiversidade devido a um elevado uso do solo e à necessidade de grandes 

quantidades de água, particularmente em regiões onde este é um bem escasso [17]. 
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Figura 8 - Produção de biocombustíveis de 1ª geração [18] 

Os biocombustíveis de 2ª geração são também conhecidos por biocombustíveis avançados e a 

principal diferença que os distingue dos de 1ª geração é que as matérias-primas utilizadas não são 

originárias de culturas alimentares, salvo uma excepção. No caso das matérias-primas produzidas para 

fins alimentares que já tenham cumprido o seu propósito e que não sejam adequadas para consumo 

humano, se forem utilizadas para produção de biocombustíveis estes serão considerados de 2ª 

geração. Enquanto que os biocombustíveis de 1ª geração são feitos a partir de açúcares e óleos 

vegetais, os biocombustíveis de 2ª geração são produzidos a partir de biomassa lignocelulósica, de 

culturas lenhosas e de resíduos agrícolas e alimentares. A matéria-prima utilizada para produzir 

biocombustíveis de 2ª geração é produzida em terras aráveis. Contudo são geralmente subprodutos 

de outras culturas ou então são cultivadas em terras não próprias para o cultivo de culturas alimentares, 

sendo que nalguns casos nem sequer necessitam de rega ou o uso de fertilizantes. Algumas das 

matérias-primas mais comuns são gramíneas perenes, resíduos florestais, resíduos de óleos vegetais, 

resíduos animais e resíduos urbanos. As tecnologias mais utilizadas para produção de biocombustíveis 

de 2ª geração são a gaseificação e síntese de syngas e a hidrólise e fermentação, como se pode 

observar abaixo no esquema da figura 9 [17] [19]. 

 

Figura 9 - Produção de combustíveis de 2ª geração [19] 

Os biocombustíveis de 3ª geração são produzidos a partir de microalgas. Atualmente estas são 

consideradas um recurso energético renovável e viável para a produção de biocombustíveis, superando 

muitas das desvantagens das matérias-primas utilizadas para produzir biocombustíveis de 1ª e 2ª 

geração. Uma das principais vantagens é que as microalgas apresentam uma elevada eficiência na 

conversão de energia solar em energia química. Este fato, aliado à capacidade de acumulação de 

lípidos, da possibilidade de produção em ambientes controlados e da exploração de CO2 utilizado 

diretamente de emissões industriais para o seu crescimento, faz com que as microalgas tenham a 
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potencialidade de produzir biocombustíveis com baixa concorrência com as culturas alimentares, 

impactes ambientais limitados e uma contribuição significativa para atenuar as emissões de gases de 

efeito de estufa. A produção de biocombustíveis a partir de microalgas é feita através da transformação 

do óleo das algas em biodiesel. Embora a produção de biocombustíveis a partir de microalgas aparente 

limitar o uso da terra e o conflito com as culturas alimentares, atualmente ainda é necessária muito 

mais investigação para melhorar os métodos de produção de biocombustível em termos da quantidade 

de energia produzida e da sua viabilidade. Em particular, deve ser dada prioridade à identificação das 

espécies de microalgas mais promissoras e à melhoria das tecnologias de produção e processos de 

colheita [20]. 

Actualmente já existe legislação a nível da União Europeia para incentivar o uso de biocombustíveis. A 

atual política da UE na matéria das energias renováveis está definida na EU Energy and Climate 

Change Package (CCP) e na Fuel Quality Directive (FQD). Uma das metas obrigatórias até 2020 é a 

mistura de 10% de biocombustíveis nos combustíveis para transporte. Na Renewable Energy Directive 

(RED) estão definidos requisitos específicos de sustentabilidade para biocombustíveis líquidos. Mais 

recentemente a Comissão Europeia publicou a nova versão da Renewable Energy Directive (RED II) 

como uma proposta legislativa para o período de 2021 a 2030. Esta nova diretiva procura assegurar 

que até 2030 a UE produza pelo menos 27% da sua energia a partir de fontes renováveis. Além disso, 

a RED II estabelece um limite para o uso dos biocombustíveis convencionais, começando em 7% em 

2021 e baixando gradualmente até 3,8% em 2030. Também estabelece uma meta para o uso de 

biocombustíveis avançados, sendo que requer uma participação mínima de 1,5% em 2021 e que esta 

vá aumentando gradualmente até 6,8% até 2030. Além disso, a nova diretiva também amplia os critérios 

existentes de sustentabilidade de biomassa para biocombustíveis [21]. 

Devido às várias desvantagens associadas aos biocombustíveis de 1ª geração, estes não foram 

analisados neste estudo. Este trabalho foca-se principalmente na produção de biocombustíveis de 2ª 

geração, uma vez que são a melhor opção existente atualmente e porque existem incentivos à sua 

utilização. Os biocombustíveis de 3ª geração também serão analisados mas apenas de um modo muito 

superficial. 

 

1.1.5. Biomassa como matéria-prima na União Europeia 

Na União Europeia o uso de energias renováveis para produção de energia tem-se mantido estável 

nos últimos anos, à exceção da energia eólica que aumentou ligeiramente e da energia produzida a 

partir de biomassa, como se pode observar abaixo na figura 10. Esta última tem aumentado de maneira 

significativa e constante, sendo este um claro indicador da sua elevada disponibilidade. Parte desta 

biomassa é proveniente de desperdícios do cultivo de culturas alimentares, de resíduos florestais, de 

resíduos de óleos vegetais e de resíduos animais [16]. 
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Figura 10 - Produção de energia primária a partir de fontes renováveis na UE de 2000 a 2015 (em ktep) [16] 

Além da biomassa proveniente de resíduos, atualmente também existe disponibilidade de biomassa 

florestal não residual. As florestas da UE têm crescido de forma consistente nas últimas décadas, 

contrariamente ao que se possa pensar (figura 11). Em 1990, as florestas europeias representavam um 

total de 19,7 mil milhões de m3. Em 2015, as florestas da UE-28 alcançaram 26,5 biliões de m3, o que 

significa que a dimensão das florestas aumentou cerca de 32% no último quarto de século [22]. 

 

Figura 11 - Evolução na EU-28 do stock florestal e do stock disponível para fornecimento de madeira de 1990 a 
2015 (em biliões de m3) [22] 
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Este crescimento deve-se principalmente a duas razões: em primeiro lugar as áreas florestais têm vindo 

a aumentar, já que segundo o Eurostat a área florestal da União Europeia tem vindo a ganhar 322,800 

hectares por ano; em segundo lugar há um crescimento do volume das florestas em pé, uma vez que 

em média apenas cerca de 63% do incremento anual da floresta na Europa é realmente derrubado, o 

que significa que 38% desse incremento anual permanece nas florestas. A situação depende muito da 

região e do país em questão. A densificação florestal é mais comum na região do Mediterrâneo, onde 

pelo menos 40% do incremento anual permanece intocado. A bioenergia pode desempenhar um papel 

importante no combate à degradação florestal, graças a novas fontes de rendimento para os 

proprietários florestais e para os municípios e incentivam os governos a gerirem as suas florestas de 

forma sustentável a longo prazo. A percentagem de remoção de madeira colhida para fins energéticos 

aumentou ligeiramente de 18% em 2000 para 22% em 2016, sendo que este valor representa cerca de 

um quinto da colheita total na UE-28. Paralelamente o consumo de bioenergia duplicou na Europa, o 

que mostra que o sector energético não é a principal área de investimento para os proprietários 

florestais e que o sector da bioenergia depende principalmente de subprodutos da madeira e de outros 

tipos de biomassa [22]. 

 

1.2. Objetivos da dissertação 

Este trabalho tem como objetivo a realização de uma avaliação de ciclo de vida (LCA) para determinar 

os impactes ambientais da produção de biocombustíveis a partir de biomassa, dentro do contexto da 

União Europeia. Em particular, incide no estudo da produção de syndiesel, metanol, DME, etanol, FAME 

e biodiesel a partir de madeira florestal, resíduos florestais, palha, óleo alimentar usado, gordura animal 

e microalgas. Os impactes dos processos estudados serão comparados entre si e com a produção 

convencional de diesel e gasolina, permitindo assim fazer uma apreciação quanto à viabilidade 

ambiental da produção destes biocombustíveis. Devido à complexidade desta avaliação será 

necessário recorrer a ferramentas de apoio, métodos e bases de dados especializados para a 

realização de avaliações de ciclo de vida. 

 

1.3. Estrutura do documento 

Este documento está organizado num total de cinco capítulos. 

No presente capítulo é feito o enquadramento do tema e são apresentadas as razões que motivaram a 

realização deste trabalho, sendo também feitas a apresentação dos objetivos da dissertação e um 

resumo da estrutura do documento. 

No capítulo 2 são apresentados estudos semelhantes e são explicados os pontos fundamentais 

necessários para a realização deste estudo, como a metodologia LCA, o software SimaPro, a base de 

dados ecoinvent e o método de avaliação ReCiPe. 
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No capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada ao longo do estudo, tais como a definição da 

unidade funcional e a descrição detalhada de todos os processos estudados. 

No capítulo 4 é feita a análise e discussão de resultados, onde os impactes dos vários processos sob 

estudo são comparados e analisados exaustivamente. 

No capítulo 5 retiram-se as principais conclusões deste estudo e são feitas propostas para trabalhos 

futuros.  
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2. Estado da arte 

À semelhança deste trabalho, existe bibliografia relativa à produção de biocombustíveis dentro do 

contexto europeu e respetiva avaliação ambiental, dos quais se destacam os relatórios da Joint 

Research Center (JRC) [23] e [24] e a publicação sobre uma biorefinaria a partir da microalga 

Nannochloropsis sp. [25], cujos resultados estão resumidos abaixo na tabela 1 para efeitos de 

comparação com este trabalho. Também existem outros estudos que analisam processos semelhantes 

mas fora do contexto europeu, como por exemplo estes relatórios realizados na Califórnia [26] e no 

Japão [27]. 

Tabela 1 - Valores de emissões (gCO2eq/MJ) retiradas da bibliografia 

Matéria-prima Tecnologia Biocombustível 
Emissões 

(gCO2eq/MJ) 
Referência 

Madeira cultivada 

Gaseificação de 

madeira 

Syndiesel 
20,9 [23] 

7,0 [24] 

Metanol 
20,0 [23] 

6,6 [24] 

DME 
20,0 [23] 

6,5 [24] 

Madeira residual 

Syndiesel 13,7 [23] 

Metanol 13,5 [23] 

DME 13,5 [23] 

Gaseificação de licor 

negro 

Syndiesel 
10,2 [23] 

2,5 [24] 

Metanol 
10,4 [23] 

2,2 [24] 

DME 
10,2 [23] 

2,1 [24] 

Palha 
Hidrólise e 

fermentação 
Etanol 

13,7 [23] 

9,2 [24] 

Óleo alimentar 

usado 
Transesterificação FAME 

16,0 [23] 

13,8 [24] 

Gordura animal 
19,5 [23] 

26,3 [24] 

Microalgas 
Extração Soxhlet 

Biodiesel 
14320,4 [25] 

Extração supercrítica 17123,0 [25] 

Há que salientar que os valores das emissões da referência [23] são bastante superiores aos da 

referência [24] devido ao fato de que nesta última os processos foram simplificados. Os resultados da 

referência [25] baseiam-se em medições à escala laboratorial, daí a enorme discrepância de valores. 
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2.1. Avaliação de ciclo de vida 

A avaliação de ciclo de vida (designada como Life Cycle Assessment (LCA) na nomenclatura inglesa) 

é uma metodologia que permite realizar a avaliação ambiental de um produto ou serviço durante todo 

o seu ciclo de vida, desde a extração de matéria-prima até à disposição final do produto e tratamento 

de resíduos (figura 12). É uma ferramenta que identifica e quantifica a energia e materiais utilizados 

nos inputs e outputs de um sistema, juntamente com os resíduos e emissões libertados para o 

ambiente, e que permite estimar o impacto energético e ambiental causado. 

 

Figura 12 - Ciclo de vida de um produto 

A transparência e fiabilidade da metodologia LCA é assegurada pelo facto de estar normalizada pela 

International Organization for Standardization (ISO), nomeadamente pelas normas ISO 14040:2006 

[28] e ISO 14044:2006 [29]. Estas duas normas definem e descrevem a metodologia LCA em quatro 

fases: 

• Definição do objetivo e âmbito 

• Análise de inventário ou Life Cycle Inventory (LCI) 

• Avaliação de impactes ou Life Cycle Impact Assessment (LCIA) 

• Interpretação 

A norma ISO 14040:2006 descreve os princípios e a estrutura, fornecendo uma visão global das 

aplicações e limitações do LCA para uma grande variedade de utilizadores, incluindo aqueles com um 

conhecimento limitado na matéria. A norma ISO 14044:2006 estabelece os requisitos e diretrizes, tendo 

sido concebida para orientar a preparação, execução e revisão crítica do LCA. Também fornece 

orientação na avaliação de impactes e interpretação dos resultados do LCA, bem como da natureza e 

qualidade dos dados recolhidos. 

A metodologia LCA tem uma variedade de aplicações, sendo que a informação retirada da avaliação 

ambiental de um produto ou serviço é útil para: 

• identificar oportunidades de melhorar os processos, de modo a minimizar os impactes 

ambientais de um produto ao longo do seu ciclo de vida 



16 
 

• dar suporte à tomada de decisões na indústria, em governos e em organizações não 

governamentais 

• servir como base para reformas na legislação e políticas públicas 

• efeitos de marketing 

As fases da metodologia LCA são geralmente interdependentes, no sentido em que os resultados de 

uma fase complementam a forma como as outras fases são implementadas e vice-versa (figura 13). 

 

Figura 13 - Estrutura da metodologia LCA (ISO 14040:2006) [28] 

2.1.1. Definição do objetivo e âmbito 

O primeiro passo ao realizar um LCA é provavelmente o mais importante, uma vez que todo o estudo 

será realizado em função do que for estabelecido nesta fase inicial. Esta etapa consiste em definir o 

objetivo do estudo, determinar que tipo de resultado se pretende obter, estabelecer os limites do 

sistema, definir a unidade funcional e assumir as suposições necessárias. A unidade funcional é um 

elemento chave num LCA e é fulcral que esteja claramente definida, sendo que esta depende das 

categorias de impacte que se pretendem utilizar e do objetivo do estudo. A unidade funcional é uma 

medida da função do sistema em estudo e tem como propósito fornecer uma unidade de referência que 

permita relacionar as entradas e saídas dos processos e para a qual os dados de inventário são 

normalizados. Esta referência é necessária para assegurar a comparabilidade dos resultados do LCA, 

particularmente quando vários sistemas estão a ser avaliados, de modo a garantir que as comparações 

são feitas sob uma base comum. Parte do LCA consiste em definir os sistemas como modelos que 

descrevem os principais elementos dos sistemas físicos. Os limites do sistema são geralmente 

representados através de diagramas de fluxo com entradas e saídas e contêm todas as operações que 

contribuem para o ciclo de vida do produto, processo ou sistema em estudo. Os critérios utilizados na 

definição dos limites do sistema são um parâmetro importante que influi no grau de confiança dos 

resultados de um estudo [28] [30]. 
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Dependendo do tipo de análise que se pretenda realizar, existem uma série de variantes que podem 

ser adotadas ao realizar um LCA. As classificações mais comuns para os limites de fronteira estão 

representadas na figura 14 e são as seguintes [31]: 

• Cradle-to-Grave, caso se pretenda analisar o ciclo de vida completo; 

• Gate-to-Gate, caso se considere apenas um processo; 

• Cradle-to-Gate, caso se analise desde a extração de matérias-primas até ao final do processo 

de fabrico ou montagem; 

• Gate-to-Grave, caso apenas se considere as fases de utilização e fim de vida. 

 

Figura 14 - Limites de fronteira de um sistema 

Quando se trata de realizar a avaliação do ciclo de vida de combustíveis para transporte e respetiva 

utilização em veículos, existe uma abordagem específica baseada na metodologia LCA que é 

conhecida como Well-to-Wheel (WTW). A análise Well-to-Wheel é equivalente à análise Cradle-to-

Grave e consiste em duas etapas: Well-to-Tank (WTT) e Tank-to-Well (TTW), equivalentes às análises 

Cradle-to-Gate e Gate-to-Grave respectivamente. A etapa Well-to-Tank engloba a extração, 

processamento e transporte de matérias-primas, bem como a produção e distribuição de combustível. 

A etapa Tank-to-Well consiste na utilização de combustível durante a operação do veículo [26]. 

Apesar de baseada na metodologia LCA, a análise Well-to-Wheel é geralmente utilizada apenas para 

se determinar o consumo total de energia e as emissões equivalentes de gases de efeito de estufa. A 

metodologia LCA pode ser utilizada para contabilizar todos os impactes ambientais do ciclo de vida de 

um combustível, permitindo também avaliar em detalhe a pegada ecológica de qualquer processo 

intermédio [24]. 

 

2.1.2. Análise de inventário 

A análise de inventário é um processo iterativo que envolve a recolha de dados e procedimentos de 

cálculo que permitam quantificar as entradas e saídas relevantes dos vários processos de um sistema. 

Devida à extensa recolha de dados necessária, esta é geralmente a etapa mais trabalhosa e demorada 

em comparação com as outras fases de um LCA. À medida que é feita a recolha de dados e se vai 

aprofundando a compreensão do sistema, é possível que se sejam identificados novos requisitos ou 

limitações e que sejam necessárias alterações no procedimento de recolha de dados para que os 

objetivos do estudo sejam cumpridos. Ocasionalmente podem até ser identificados problemas que 
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exijam uma revisão do objetivo e âmbito do estudo. Após a recolha de dados são necessários 

procedimentos de cálculo para que cada processo seja modelado na mesma linha de raciocínio e em 

coerência com a unidade funcional do sistema em estudo. A generalidade dos processos gera mais que 

uma saída, produzindo também coprodutos que podem ser reciclados e subprodutos que necessitam 

de ser descartados. Nestas situações deve-se considerar a necessidade de incluir procedimentos de 

alocação de modo a que nos processos não existam saídas que fiquem por contabilizar na posterior 

avaliação de impactes [28]. 

 

2.1.3. Avaliação de impactes 

A fase da avaliação de impactes tem como finalidade avaliar a relevância dos possíveis impactes 

ambientais a partir da informação recolhida e processada na análise de inventário. Esta etapa envolve 

associar os dados de inventário com categorias e indicadores de impactes ambientais com significados 

específicos, sendo que essa informação é posteriormente utilizada na fase de interpretação. Tal como 

na fase anterior, nesta também pode existir a necessidade de rever o objetivo e âmbito do estudo. 

Algumas questões como a escolha, modelação e avaliação das categorias de impacte podem introduzir 

alguma subjetividade nesta fase. Por essa razão é fundamental que exista transparência nas 

suposições tomadas durante a avaliação de impactes e que estas estejam claramente descritas e 

relatadas. A avaliação de impactes não permite uma avaliação ambiental absoluta do sistema em 

estudo, uma vez que apenas aborda as questões ambientais que foram especificadas na fase inicial. 

Além disso a falta de dimensões espaciais e temporais na análise de inventário criam uma incerteza 

nos resultados da avaliação de impactes, a qual varia conforme as características espaciais e temporais 

de cada categoria de impacte. Aliado ao facto de que os vários modelos existentes para categorias de 

impacte se encontram em distintos estágios de desenvolvimento, não existem metodologias 

universalmente aceites para associar com consistência e rigor os dados de inventário aos potenciais 

impactes ambientais [28]. 

A fase de avaliação de impactes é definida por uma série de elementos com uma ordem específica, 

como representado na figura 15, sendo que uns são obrigatórios e outros são opcionais. O primeiro 

elemento é a seleção das categorias de impacte, indicadores de categoria e modelos de caracterização 

e deve ser devidamente fundamentado e ser coerente com o objetivo e âmbito do LCA. A etapa seguinte 

é denominada de classificação e consiste na atribuição dos resultados da análise de inventário a 

determinadas categorias de impacte. O último elemento obrigatório é a fase de caracterização e 

consiste na conversão dos resultados da análise de inventário em unidades específicas (indicadores 

de categoria) através de factores de caracterização, seguido da agregação dos resultados dos 

indicadores de categoria dentro das categorias de impacte correspondentes. Os elementos opcionais 

são a normalização, o agrupamento e a ponderação. A normalização consiste em calcular a magnitude 

dos resultados dos indicadores de categoria relativamente a um valor de referência conhecido como 

fator de normalização. O agrupamento consiste em ordenar as categorias de impacte em função da 

sua relevância. Por último, na etapa de ponderação os resultados dos indicadores de categoria ou 
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resultados normalizados, em função da importância relativa das categorias de impacte consideradas, 

são convertidos e agregados numa pontuação final única que representa o impacte ambiental total [29]. 

 

Figura 15 - Elementos da fase de avaliação de impactes (LCIA) [28] 

2.1.4. Interpretação 

A fase de interpretação é a última etapa de um LCA e nela os resultados da análise de inventário e da 

avaliação de impactes são resumidos e considerados em conjunto. Esta fase de interpretação deve 

fornecer resultados que sejam consistentes com o objetivo e âmbito definidos anteriormente e deve 

permitir que se tirem conclusões e que se clarifiquem as limitações do estudo. Tal como nas duas 

etapas anteriores, a fase de interpretação pode envolver o processo iterativo de revisão do objetivo e 

âmbito do estudo, bem como a verificação de que a natureza e qualidade dos dados recolhidos é 

consistente com as metas definidas. Esta etapa deve refletir o facto de que os resultados da avaliação 

de impactes se baseiam numa abordagem relativa e que são apenas uma indicação dos potenciais 

efeitos ambientais. Em termos mais práticos, a fase de interpretação destina-se a fornecer uma 

apresentação facilmente compreensível, completa e consistente dos resultados de um LCA [28] [29]. 

Na maioria dos casos, por ser uma tarefa de uma enorme complexidade, é totalmente impraticável 

realizar uma avaliação de ciclo de vida manualmente. Por esta razão, a realização de um LCA é 

geralmente feita com o auxílio de software especializado para realizar todos os cálculos necessários. 
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2.2. Ferramentas de apoio ao LCA 

Existem actualmente uma variedade de ferramentas especificamente desenvolvidas para a realização 

de avaliações de ciclo de vida, das quais se destacam os softwares SimaPro [32], openLCA [33], GaBi 

[34] e Umberto [35]. O mais utilizado atualmente é o SimaPro e foi também o escolhido para realizar 

este trabalho. O software SimaPro foi desenvolvido pela PRé Sustainability há cerca de 25 anos com o 

objetivo de legitimar a importância da sustentabilidade e da avaliação do ciclo de vida como fundamento 

científico para promover mudanças sustentáveis, sendo actualmente utilizado pela indústria e 

académicos em mais de 80 países [36]. Permite analisar e monitorizar a informação ambiental de 

produtos, serviços e atividades através de uma modelação parametrizada e uma análise de resultados 

interativa, baseado nas inúmeras bases de dados e métodos de avaliação de impactes integradas no 

software. Cada etapa na árvore de processos pode ser utilizada para apresentar resultados com um 

elevado grau de transparência, uma vez que os cálculos são mostrados em cada caixa de processo. 

Também permite visualizar diferentes fases do ciclo de vida em escalas distintas e mostrar as suas 

respetivas contribuições para a pontuação total. A definição da unidade funcional e a análise de 

sensibilidade estão incorporadas no software, contudo não possui nenhuma função de análise de 

custos [37] [38]. 

 

2.3. Bases de dados de referenciação ambiental 

A análise de inventário pode ser realizada com o auxílio de ferramentas especializadas, como por 

exemplo as bases de dados ecoinvent, Agri-footprint, European reference Life Cycle Database (ELCD), 

US Life Cycle Inventory Database, Swiss Input/Output Database e LCA Food [32]. Por ser a mais 

consistente e reconhecida e conter um vasto conjunto de dados a nível europeu, neste trabalho foi 

utilizada a base de dados ecoinvent para complementar a realização da fase de análise de inventário. 

A base de dados ecoinvent contém dados de análise de inventário cobrindo todas as atividades 

económicas, sendo que cada conjunto de dados descreve uma atividade ao nível de processos 

unitários. Tem como principal objetivo fornecer dados de análise de inventário o mais relevantes, fiáveis, 

acessíveis e transparentes possível, uma vez que bases de dados consistentes e coerentes facilitam a 

realização de estudos de avaliação de ciclo de vida e aumentam a credibilidade e aceitação dos 

resultados obtidos. Além disso, a garantia de qualidade dos dados e a facilidade de acesso da base de 

dados são pré-requisitos para estabelecer a avaliação de ciclo de vida como uma ferramenta fiável para 

a avaliação de impactes ambientais, sendo que a qualidade dos dados é assegurada através de um 

sistema rigoroso de revisão e validação. Na realização da análise de inventário, os dados do ecoinvent 

destinam-se a serem utilizados como dados de segundo plano, sendo que cabe a quem realiza o LCA 

fornecer dados de primeiro plano para cada caso e problema específicos. Os resultados de análise de 

inventário e avaliação de impactes das bases de dados do ecoinvent podem sem usados para 

avaliações comparativas com o propósito de identificar produtos ou serviços preferíveis do ponto de 

vista ambiental, contudo não devem ser utilizados sem considerar a relevância e integridade dos dados 

para a avaliação específica [39]. 
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2.4. Métodos de avaliação de impactes 

Existe uma grande variedade de métodos de avaliação de impactes disponíveis actualmente, estando 

os métodos Eco-indicator 99, CML-IA, EPS 2000, IMPACT 2002+, EDIP 2003, ReCiPe e ILCD 2011 

entre os mais utilizados [32]. Neste trabalho foi utilizado o método ReCiPe para realizar a avaliação de 

impactes, por ser um dos métodos de referência actualmente, por possibilitar uma avaliação tanto ao 

nível midpoint como endpoint e pelo facto de ser um método aplicável ao contexto europeu. O método 

ReCiPe foi desenvolvido em 2008 pelo National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

dos Países Baixos, pelo Institute of Environmental Sciences (CML) da Universidade de Leiden, por 

consultores da PRé Sustainability e pela Radboud University Nijmegen a pedido do Ministry of 

Infrastructure and Water Management dos Países Baixos. É o sucessor dos métodos Eco-indicator 99 

e CML-IA, tendo sido desenvolvido com a finalidade de integrar a abordagem de análise das causas 

do método CML-IA com a abordagem de análise de danos do método Eco-indicator 99. A abordagem 

de análise de causas define as categorias de impacte a um nível midpoint, enquanto que a análise de 

danos define as categorias de impacte a um nível endpoint. No método ReCiPe, ao nível midpoint são 

abordadas 18 categorias de impacte e ao nível endpoint são abordadas apenas três. A estrutura das 

relações entre os resultados da análise de inventário, as categorias midpoint e endpoint, e a pontuação 

final única estão representadas abaixo na figura 16 [40] [41]. 

 

Figura 16 - Metodologia ReCiPe [41] 
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A um nível midpoint, a incerteza associada aos resultados neste patamar é relativamente baixa, uma 

vez que apenas uma pequena porção do mecanismo ambiental precisa ser modelada. Contudo, esta 

solução tem a desvantagem de ter demasiadas categorias de impacte, complicando assim a análise de 

resultados e a elaboração de conclusões. Em contrapartida, a um nível endpoint a incerteza associada 

aos resultados é maior mas a interpretação de resultados é mais simples. Os valores da caracterização 

endpoint são obtidos através da multiplicação dos fatores de dano pelos fatores de caracterização 

midpoint. A normalização no método endpoint é sempre calculada com base na caracterização 

endpoint, mesmo que os resultados sejam discriminados por categoria de impacte, e são 

completamente distintos dos resultados das categorias de impacte do método midpoint [40] [41]. 

Como já foi referido, os mecanismos ambientais e os modelos de danos são fontes de incerteza. As 

relações são modeladas com base dos mecanismos ambientais mais recentes e sofisticados, os quais, 

apesar de altamente desenvolvidos, acarretam sempre um certo nível de incompletude e incerteza. No 

método ReCiPe as diferentes fontes de incerteza foram agrupadas em três perspetivas ou cenários: a 

individualista (I), a hierárquica (H) e a igualitária (E). A perspetiva individualista está baseada a curto 

prazo, em que os tipos de impactes são indiscutíveis e na qual existe optimismo tecnológico em relação 

à adaptação humana. A perspetiva hierárquica está baseada no consenso científico em relação ao 

prazo e plausibilidade dos mecanismos de impacte. A perspetiva igualitária é a mais conservadora, 

tendo em consideração o período de tempo mais longo e todos os tipos de impactes para os quais 

existem dados disponíveis. Estas perspetivas não representam arquétipos do comportamento humano, 

sendo apenas utilizadas para agrupar suposições e escolhas do mesmo tipo [40] [41]. 
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3. Metodologia 

Para realizar um LCA é necessário modelar o ciclo de vida de um produto, serviço ou sistema. É 

importante compreender que um modelo é uma simplificação da realidade, sendo que isso implica a 

distorção desta até certo ponto. Um dos maiores desafios ao realizar um LCA é desenvolver o modelo 

de modo a que as simplificações e distorções influenciem os resultados o mínimo possível. Um bom 

ponto de partida para tentar mitigar este problema é definir cuidadosamente o objetivo e âmbito do 

estudo. 

Neste trabalho foi realizada a avaliação de ciclo de vida de vários biocombustíveis, com a finalidade de 

comparar os impactes ambientais causados pela produção de biocombustíveis com os impactes da 

produção convencional de gasolina e diesel. Para os limites de sistema foi definida uma abordagem 

Cradle-to-Gate, ou seja, foi avaliado todo o processo de produção de biocombustíveis desde a extração 

de matérias-primas até ao abastecimento nos depósitos dos veículos. Geralmente os combustíveis são 

quantificados em termos de unidades de volume, contudo os combustíveis estudados têm diferentes 

densidades energéticas e a comparação não seria direta se os processos estudados fossem expressos 

numa unidade de volume. Por esta razão, considerou-se a produção de 1 MJ de combustível como 

sendo a unidade funcional utilizada para todos os processos. 

Como auxílio para a realização do LCA foi utilizado o software SimaPro 8. A base de dados utilizada 

como apoio para a realização da análise de inventário foi a “ecoinvent 3 - allocation, default - unit”. A 

avaliação de impactes foi feita recorrendo aos métodos “ReCiPe Midpoint (H), Europe ReCiPe H, 

Version 1.11” e “ReCiPe Endpoint (H), Europe ReCiPe H/H, Version 1.11”, sendo que a 

complementaridade entre ambos estes métodos foi explicada anteriormente no capítulo 2.4. 

 

3.1. Descrição dos processos 

Por uma questão de clareza, os processos estão organizados em três etapas: produção, transformação 

e transporte de matéria-prima; transformação de matéria-prima em biocombustível; distribuição de 

biocombustível. Todos os processos encontram-se detalhados ao longo deste capítulo. 

Produção, transformação e transporte de matéria-prima: 

• Madeira cultivada 

• Madeira residual 

• Palha 

• Óleo alimentar usado 

• Gordura animal 

• Microalgas 

Transformação de matéria-prima em biocombustível: 
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• Transformação de madeira em syndiesel (gaseificação de madeira + síntese Fischer-Tropsch) 

• Transformação de madeira em metanol (gaseificação de madeira + síntese de metanol) 

• Transformação de madeira em DME (gaseificação de madeira + síntese de DME) 

• Transformação de licor negro em syndiesel (gaseificação de licor negro + síntese Fischer-
Tropsch) 

• Transformação de licor negro em metanol (gaseificação de licor negro + síntese de metanol) 

• Transformação de licor negro em DME (gaseificação de licor negro + síntese de DME) 

• Transformação de palha em etanol (hidrólise e fermentação) 

• Transformação de óleo usado/sebo em FAME (transesterificação) 

• Transformação de algas em biodiesel (extração Soxhlet) 

• Transformação de algas em biodiesel (extração supercrítica) 

Distribuição de biocombustível: 

• Distribuição de syndiesel 

• Distribuição de metanol 

• Distribuição de DME 

• Distribuição de etanol 

• Distribuição de FAME 

Todos os 14 processos estudados neste trabalho são compostos por uma combinação dos processos 

descritos neste capítulo e estão organizados e enumerados na tabela 2: 

Tabela 2 - Listagem e composição dos processos 

Nº de processo 
Produção, transformação e 

transporte de matéria-prima 

Transformação de matéria-

prima em biocombustível 

Distribuição de 

biocombustível 

1 Madeira cultivada Gaseificação de madeira Distribuição de syndiesel 

2 Madeira cultivada Gaseificação de madeira Distribuição de metanol 

3 Madeira cultivada Gaseificação de madeira Distribuição de DME 

4 Madeira residual Gaseificação de madeira Distribuição de syndiesel 

5 Madeira residual Gaseificação de madeira Distribuição de metanol 

6 Madeira residual Gaseificação de madeira Distribuição de DME 

7 Madeira residual Gaseificação de licor negro Distribuição de syndiesel 

8 Madeira residual Gaseificação de licor negro Distribuição de metanol 

9 Madeira residual Gaseificação de licor negro Distribuição de DME 

10 Palha Hidrólise e fermentação Distribuição de etanol 

11 Óleo alimentar usado Transesterificação Distribuição de FAME 

12 Gordura animal Transesterificação Distribuição de FAME 

13 Microalgas Extração Soxhlet - 

14 Microalgas Extração supercrítica - 
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Os processos foram estruturados com base nos relatórios da Joint Research Center (JRC) [23] e [42] 

e na publicação sobre uma biorefinaria a partir da microalga Nannochloropsis sp. [25]. 

Excepcionalmente neste capítulo muitas das referências não são mencionadas como usualmente, de 

modo a evitar a repetição abundante e desnecessária destas. Todos os processos descritos foram 

adaptados da bibliografia mencionada acima da seguinte maneira: 

• “Madeira cultivada”, “Madeira residual” e “Palha” a partir da referência [42] 

• “Microalgas”, “Extração Soxhlet” e “Extração supercrítica” a partir da referência [25] 

• Todos os restantes processos a partir da referência [23] 

A maioria dos processos de transporte são feitos por via rodoviária, exclusivamente em camiões a 

diesel de 40 toneladas e com uma carga útil de 27 toneladas. Para o transporte de materiais sólidos 

são utilizados camiões onde a carga é acomodada em contentores com um peso médio de 1 tonelada, 

reduzindo assim a carga útil para 26 toneladas. No caso do transporte de líquidos e pellets são 

utilizados camiões-cisterna cujas cisternas pesam cerca de 2 toneladas, diminuindo a carga útil para 

25 toneladas. A viagem de regresso assume-se vazia e é tida em conta nos cálculos. 

Em todos os processos de transporte a viagem de regresso está incluída nos valores de t*km e 

devidamente ajustada para cada meio de transporte. 

Para os processos “Madeira cultivada” e “Madeira residual” o teor de humidade da biomassa é um 

importante parâmetro a ter em conta ao longo das várias etapas, uma vez que a densidade das 

matérias-primas varia em função do teor de humidade. Esta variação de densidade vai influenciar os 

valores de t*km por MJ de matéria-prima nos processos de transporte, particularmente nos de longa 

distância. Quanto menor o teor de humidade menores serão os custos, as emissões e os gastos 

energéticos dos processos de transporte. 

Os processos “Madeira residual”, “Palha”, “Óleo alimentar usado” e “Gordura animal” têm como entrada 

inicial produtos que são considerados desperdícios e por isso têm zero emissões de gases de efeito de 

estufa até ao seu ponto de recolha, de acordo com a metodologia RED (Renewable Energy Directive 

2009/28/EC) [43] e com a definição de desperdício no Artigo 3 da Waste Framework Directive 

2008/98/EC [44]. Citando a definição desta última directiva: “Um “resíduo” é qualquer substância ou 

objeto que o detentor descarta, tem a intenção de descartar ou é obrigado a descartar”. Contudo, a 

menos que o produto resultante continue sendo considerado como um desperdício, as emissões 

resultantes do processamento de resíduos têm que ser tidas em conta. De modo a explicar esta 

metodologia de maneira clara e simples (figura 17), consideram-se que todas as possibilidades de 

tratamento de resíduos podem ser divididas em dois tipos de processos: 

• Processo A – processo de tratamento de higienização que converte um resíduo nocivo com 

valor negativo num resíduo inócuo sem utilidade 

• Processo B – processo de tratamento que transforma um resíduo inócuo sem utilidade num 

produto útil e com valor 
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As emissões do processo A não são tidas em conta porque o seu produto continua a ser um resíduo, 

no entanto o processo B produz um produto útil logo têm que se considerar as suas emissões. 

 

Figura 17 – Metodologia para contabilização das emissões de um produto em função do seu valor 

Ou seja, se processos do tipo A e B forem aglomerados num só processo o cálculo das emissões não 

deve mudar, considerando-se apenas as emissões dos processos que transformam resíduos inócuos 

em produtos úteis. Caso um processo combine intrinsecamente processos do tipo A e B então 

multiplicam-se as emissões globais do processo pela fracção do processo que acrescenta um valor 

positivo. Neste trabalho este último caso só ocorre no processo “Gordura animal”. 

Os processos de transformação de matéria-prima em biocombustível, “Gaseificação de biomassa”, 

“Gaseificação de licor negro” e “Hidrólise e fermentação”, produzem um excesso de electricidade e 

consequentemente consomem alguma matéria-prima adicional para esse efeito. De modo a que haja 

um bom termo de comparação entre os processos, anulou-se o excesso de electricidade produzida 

alocando este excedente na proporção adequada para as entradas de matéria-prima. Essa proporção, 

diferente para cada processo, foi determinada tendo como base uma central eléctrica que funcione a 

uma matéria-prima igual ou semelhante à do processo e calculando a matéria-prima necessária para 

produzir o excedente de electricidade que se pretende alocar. Subtraiu-se na entrada do processo a 

quantidade de matéria-prima calculada e anulou-se o excesso de electricidade na saída, ficando assim 

o excedente de electricidade devidamente alocado. 

Contrariamente aos dados da maioria dos processos, que foram obtidos a partir de medições e 

estatísticas à escala industrial, os dados para os processos “Microalgas”, “Extração Soxhlet” e 

“Extração supercrítica” foram obtidos em laboratório a uma escala muito reduzida. Por uma questão de 

coerência não se considerou a distribuição de biodiesel a partir de microalgas, de modo a evitar que 

estes processos fossem relacionados desproporcionalmente. 

Neste capítulo a descrição dos processos é feita apenas qualitativamente, sendo que as proporções 

entre as entradas e as saídas dos processos estão representadas em anexo. 

 

3.1.1. Madeira cultivada 

Este processo tem como finalidade a produção de lascas de madeira a partir de madeira proveniente 

de práticas florestais de curta duração na União Europeia. Os valores utilizados são uma média entre 

dados brutos de estudos realizados em terras mais e menos adequadas a este tipo de árvore. O 

diagrama de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 18. 
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Figura 18 - Diagrama de blocos do processo "Madeira cultivada" 

Cultivo, abate e lascagem: 

Neste caso considerou-se que o cultivo de choupo foi feito em terras adequadas na Ucrânia e sem 

recorrer ao uso de fertilizantes, tendo cada plantação uma duração de 10 anos. Para reduzir o tempo 

de crescimento e prevenir contra doenças que ponham em causa a plantação, os choupos foram 

plantados já em estacas previamente cultivadas. Tanto o abate dos choupos como a lascagem dos 

troncos foram realizados conjuntamente, fazendo uso de uma máquina florestal própria para o efeito. 

As lascas de madeira têm um teor de humidade de 50% e, sem desprezar a humidade contida na 

madeira aquando do abate, as florestas têm um rendimento de 20 t/(ha*ano). 

 

Transporte para a estação de secagem: 

O transporte de lascas de madeira até ao local de secagem é feito em camiões de 40 toneladas ao 

longo de uma distância de 50 km. 

 

Secagem: 

Um processo de secagem é necessário de modo a reduzir o elevado teor de humidade das lascas de 

madeira para que estas sejam transportadas de forma eficiente, particularmente ao longo de grandes 

distâncias (como é o caso da etapa seguinte). Como a madeira se decompõe mais rapidamente quando 

sob a forma de lascas (comparativamente a troncos inteiros) é essencial que esta seja armazenada 

nas condições adequadas, de modo a minimizar as perdas de matéria seca. Neste caso a madeira 

lascada é amontoada e coberta (com plástico ou papel) dentro de um armazém com boa ventilação 

natural. Uma vez que tais condições não seriam possíveis nas proximidades dos locais de abate e 

apesar de não ser uma situação ideal, na etapa anterior foi necessário considerar o transporte de lascas 

de madeiras ao longo de 50 km devido a esta questão logística do armazenamento interior. 

Ao longo do processo de secagem a actividade bacteriana dentro da madeira vai provocando emissões 

de metano, emissões essas que dependem do teor de humidade da madeira e das condições de 

armazenagem. Para este caso em particular considerou-se que as emissões de metano são 
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desprezáveis, uma vez que o armazenamento coberto e a ventilação considerados são suficientes para 

conter o desenvolvimento das bactérias que decompõem a madeira. 

A secagem decorre por um período de 3 a 8 meses, reduzindo o teor de humidade das lascas de 

madeira dos 50% para os 30%, e considerou-se uma perda de matéria seca de 12%. 

 

Transporte para a fábrica: 

O transporte de lascas de madeira até à fábrica é feito em camiões de 40 toneladas ao longo de uma 

distância de 500 km. 

 

3.1.2. Madeira residual 

Neste processo analisou-se a produção de lascas de madeira a partir de resíduos deixados pela 

exploração florestal, incluindo cepos. A madeira recolhida é considerada um resíduo logo as emissões 

de gases de efeito de estufa até ao seu ponto de recolha não são tidas em conta. O diagrama de blocos 

deste processo encontra-se representado abaixo na figura 19. 

 

Figura 19 - Diagrama de blocos do processo "Madeira residual" 

Colheita de resíduos florestais: 

Toda a logística da colheita de resíduos florestais foi simplificada sob a forma do consumo de diesel 

das máquinas utilizadas nas operações de recolha. 

O teor de humidade da madeira recolhida é de 50%. 

 

Secagem: 

Os resíduos florestais recolhidos têm um teor de humidade demasiado elevado para serem 

transportados de forma eficiente, tendo por isso que ser sujeitos a um processo de secagem. Uma 

técnica adequada de armazenamento dos resíduos durante a secagem é fundamental para minimizar 

as perdas de matéria seca, uma vez que a perda de humidade é acompanhada por perda de biomassa 
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devido à actividade bacteriana dentro da madeira armazenada. Tendo ambos estes factores em conta 

considerou-se que os resíduos são armazenados a céu aberto (protegidos da chuva com uma cobertura 

de plástico) e num local de fácil acesso nas proximidades donde foram recolhidos (para facilitar o 

posterior processo de transporte). 

As emissões de metano associadas à decomposição da madeira são desprezáveis e não foram 

contabilizadas. 

A secagem decorre por um período de 3 a 8 meses, até teor de humidade dos resíduos baixar para 

30%, e considerou-se uma perda de matéria seca de 5%. 

 

Lascagem: 

Depois de colhidos e secos, os resíduos florestais são de variadas dimensões e podem estar soltos ou 

compactos. Por esta razão, através de um triturador de madeira a diesel, os resíduos são sujeitos a um 

processo de lascagem para uniformizá-los sob a forma de lascas de madeira. 

O teor de humidade das lascas de madeira é de 30%, igual ao dos resíduos florestais após a secagem. 

 

Transporte para a fábrica: 

O transporte de lascas de madeira até à fábrica é feito em camiões de 40 toneladas ao longo de uma 

distância de 500 km. 

 

3.1.3. Palha 

Neste processo a palha é considerada um resíduo, logo as emissões de gases de efeito de estufa até 

ao seu ponto de recolha não são tidas em conta. A palha aqui utilizada provém das culturas mais 

cultivadas na União Europeia, como são por exemplo o trigo, o milho, a cevada, a aveia, o centeio e o 

arroz. Por uma questão de simplicidade, já que a variação não é significativa, assumiu-se a mesma 

densidade e o mesmo poder calorífico inferior para a palha proveniente de todas estas culturas. O 

diagrama de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 20. 
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Figura 20 - Diagrama de blocos do processo "Palha" 

Enfardamento: 

À escala industrial estas culturas são colhidas fazendo uso de máquinas que ceifam e debulham na 

mesma passagem, deixando os resíduos no solo a secar. Neste processo, por meio de uma 

enfardadeira a diesel, a palha deixada no solo (com um teor de humidade de 13.5%) é aglomerada sob 

a forma de fardos. 

 

Transporte para a peletizadora: 

O transporte de fardos de palha desde os campos até à peletizadora é feito em camiões de 40 toneladas 

ao longo de uma distância de 50 km. 

 

Produção de pellets de palha: 

Os fardos de palha são transformados em pellets através de uma peletizadora. Pellet é o termo utilizado 

para designar biomassa compactada de elevada densidade energética e com baixo teor de humidade 

(10% neste caso). A peletizadora funciona com energia da rede eléctrica e não são necessários 

processos de geração de calor adicionais para secar a palha, uma vez que esta já tem um baixo teor 

de humidade por natureza. Foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de 

baixa voltagem da União Europeia do ano de 2014. 

 

Transporte para a fábrica: 

O transporte de pellets de palha desde a peletizadora até à fábrica onde são transformados em etanol 

via hidrólise e fermentação é feito em camiões de 40 toneladas ao longo de uma distância de 500 km. 
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3.1.4. Óleo alimentar usado 

O óleo alimentar usado é considerado um resíduo inócuo e por esta razão são-lhe atribuídas zero 

emissões de gases de efeito de estufa até ao seu ponto de recolha. À primeira vista o transporte para 

a fábrica também deveria ser desprezado uma vez que este teria que ser inevitavelmente transportado 

para instalações onde é devidamente descartado, independentemente de ser utilizado para este 

processo ou não. Contudo, tendo em conta que o consumo de óleo alimentar usado na União Europeia 

está a aumentar e que o maior exportador mundial são os Estados Unidos da América, é preciso ter 

em conta as importação de óleo alimentar usado dos EUA e considerar o transporte a partir desta 

origem, uma vez que este é trazido para a União Europeia a partir de distâncias consideráveis. O 

diagrama de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 21. 

 

Figura 21 - Diagrama de blocos do processo "Óleo alimentar usado" 

Transporte de óleo usado para a fábrica: 

Assume-se que 20% do óleo alimentar usado para produção de FAME é importado dos Estados Unidos 

da América, logo o transporte de óleo usado desde a sua origem como resíduo inócuo até à fábrica 

onde é refinado e transformado é repartido da seguinte maneira: 

• 80% de camião-cisterna de 40 toneladas ao longo de uma distância de 100 km 

• 20% de navio-tanque de 22560 toneladas ao longo de uma distância de 7000 km 

Na realidade não existem navios-tanque de 22560 toneladas, sendo que este valor é uma interpolação 

das dimensões das classes adjacentes mais utilizadas neste tipo de transporte. Considera-se uma 

carga de 90% na viagem de ida e uma carga de 85% na viagem de regresso. Nos navios-tanque é 

utilizado óleo combustível pesado. 

 

Refinamento: 

O óleo alimentar usado necessita passar por um processo de refinamento que o purifique ao ponto de 

mais tarde poder ser sujeito ao processo de transesterificação. Os químicos utilizados neste processo 

são ácido fosfórico (H3PO4) e hidróxido de sódio (NaOH). 
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O constituinte mais relevante utilizado no refinamento é o vapor de água que provém de uma caldeira 

a gás natural de 10 MW e com uma eficiência térmica de 90% (baseada no poder calorífico inferior). 

Considerou-se que o gás natural utilizado é uma mistura de gás natural da União Europeia distribuída 

ao longo de 2500 km de gasodutos de uma rede de média pressão. Além do gás natural a caldeira 

também utiliza electricidade, sendo que foi considerada uma média do fornecimento da mistura de 

electricidade de baixa voltagem da União Europeia do ano de 2014. 

Este processo também utiliza electricidade sem ser para a produção de vapor na caldeira a gás natural, 

sendo que para a simulação foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade 

de média voltagem da União Europeia do ano de 2014. 

 

3.1.5. Gordura animal 

As carcaças de animais são consideradas um resíduo inócuo e por esta razão são-lhe atribuídas zero 

emissões de gases de efeito de estufa até ao seu ponto de recolha. O transporte do matadouro para a 

fábrica onde as carcaças são processadas também é desprezado, uma vez que estas teriam que ser 

transportadas para lá independentemente de serem utilizadas para este processo ou não. O diagrama 

de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 22. 

 

Figura 22 - Diagrama de blocos do processo "Gordura animal" 

Processamento de gordura animal: 

Neste processo considerou-se que 63.3% das emissões não são tidas em conta, sendo que os 

restantes 36.7% das emissões são atribuídas aos produtos. No processamento de carcaças de animais 

produzem-se diferentes categorias de gordura (aqui denominadas de sebo) e um subproduto conhecido 

como farinha de carne e ossos. Apesar do seu uso estar restrito à luz de algumas regulamentações 

impostas na sequência da crise da doença das vacas loucas, a farinha de carne e ossos pode ser 

vendida como um coproduto. Se a farinha de carne e ossos for considerada um produto então esta 

deve ser alocada para parte das emissões do processamento de carcaças, com base no poder 

calorífico inferior. Por outro lado, se a farinha de carne e ossos estiver categorizada como um resíduo 

então todas as emissões do processamento de carcaças devem ser alocadas para o sebo. Para o 
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cálculo das emissões deste processo considerou-se que a farinha de carne e ossos é um coproduto, 

sendo que dos 36.7% das emissões atribuídas aos produtos do processamento de carcaças apenas 

46.5% foram alocadas para o sebo. 

Algumas fábricas da União Europeia não têm acesso à rede de gás natural, apesar de ser o combustível 

mais utilizado no processamento de carcaças. Quando tal é o caso terão de recorrer a outros tipos de 

combustíveis fósseis mais poluentes, sendo a gordura animal de 1ª categoria a mais acessível já que 

é produzida pelas próprias fábricas. Contudo actualmente esta tem geralmente um custo superior face 

às suas alternativas fósseis. Por esta razão considerou-se que as fábricas que queimavam gordura 

animal de 1ª categoria agora queimam óleo combustível por tender a vir a ser mais económico num 

futuro próximo, aliado ao facto de não ser necessário investimento em material já que os queimadores 

não necessitam de modificações. Neste processo considerou-se que se utiliza cerca de 10% de óleo 

combustível para substituir a queima de gordura animal de 1ª categoria, sendo o resto da mistura 

composta por gás natural. 

O gás natural utilizado é uma mistura de gás natural da União Europeia distribuída ao longo de 2500 

km de gasodutos de uma rede de média pressão. 

Foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de baixa voltagem da União 

Europeia do ano de 2014. 

 

Transporte para a fábrica: 

O transporte de sebo desde os matadores até à fábrica onde é refinado e sujeito ao processo de 

transesterificação é feito em camiões-cisterna de 40 toneladas ao longo de uma distância de 150 km. 

 

Refinamento: 

O processo de refinamento de sebo é idêntico ao refinamento de óleo alimentar usado, detalhado no 

ponto anterior. 

 

3.1.6. Microalgas 

Apesar de as tecnologias para produção de combustíveis de 3ª geração a partir de microalgas ainda 

estarem em desenvolvimento, actualmente já existe o cultivo de microalgas a nível industrial. Contudo, 

este processo foi baseado num estudo realizado no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

e por essa razão este processo está baseado em dados obtidos em laboratório a uma escala muito 

reduzida. Este processo representa especificamente a produção da microalga Nannochloropsis sp. e o 

respetivo diagrama de blocos encontra-se representado abaixo na figura 23. 
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Considerou-se que a electricidade utilizada nos processos de produção, colheita, secagem e moagem 

de microalgas é uma média do fornecimento da mistura de electricidade de baixa voltagem da União 

Europeia do ano de 2014. 

 

Figura 23 - Diagrama de blocos do processo "Microalgas" 

Produção de microalgas: 

As microalgas foram produzidas em sacos de polietileno com uma capacidade de 10 litros, dos quais 

se obteve uma produção de 10 gramas de biomassa seca. A cultura de microalgas foi desenvolvida 

num meio de 75% de água do mar e 25% de água desionizada composto por KNO3 (0,200 g/L), K2HPO4 

(0,038 g/L), H3BO3 (0,034 g/L), Na2EDTA (0,030 g/L), MnCl2.4H2O (4,30 mg/L), FeCl3.6H2O (1,45 mg/L), 

ZnCl2 (0,30 mg/L) e CoCl2.6H2O (0,13 mg/L), sendo que os nutrientes adicionados neste processo 

foram azoto (N), potássio (K), fósforo (P), ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), ferro (Fe), sódio 

(Na), boro (B), manganês (Mn), zinco (Zn) e cobalto (Co). A produção de microalgas durou 40 dias, 

estando a cultura permanentemente iluminada por luz artificial proveniente de lâmpadas fluorescentes 

com uma luminância média de 0,95 lux. Tendo em conta que apenas uma porção da luz incide na 

cultura de microalgas, a intensidade da luz foi alocada para apenas 15% da intensidade total da 

lâmpada. Foi também utilizado um compressor de ar para oxigenar o meio aquoso onde a cultura de 

microalgas foi desenvolvida. 

 

Colheita: 

A colheita de microalgas foi feita através de um processo de centrifugação a 10000 rpm durante 10 

minutos. 

 

Secagem: 

A secagem de biomassa foi feita num forno a 70 ºC durante 12 horas. 
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Moagem: 

A moagem de biomassa foi realizada em duas etapas, primeiramente com um moinho de corte e depois 

com um moinho de bolas. 

 

3.1.7. Gaseificação de madeira e síntese de syngas 

O processo de transformação de madeira em biocombustíveis (neste caso syndiesel, metanol e DME) 

através da gaseificação de madeira pode ser simplificado em duas etapas, como representado de 

seguida no esquema da figura 24. 

 

Figura 24 - Esquema simplificado de um sistema de gaseificação de madeira 

As lascas de madeira alimentam o gaseificador, sendo que o produto principal da gaseificação de 

madeira é o syngas. Para se transformar o syngas num biocombustível é necessário submetê-lo a um 

processo de síntese que varia em função do biocombustível pretendido. Para o caso do syndiesel a 

sintetização do syngas é conhecida como o processo de Fischer-Tropsch. No caso do metanol e do 

DME o processo de síntese é o mesmo, variando apenas no catalisador utilizado. 

O processo que é utilizado na simulação numérica está representado abaixo na figura 25 e é uma 

simplificação do processo acima descrito, uma vez que resulta de uma média dos dados de dois 

processos de gaseificação e sintetização diferentes, estando também complementado com a alocação 

do excesso de electricidade produzida para a entrada de madeira. 

 

Figura 25 - Diagrama de blocos do processo "Gaseificação de madeira e síntese de syngas" 

A simplificação foi feita de modo a que este processo fosse definido apenas pela sua eficiência, sendo 

que esta é a razão entre a saída e a entrada em MJ de biocombustível e MJ de madeira 

respectivamente. Para a produção de syndiesel a eficiência é de 47% e para a produção de metanol e 

DME a eficiência é de 51%. 

 

3.1.8. Gaseificação de licor negro e síntese de syngas 

A produção de biocombustíveis a partir da gaseificação de licor negro só é possível se este processo 

for integrado numa fábrica de celulose, em que o licor negro é um coproduto da produção de polpa de 
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papel. Toda esta combinação de processos é bastante complexa e, por uma questão de clareza, na 

figura 26 pode ver-se o esquema simplificado da adaptação necessária para a produção de syndiesel, 

metanol e DME. 

 

Figura 26 - Esquema simplificado de um sistema de gaseificação de licor negro 

A produção de polpa de papel envolve a separação da celulose de madeira da lignina, cujo processo 

produz um resíduo conhecido como licor negro (uma pasta à base de água que contém lignina, 

hemicelulose e restos de produtos químicos utilizados neste processo). Numa fábrica de celulose 

convencional o licor negro é aproveitado e queimado numa caldeira para fornecer electricidade e vapor 

à fábrica. Na queima do licor negro há certos elementos que não são combustíveis e que 

consequentemente são fundidos dentro da caldeira, nomeadamente o sulfeto de sódio (Na2S) e o 

carbonato de sódio (Na2CO3), sendo depois reciclados para serem utilizados no processo principal de 

produção de polpa de papel. Contudo a eficiência da caldeira é bastante limitada devido à natureza 

extremamente corrosiva destes elementos, sendo que esta apenas é usada nestas condições porque 

o licor negro é um coproduto e porque permite à fábrica ser auto-suficiente em termos energéticos. 

No esquema representado acima na figura 26, a configuração da fábrica de celulose está adaptada à 

produção de biocombustíveis a partir de licor negro. Devido à baixa eficiência da caldeira de licor negro 

esta foi substituída por uma caldeira mais eficiente que queima lascas de madeira para fornecer 

electricidade e calor à fábrica de celulose. Em vez do licor negro ser queimado numa caldeira este é 

gaseificado para produzir syngas, que é depois sintetizado e transformado em biocombustíveis. A 

gaseificação do licor negro também produz electricidade e calor, reduzindo assim a quantidade de 

madeira que é necessária queimar na nova caldeira. O processo de síntese do syngas é igual ao que 

foi explicado no processo anterior: para a produção de syndiesel a sintetização do syngas é conhecida 

como síntese de Fischer-Tropsch; para a produção de metanol e de DME utiliza-se o mesmo processo 

de síntese, sendo que a única diferença entre eles reside no catalisador utilizado. 

Na figura 27 encontra-se representada a simplificação de todo o processo acima descrito que foi 

utilizada na simulação numérica. Esta é apenas um aglomerado dos dados que são relevantes 
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exclusivamente às alterações feitas para produção de biocombustíveis a partir de licor negro, sem 

contar com todos os restantes processos da produção de polpa de papel numa fábrica de celulose e 

alocando o excesso de electricidade produzida para a entrada de matéria-prima. 

 

Figura 27 - Diagrama de blocos do processo "Gaseificação de licor negro e síntese de syngas" 

Este processo está definido unicamente pela razão entre os valores da saída em MJ de biocombustível 

e da entrada em MJ de madeira. 

 

3.1.9. Hidrólise e fermentação 

Este processo representa a produção de etanol através de um processo de hidrólise e fermentação 

utilizando palha como matéria-prima, sendo este energeticamente auto-suficiente devido a um 

processo de cogeração complementar. O diagrama de blocos deste processo encontra-se representado 

abaixo na figura 28. 

 

Figura 28 - Diagrama de blocos do processo "Hidrólise e fermentação" 

O processo de hidrólise e fermentação produz etanol (o biocombustível pretendido) e lignina que é 

depois queimada para fornecer electricidade e calor à fábrica. O processo de cogeração produz um 

excedente de electricidade que foi alocado para a entrada de matéria-prima no processo de hidrólise e 

fermentação. 

Os químicos utilizados são sulfato de amónio ((NH4)2SO4), amoníaco (NH3), fosfato monopotássico 

(KH2PO4), sulfato de magnésio (MgSO4), cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto de sódio (NaCl), dióxido de 

enxofre (SO2), fosfato diamónico ((NH4)2HPO4), hidróxido de sódio (NaOH), óxido de cálcio (CaO) e um 

antiespumante. 
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3.1.10. Transesterificação 

O óleo refinado ou de sebo refinado, provenientes do óleo alimentar usado e da gordura animal 

respectivamente, podem ser transformados em FAME através do processo de transesterificação cujo 

diagrama de blocos está representado abaixo na figura 29. 

 

Figura 29 - Diagrama de blocos do processo "Transesterificação" 

O processo de transesterificação tem como coprodutos glicerol (C3H8O3), sulfato de potássio (K2SO4) 

e bio-óleo, sendo que o glicerol e o bio-óleo foram alocados para a entrada de electricidade. O sulfato 

de potássio não pode ser queimado e não tem poder calorífico inferior logo não pode ser alocado. 

Para a electricidade foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de média 

voltagem da União Europeia do ano de 2014. 

O gás natural utilizado é uma mistura de gás natural da União Europeia distribuída ao longo de 2500 

km de gasodutos de uma rede de média pressão. 

Os químicos utilizados são ácido fosfórico (H3PO4) e hidróxido de potássio (KOH). 

 

3.1.11. Extração Soxhlet 

Este processo representa um método de extração de biodiesel a partir de microalgas e, tal como o 

processo de produção de microalgas, está baseado em dados obtidos em laboratório a uma escala 

muito reduzida. Este método de extração em particular é conhecido como extração de Soxhlet e o 

diagrama de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 30. 

 

Figura 30 - Diagrama de blocos do processo "Extração Soxhlet" 
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A extração teve uma duração de 6 horas, tendo sido realizada num extrator Soxhlet e utilizado um 

solvente n-hexano. O biodiesel extraído foi depois evaporados ao longo de 30 minutos. 

Foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de baixa voltagem da União 

Europeia do ano de 2014. 

 

3.1.12. Extração supercrítica 

Este processo representa um outro método de extração de biodiesel a partir de microalgas e, de igual 

modo que o processo de produção de microalgas e o método de extração anterior, está baseado em 

dados obtidos em laboratório a uma escala muito reduzida. O método de extração utilizado neste 

processo é conhecido como extração supercrítica e o diagrama de blocos encontra-se representado 

abaixo na figura 31. 

 

Figura 31 - Diagrama de blocos do processo "Extração supercrítica" 

O processo de extração supercrítica produz biodiesel e pigmentos, contudo a produção de pigmentos 

não foi considerada neste processo por não ser alocável. A extração de biodiesel foi realizada em duas 

etapas, tendo sido retirados dois extratos. A primeira extração foi realizada com CO2 supercrítico puro 

utilizado como solvente e a segunda extração foi feito com um solvente de CO2 supercrítico modificado 

com etanol (em proporções de 80% e 20% respetivamente). O aparelho de extração continha uma 

bomba de CO2, uma bomba de etanol, um banho de aquecimento e um sistema de refrigeração. As 

bombas de CO2 e de etanol foram utilizadas durante 2,58 horas e 50 minutos respetivamente, o banho 

de aquecimento foi realizado a 40 ºC durante 20 minutos e o arrefecimento teve uma duração de 10,8 

minutos. 

Foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de baixa voltagem da União 

Europeia do ano de 2014. 

 

3.1.13. Distribuição de biocombustível 

As etapas da distribuição de biocombustíveis assumiram-se como sendo as mesmas que na 

distribuição dos combustíveis fósseis mais comuns na União Europeia (gasolina e diesel). Nos 
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processos de transporte para os depósitos de mistura e para as estações de serviço foram 

considerados os meios de transporte mais utilizados e uma média das distâncias percorridas por estes, 

com algumas adaptações. Por exemplo, parte do transporte de combustíveis fósseis das refinarias para 

os depósitos de mistura é feita através de pipelines, tal não sendo praticável no caso dos 

biocombustíveis. O diagrama de blocos deste processo encontra-se representado abaixo na figura 32. 

Os biocombustíveis analisados neste trabalho (syndiesel, metanol, DME, etanol e FAME) foram 

simulados com base no mesmo processo de distribuição, diferenciando apenas nos valores de t*km 

por MJ de biocombustível transportado devido às diferentes densidades e poder calorífico inferior de 

cada biocombustível. 

 

Figura 32 - Diagrama de blocos do processo "Distribuição de biocombustível" 

Transporte para os depósitos de combustível: 

Os biocombustíveis são transportados das respetivas fábricas para amplos terminais de depósito de 

combustível sujeitos a rigorosos regulamentos ambientais e de segurança. O transporte de 

biocombustível para estes depósitos é repartido da seguinte maneira: 

• 13,2% de camião-cisterna de 40 toneladas ao longo de uma distância de 305 km 

• 31,6% de navio-tanque de 15000 toneladas ao longo de uma distância de 1118 km 

• 50,8% de barcaça fluvial de 1200 toneladas ao longo de uma distância de 153 km 

• 4,4% de comboio ao longo de uma distância de 381 km 

Na realidade não existem navios-tanque de 15000 toneladas, sendo que este valor é uma interpolação 

das dimensões das classes adjacentes mais utilizadas neste tipo de transporte. Considera-se uma 

carga média de 64% entre a viagem de ida e de regresso. Nos navios-tanque é utilizado óleo 

combustível pesado. 

Nas barcaças fluviais é utilizado diesel como combustível e a viagem de retorno vazia é tida em conta. 

Os comboios utilizados neste processo são eléctricos e a viagem de regresso vazia é considerada. 
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Armazenamento nos depósitos de combustível: 

No processo de armazenamento dos biocombustíveis nos depósitos de combustível é necessária uma 

pequena quantidade de energia sob a forma de electricidade para as operações de bombeamento e de 

mistura de combustíveis. Foi considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de 

média voltagem da União Europeia do ano de 2014. 

 

Distribuição para as estações de serviço: 

O transporte de biocombustíveis desde os depósitos de combustível até as várias estações de serviço 

é feito em camiões-cisterna de 40 toneladas ao longo de uma distância de 150 km. 

 

Abastecimento nas estações de serviço: 

No abastecimento nas estações de serviço é consumida uma pequena quantidade de energia eléctrica 

maioritariamente para iluminação e operações de bombeamento dos combustíveis (do camião-cisterna 

para o depósito da estação de serviço e deste último para o depósito das viaturas que abastecem). Foi 

considerada uma média do fornecimento da mistura de electricidade de baixa voltagem da União 

Europeia do ano de 2014. 
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4. Apresentação e análise de resultados 

A grande variedade de matérias-primas, tecnologias de produção e tipos de biocombustíveis que 

compõem os 14 processos estudados resulta numa certa complexidade no modo como a análise de 

resultados pode ser realizada, particularmente na comparação dos impactes ambientais entre 

diferentes processos. Abaixo na tabela 3 está representada a forma como os processos foram 

estruturados, de modo a servir de base para justificar as comparações realizadas e a maneira como 

este capítulo está organizado. 

Tabela 3 - Estrutura dos processos 

Matéria-prima Tecnologia Biocombustível Nº de processo 

Madeira cultivada 

Gaseificação de 

madeira 

Syndiesel 1 

Metanol 2 

DME 3 

Madeira residual 

Syndiesel 4 

Metanol 5 

DME 6 

Gaseificação de licor 

negro 

Syndiesel 7 

Metanol 8 

DME 9 

Palha Hidrólise e fermentação Etanol 10 

Óleo alimentar usado 
Transesterificação FAME 

11 

Gordura animal 12 

Microalgas 
Extração Soxhlet 

Biodiesel 
13 

Extração supercrítica 14 

Como se pode verificar, os processos 1 e 4 são muito similares. Ambos representam a produção de 

syndiesel através da gaseificação de madeira, sendo que  única diferença entre eles reside na matéria-

prima utilizada. O processo 1 utiliza madeira cultivada como matéria-prima e o processo 4 utiliza 

madeira residual. Ao fazer uma comparação entre estes dois processos podem retirar-se conclusões 

relativamente a qual das duas matérias-primas tem maiores impactes ambientais associados. Esta 

mesma similaridade verifica-se nos processos 2 e 5 (metanol) e nos processos 3 e 6 (DME), tendo-se 

realizado o mesmo procedimento de modo a verificar a consistência dos resultados. 

O método de comparação descrito no parágrafo anterior foi utilizado noutras situações semelhantes, 

como é o caso dos processos 4 e 7 (syndiesel), dos processos 5 e 8 (metanol) e dos processos 6 e 9 

(DME). Todos eles utilizam madeira residual como matéria-prima mas os biocombustíveis são 

produzidos com tecnologia distintas. Nos processos 4, 5 e 6 é usada a gaseificação de madeira 

enquanto que nos processos 7, 8 e 9 é utilizada a gaseificação de licor negro. Neste caso em particular 

não era necessário fazer esta comparação para saber quais os processos cujos impactes ambientais 
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são maiores, sendo que esta foi feita apenas para comprovar se os resultados eram consistentes. Os 

processos “Gaseificação de madeira” e “Gaseificação de licor negro” representam apenas a razão entre 

a saída de biocombustível e a entrada de lascas de madeira. Como se pode verificar nas tabelas dos 

anexos B.1 e B.2, esta razão nos processos “Gaseificação de madeira” é cerca do dobro em relação à 

razão nos processos “Gaseificação de licor negro”. Por outras palavras, para uma saída de 1 MJ de 

biocombustível, os processos “Gaseificação de madeira” requerem uma entrada de lascas de madeira 

cerca de duas vezes superior à entrada de lascas de madeira dos processos “Gaseificação de licor 

negro”. Por esta razão é esperado que os impactes ambientais dos processos 4, 5 e 6 sejam 

sensivelmente duas vezes superiores em relação aos impactes dos processos 7, 8 e 9 respetivamente. 

Também foram realizadas comparações relativas aos impactes ambientais da distribuição dos 

diferentes biocombustíveis. Na prática este procedimento poderia ser desprezado, uma vez que é 

possível prever de antemão os impactes dos biocombustíveis uns em relação aos outros. Os processos 

“Distribuição de biocombustíveis” foram feitos com base numa média europeia das distâncias 

percorridas pelos respetivos meios de transporte utilizados. Para cada meio de transporte, o depósito 

onde os combustíveis são acondicionados tem uma determinada capacidade em termos de volume. 

Independentemente do combustível transportado cada depósito leva o mesmo volume de combustível, 

contudo contém diferentes quantidades de energia em função da densidade energética dos diferentes 

combustíveis. Como neste estudo para cada processo a unidade funcional está expressa sob a forma 

de 1 MJ de combustível, quanto maior a densidade energética dos combustíveis menores os impactes 

ambientais causados pela distribuição dos mesmos. As densidades e densidades energéticas dos 

diferentes combustíveis analisados estão representadas abaixo na tabela 4. Os combustíveis 

organizados por ordem crescente de impactes associados à sua distribuição são: syndiesel, diesel, 

biodiesel, FAME, gasolina, etanol, DME e metanol. 

Tabela 4 - Densidade e densidade energética por massa e volume dos combustíveis estudados [45] 

Combustível 
Poder calorífico 

inferior (MJ/kg) 
Densidade (kg/L) 

Poder calorífico 

inferior (MJ/L) 

Syndiesel 43,2 0.846 36,6 

Metanol 19,9 0,791 15,7 

DME 28,9 0,665 19,2 

Etanol 26,7 0,789 21,1 

FAME 37,5 0,888 33,3 

Biodiesel 37,8 0,920 34,8 

Diesel 42,6 0,846 36,0 

Gasolina 43,4 0,737 32,0 

Para testar o rigor do estudo, foi feita uma averiguação da influência da densidade energética dos 

combustíveis nos impactes ambientais provocados pela sua distribuição. Para tal realizou-se uma 

comparação entre os processos 2 e 3 e os processos 5 e 6, que são iguais entre si exceto no processo 

de distribuição. De salientar que os processos “Gaseificação de madeira” e “Gaseificação de licor 



44 
 

negro” não são exatamente iguais para os três tipos de biocombustíveis que produzem. Como se pode 

verificar nas tabelas dos anexos B.1 e B.2, as razões entre a saída de biocombustível e a entrada de 

lascas de madeira variam em função do tipo de biocombustível. A única exceção verifica-se nos 

processos “Gaseificação de madeira” para produzir metanol e DME, que são iguais, daí a comparação 

ter sido feita entre os processos 2 e 3 e os processos 5 e 6. Como o metanol tem menor densidade 

energética que o DME então a distribuição de metanol implica impactes ambientais superiores à 

distribuição de DME, logo é esperado que os processos 2 e 5 apresentem maiores impactes que os 

processos 3 e 6 respetivamente. 

Os processos 1 a 9 foram analisados em três fases. Em primeiro lugar foram comparados os processos 

1, 2 e 3 entre si, uma vez que todos são compostos pelos processos “Madeira cultivada” e “Gaseificação 

de madeira”. De seguida os processos 4, 5 e 6 foram comparados em conjunto por terem todos em 

comum os processos “Madeira residual” e “Gaseificação de madeira”. Por último foram comparados os 

processos 7, 8 e 9 por serem todos constituídos pelos processos “Madeira residual” e “Gaseificação de 

licor negro”. Em cada uma destas três fases foi analisado mais detalhadamente o processo com menos 

impactes ambientais associados. Nesta análise mais detalhada, apesar dos processos estarem 

estruturados em três etapas (matéria-prima, tecnologia de transformação e distribuição de 

biocombustível), nos processos 1 a 9 os impactes relativos à transformação de matéria-prima em 

biocombustível não são visíveis nos gráficos. Isto deve-se ao facto de que os processos “Gaseificação 

de madeira” e “Gaseificação de licor negro” apenas representam a razão entre a saída de 

biocombustível e a entrada de matéria-prima, como já foi explicado anteriormente. Por outras palavras, 

não foram contabilizados nenhuns dos factores que fazem parte dos processos reais de gaseificação. 

Os processos de gaseificação foram modelados assim porque o relatório que serviu de base para os 

modelar não continha informação mais detalhada. Convém salientar que, devido à simplificação dos 

processos de gaseificação, os processos 1 a 9 vão apresentar resultados de impactes inferiores aos 

reais. Lamentavelmente é impossível saber até que ponto os processos de gaseificação corretamente 

modelados iriam influenciar os resultados obtidos. 

O processo 10 foi analisado individualmente por ser o único processo de produção de etanol. 

Os processos 11 e 12 foram analisados e comparados entre si por serem muito semelhantes entre si, 

diferenciando apenas na matéria-prima utilizada. 

Os processos 13 e 14 distinguem-se apenas pela tecnologia utilizada na produção de biodiesel, razão 

pela qual foram analisados e comparados em conjunto. Importante mencionar que, devido à forma 

como foram adaptados da bibliografia e modelados neste estudo, não foi possível detalhar estes 

processos em função da produção de microalgas e da sua transformação em biodiesel. 

Após a análise de todos os processos estudados, para cada tipo de biocombustível foram selecionados 

os processos com menores impactes e foram comparados com os combustíveis convencionais mais 

utilizados, o diesel e a gasolina. 
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Para todos os casos, por permitir uma interpretação de resultados mais simples e direta, as análises e 

comparações foram feitas em primeiro lugar recorrendo ao método endpoint normalizado. Só nas 

situações em que se justificava uma análise mais detalhada é que foi utilizado o método midpoint 

normalizado. Convém salientar que, apesar do método midpoint possuir 18 categorias de impacte, 

quando é feita a normalização a categoria water depletion é sempre convertida em zero, isto porque o 

fator de normalização para esta categoria é nulo. Por esta razão os gráficos dos resultados 

normalizados por impactes midpoint são representados com apenas 17 categorias, sendo que apenas 

foram comentadas as categorias mais relevantes. É importante realçar o facto de que as análises e 

comparações gráficas foram todas feitas com bases nos resultados normalizados. Importante também 

mencionar que a maior parte das comparações foram feitas com poucos processos de cada vez, de 

um modo geral com apenas dois ou três processos por gráfico, uma vez que os resultados podiam 

tornar-se difíceis de visualizar devido a efeitos de escala. Além disso, para prevenir um excesso de 

figuras neste capítulo e evitar detalhar informação desnecessária, sempre que os resultados das 

comparações entre processos eram muito semelhantes apenas se detalharam os processos com 

menores impactes. 

Por uma questão de formalidade, foram calculadas as pontuações finais únicas de todos os processos 

estudados de modo a complementar este estudo com um método de análise o mais simples e direto 

possível. 

Por último, os resultados caracterizados da análise midpoint da categoria climate change foram 

comparados com os resultados da bibliografia. Apenas se comparou esta categoria por ser o único 

indicador (gCO2eq) que o método ReCiPe e os estudos Well-to-Tank da bibliografia têm em comum. 

 

4.1. Processos 1 a 9 

Os processos 1 e 4 (syndiesel), os processos 2 e 5 (metanol) e os processos 3 e 6 (DME) são iguais 

entre si, variando apenas no tipo de matéria-prima utilizada. Os processos 1, 2 e 3 utilizam madeira 

cultivada como matéria-prima e os processos 4, 5 e 6 utilizam madeira residual. Através da análise da 

figura 33, pode verificar-se que para as três categorias de danos endpoint os processos 1, 2 e 3 têm 

resultados superiores aos processos 4, 5 e 6 respetivamente. Pode portanto concluir-se que o processo 

“Madeira cultivada” causa um maior impacte ambiental que o processo “Madeira residual”. 
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Figura 33 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 1 e 4, dos processos 2 e 
5 e dos processos 3 e 6 

 

Os processos 4 e 7 (syndiesel), dos processos 5 e 8 (metanol) e dos processos 6 e 9 (DME) são 

idênticos entre si, diferenciando apenas na tecnologia de produção de biocombustível utilizada. Nos 

processos 4, 5 e 6 é usada a gaseificação de madeira enquanto que nos processos 7, 8 e 9 é utilizada 

a gaseificação de licor negro. Como se pode verificar abaixo na figura 34, para as três categorias de 

danos endpoint os resultados dos processos 4, 5 e 6 são cerca do dobro dos resultados dos processos 

7, 8 e 9 respetivamente, tal como se esperava. Concluir-se  então que o processo “Gaseificação de 

madeira” causa um maior impacte ambiental que o processo “Gaseificação de licor negro” e confirma-

se que a suposição realizada estava correta. 

 

Figura 34 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 4 e 7, dos processos 5 e 
8 e dos processos 6 e 9 
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Os processos 2 e 3 e os processos 5 e 6 são iguais entre si exceto no processo de distribuição, sendo 

que os processos 2 e 5 correspondem à produção de metanol e os processos 3 e 6 representam a 

produção de DME. Analisando a figura 35 é possível verificar que os resultados dos impactes nos 

processos 2 e 5 (metanol) são maiores que nos processos 3 e 6 (DME) respetivamente, para todas as 

três categorias de danos endpoint. Comprova-se por isso que os resultados obtidos da distribuição de 

biocombustíveis são coerentes com aquilo que era esperado: quanto menor a densidade energética 

dos combustíveis, maiores são os impactes ambientais provocados pela sua distribuição. 

 

Figura 35 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 2 e 3 e dos processos 5 
e 6 

 

4.1.1. Processos 1, 2 e 3 

Os processos 1, 2 e 3 representam respetivamente a produção de syndiesel, metanol e DME a partir 

de madeira cultivada e da gaseificação de madeira. A razão para esta comparação é que todos estes 

três processos utilizam a mesma matéria-prima e tecnologia. Como se pode visualizar na figura 36, 

aproximadamente na mesma proporção para os três processos, os efeitos são mais notórios na 

categoria Resources. Comparados a esses valores, o peso na categoria Human health é cerca de 

metade e na categoria Ecosystems é cerca de um terço. Apesar da diferença não ser significativa, o 

processo 1 (syndiesel) é o que representa maiores impactes ambientais a ele associados, seguido do 

processo 2 (metanol) e por último do processo 3 (DME). 
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Figura 36 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 1, 2 e 3 

 

Devido ao facto dos processos 1, 2 e 3 serem muito semelhantes entre si, apenas se detalhou 

individualmente o processo com menores impactes (neste caso o processo 3), de modo a evitar a 

repetição de informação desnecessária. Convém relembrar que na análise detalhada por sectores dos 

processos 1 a 9, devido ao modo como os processos de gaseificação foram modelados, a secção 

correspondente à de transformação de matéria-prima em biocombustível é nula. Analisando a figura 37 

é possível verificar que o sector relativo à matéria-prima utilizada representa a maior fatia dos impactes 

em todas as três categorias, contabilizando cerca de 90% dos impactes totais do processo 3. 

 

Figura 37 - Análise dos resultados normalizados por danos endpoint do processo 3 

 

A análise de resultados da simulação do processo 3 com o método midpoint é um pouco mais complexa. 

Como se pode visualizar na figura 38, a categoria de impacte com mais peso é a natural land 
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transformation, sendo que a porção mais significativa é causada pela matéria-prima utilizada. De 

seguida, com pouco mais de metade do impacte encontra-se a categoria marine ecotoxicity e com 

ligeiramente menos peso está a categoria freshwater ecotoxicity, ambas com a matéria-prima a ser 

responsável pela maior parte dos impactes. Com muito menor impacte mas ainda assim relevantes 

estão as categorias human toxicity e freshwater eutrophication, esta última influenciada em proporções 

aproximadamente iguais pelos sectores da matéria-prima e da distribuição. 

 

Figura 38 - Análise dos resultados normalizados por impactes midpoint do processo 3 

 

4.1.2. Processos 4, 5, e 6 

Os processos 4, 5 e 6 representam respetivamente a produção de syndiesel, metanol e DME a partir 

de madeira residual e da gaseificação de madeira. Analisando a figura 39 verifica-se que os efeitos são 

mais notórios na categoria Resources, sensivelmente na mesma proporção para os três processos. 

Comparados a esses valores, o peso na categoria Human health é cerca de metade e na categoria 

Ecosystems é cerca de um terço, de modo muito semelhante ao que foi verificado na análise de 

resultados dos processos 1, 2 e 3. As diferenças entre os processos são pouco expressivas, sendo que 

para o processo 4 (syndiesel) os impactes causados são maiores, seguido do processo 5 (metanol) e 

por último do processo 6 (DME). 
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Figura 39 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 4, 5 e 6 

 

Por ter sido o processo com menores impactes, na figura 40 encontra-se a análise detalhada do 

processo 6. Mais uma vez verifica-se que a maior fatia dos impactes em todas as três categorias deve-

se à matéria-prima utilizada. Contudo, apesar da diferença ser pouco significativa, no processo 6 o 

sector da distribuição de combustível representa uma fatia ligeiramente maior nos impactes totais 

quando comparado com o processo 3. Isto deve-se ao facto de que o peso da distribuição de 

combustível se mantém constante, uma vez que os resultados são relativos a 1 MJ de DME, enquanto 

que o peso associado à matéria-prima diminuiu, visto que a madeira residual utilizada no processo 6 

tem menos impactes que a madeira cultivada usada no processo 3. 

 

Figura 40 - Análise dos resultados normalizados por danos endpoint do processo 6 
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A análise de resultados por impactes midpoint do processo 6 não foi apresentada devido às 

semelhanças com os resultados já analisados do processo 3. Tal como na análise detalhada por danos 

endpoint realizada acima, a diferença reside no facto de que no processo 6 a secção relativa à matéria-

prima tem uma proporção ligeiramente inferior à que tem no processo 3. 

 

4.1.3. Processos 7, 8 e 9 

Os processos 7, 8 e 9 representam respetivamente a produção de syndiesel, metanol e DME a partir 

de madeira residual e da gaseificação de licor negro. Na figura 41 encontra-se a análise destes três 

processos, sendo que mais uma vez as proporções entre eles se mantêm aproximadamente 

constantes. A categoria com maiores impactes é a Resources, seguida da categoria Human health com 

cerca de metade dos impactes e pela categoria Ecosystems com aproximadamente um terço dos 

impactes da primeira. Contrariamente ao que se verificou na análise dos processos 1 a 6, neste caso 

as diferenças entre os impactes são um pouco mais expressivas. O processo 8 (metanol) é o 

responsável pelos maiores impactes ambientais, seguido pelo processo 9 (DME) e em último lugar pelo 

processo 7 (syndiesel). Contrariamente ao que se verificou nos processos 1 a 6 em que os processos 

de produção de syndiesel (processos 1 e 4) foram os que apresentaram maiores impactes, neste caso 

o processo de produção syndiesel (processo 7) foi o que mostrou impactes mais reduzidos. Isto deve-

se ao facto de que nos processos 7, 8 e 9, devido à gaseificação de licor negro, a quantidade de 

matéria-prima utilizada é menor e o peso dos impactes da distribuição dos biocombustíveis manteve-

se constante. No caso do processo 7 (syndiesel) isso foi suficiente para apresentar impactes totais 

inferiores ao processo 8 (metanol) e ao processo 9 (DME), uma vez que o syndiesel é o que tem maior 

densidade energética e consequentemente apresenta os menores impactes de distribuição. 

 

Figura 41 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 7, 8 e 9 
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Na figura 42 pode observar-se a análise por danos endpoint do processo que teve menores impactes 

na comparação anterior, o processo 7. Tal como nos processos anteriores, a maior fatia em todas as 

três categorias de danos está atribuída à matéria-prima utilizada. A diferença reside no facto de que a 

porção correspondente à madeira residual é menor do que nos processos 4, 5 e 6, uma vez que a 

madeira residual necessária para a gaseificação de licor negro é cerca de metade da madeira residual 

necessária para a gaseificação de madeira. Mais uma vez, como o peso da distribuição de combustível 

se mantém constante, a sua proporção nos impactes totais aumentou em relação aos processos 

anteriores. 

 

Figura 42 - Análise dos resultados normalizados por danos endpoint do processo 7 

 

Os resultados da análise por impactes midpoint do processo 7 encontram-se abaixo na figura 43. A 

categoria de impacte com mais peso é a natural land transformation, com a matéria-prima utilizada a 

representar a porção mais significativa. Com menores impactes encontram-se as categorias marine 

ecotoxicity e freshwater ecotoxicity, por esta ordem, sendo ambas influenciadas pelos processos de 

matéria-prima e de distribuição em proporções aproximadamente iguais. Por último e com 

sensivelmente o mesmo peso estão as categorias freshwater eutrophication e human toxicity, sendo 

que no primeiro o impacte da distribuição é preponderante e no segundo está equilibrado com o impacte 

causado pela matéria-prima. 
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Figura 43 - Análise dos resultados normalizados por impactes midpoint do processo 7 

 

Há que salientar que existe um limite para a produção de biocombustíveis a partir de licor negro com 

os impactes apresentados neste capítulo. Como detalhado no capítulo 3.1.8, o licor negro é um 

coproduto da produção de polpa de papel numa fábrica de celulose, sendo que a produção de 

biocombustíveis a partir de licor negro só é possível através de uma adaptação da fábrica de celulose. 

Dependo da dimensão da fábrica de celulose, no processo de produção de polpa de papel é produzida 

uma determinada quantidade de licor negro. Os processos 7, 8 e 9 apresentam os impactes da 

produção de biocombustíveis utilizando licor negro em quantidades iguais ou inferiores às produzidas 

pelas fábricas de celulose. Caso se pretendam produzir maiores quantidades de biocombustíveis, será 

necessário mais licor negro que o produzido pelas fábricas de celulose e terão de ser contabilizados 

todos os impactes da produção adicional de polpa de papel. A partir desse patamar a produção de 

biocombustíveis a partir de licor negro deixará de ser viável em termos ambientais. 

 

4.2. Processo 10 

O processo 10 representa a produção de etanol utilizando palha como matéria-prima e através de 

hidrólise e fermentação, sendo que os resultados da análise de danos endpoint estão representados 

abaixo na figura 44. O impacte deste processo é mais notório na categoria Resources, seguido da 

categoria Human Health com pouco mais de metade do impacte da primeira. Menos significativa 

encontra-se a categoria Ecosystems, que conta com um impacte quase quatros vezes inferior ao 

impacte da categoria mais relevante. Para todas as três categorias a matéria-prima utilizada representa 

cerca de 70% dos impactes totais, a transformação de palha em etanol através de hidrólise e 

fermentação é responsável por aproximadamente 20% e a distribuição de etanol influi em cerca de 

apenas 10%. 
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Figura 44 - Resultados normalizados por danos endpoint do processo 10 

 

Na análise detalhada de resultados por impactes midpoint do processo 10, apresentados abaixo na 

figura 45, a categoria mais significativa é a marine ecotoxicity, seguida por pouca diferença da categoria 

freshwater ecotoxicity. De seguida estão as categorias freshwater eutrophication e natural land 

transformation, ambas com cerca de metade do valor da categoria com mais impacte. As últimas 

categorias relevantes são a marine eutrophication e a human toxicity, ambas com aproximadamente 

um terço do impacte mais significativo. Em todas estas categorias a matéria-prima representa a maior 

fatia dos impactes totais, sendo o restante causado em proporções similares pela hidrólise e 

fermentação e pela distribuição de etanol. 

 

Figura 45 - Resultados normalizados por impactes midpoint do processo 10 
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4.3. Processos 11 e 12 

Os processos 11 e 12 utilizam respetivamente óleo alimentar usado e gordura animal como matéria-

prima, sendo estes utilizados para a produção de FAME através de transesterificação. Na figura 46 

representada abaixo encontra-se uma comparação entre os resultados da análise de danos endpoint 

para estes dois processos. A diferença mais relevante é na categoria Resources, em que o processo 

12 tem um impacte mais de duas vezes superior ao processo 11. Esta diferença é causada pela matéria-

prima utilizada, visto que nas fases de transesterificação e de distribuição de FAME os processos 11 e 

12 são exatamente iguais. Por outras palavras, o processo “Gordura animal” causa maiores impactes 

ambientais que o processo “Óleo alimentar usado”. Com muito menos relevância estão as categorias 

Human Health e Ecosystems, sendo que em ambas os impactes do processo 12 são superiores aos 

do processo 11. 

 

Figura 46 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 11 e 12 

 

Abaixo na figura 47 estão apresentados os resultados da análise de danos endpoint para o processo 

11. A observação mais relevante é o facto de que a transesterificação é responsável por quase 85% 

dos impactes da categoria Resources, que por si só já era a categoria com impactes mais significativos. 

Nas categorias Human Health e Ecosystems a transesterificação, apesar de em menores proporções, 

é mais uma vez a que representa a maior fatia dos impactes totais. 
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Figura 47 - Resultados normalizados por danos endpoint do processo 11 

 

Os resultados da análise de danos endpoint para o processo 12 encontram-se representados abaixo 

na figura 48. Contrariamente ao processo 11, a matéria-prima é responsável pela maior fatia nos 

impactes em todas a categorias do processo 12, particularmente na categoria Resources em que a 

gordura animal causa 65% dos impactes totais. Nessa categoria a transesterificação é responsável por 

cerca de um terço dos impactes totais e os efeitos da distribuição de FAME são quase nulos. 

 

Figura 48 - Resultados normalizados por danos endpoint do processo 12 

 

Na figura 49 é possível observar a comparação dos resultados por impactes midpoint dos processos 

11 e 12. Tal como na análise de danos endpoint, em todas as categorias o processo 11 tem menos 

impacte que o processo 12. O maior contraste verifica-se na categoria natural land transformation, que 

é a categoria mais proeminente e na qual o processo 12 tem um impacte quase três vezes superior ao 
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processo 11. Com impactes inferiores encontram-se as categorias marine ecotoxicity, freshwayer 

ecotoxicity e freshwater eutrophication, por esta ordem, nas quais o impacte do processo 12 é cerca do 

dobro do process 11. Menos relevantes mas ainda apreciáveis são os impactes nas categorias marine 

eutrophication, human toxicity e fossil deletion. 

 

Figura 49 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 11 e 12 

 

Os resultados detalhados da análise por impactes midpoint do processo 11 encontram-se apresentados 

na figura 50. Na categoria natural land transformation, que é a mais relevante, a maior parte do impacte 

é devida à transesterificação (cerca de 80%) e o restante deve-se em partes iguais à matéria-prima e 

à distribuição. Em todas as outras categorias relevantes a transesterificação representa mais de metade 

dos impactes totais, à excepção da categoria fóssil depletion em que é responsável pela quase 

totalidade do impacte. 
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Figura 50 - Resultados normalizados por impactes midpoint do processo 11 

 

4.4. Processos 13 e 14 

Os processos 13 e 14 representam a produção de biodiesel a partir de microalgas através da extração 

Soxhlet e da extração supercrítica respetivamente. Convém relembrar que, por uma questão de 

coerência com os outros processos estudados, ambos os processos não incluem a distribuição de 

biodiesel devido a facto de serem baseados num estudo realizado à escala laboratorial. Além disso, 

devido ao modo como estes processos foram modelados, não é possível detalhá-los em função da 

produção de microalgas e da sua transformação em biodiesel. Na figura 51 representada abaixo 

encontra-se uma comparação entre os resultados da análise de danos endpoint para estes dois 

processos. A observação mais relevante a fazer é o facto de os resultados serem de uma ordem de 

grandeza muito superior em relação a todos os outros processos até aqui analisados. Tal já era 

esperado devido à escala reduzida em que os processos foram modelados. A categoria Resources é 

onde os impactes são mais relevantes, seguida de perto pela categoria Human Health. Com cerca de 

metade dos impactes das duas anteriores está a categoria Ecosystems. Em todas as três categorias o 

processo 13 é o que apresenta menores impactes. Como os processos 13 e 14 são iguais exceto na 

tecnologia utilizada para transformar as microalgas em biodiesel, podemos concluir que a extração  

Soxhlet tem menos impactes que a extração supercrítica. 
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Figura 51 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 13 e 14 

 

A comparação dos resultados por impactes midpoint dos processos 13 e 14 está representada abaixo 

na figura 52. Tal como na análise de danos endpoint, em todas as categorias o processo 13 tem menos 

impacte que o processo 14 e as proporções entre si quase não variam. Os impactes mais relevantes 

são nas categorias marine ecotoxicity e freshwater ecotoxicity. Consecutivamente menos relevantes 

encontram-se as categorias freshwater eutrophication, marine eutrophication e human toxicity. 

 

Figura 52 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 13 e 14 
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4.5. Comparação com os combustíveis convencionais 

4.5.1. Biocombustíveis e diesel 

Os biocombustíveis estudados neste trabalho que podem substituir o diesel convencional em motores 

de combustão interna são o syndiesel, o DME, o FAME e o biodiesel. Para cada tipo de biocombustível, 

apenas os processos com menores impactes foram comparados com o diesel. No caso do syndiesel 

foi o processo 7 que apresentou impactes mais reduzidos, para o DME foi o processo 9 e para o FAME 

foi o processo 11. O processo 13 (biodiesel) não foi comparado porque os seus impactes são de uma 

ordem de grandeza muito superior. Na figura 53 podem visualizar-se os resultados da análise de danos 

endpoint para estes processos. O maior contraste dá-se na categoria Resources, na qual o diesel tem 

um impacte muito superior aos outros processos, inclusive aos seus próprios impactes nas outras duas 

categorias. Também nas categorias Human Health e Ecosystems o diesel tem maiores impactes que 

os restantes processos, contudo a diferença entre eles não é tão acentuada. 

 

Figura 53 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 7, 9, 11 e diesel 

 

Na figura anterior os resultados dos processos 7, 9 e 11 eram praticamente indistinguíveis entre si 

devido aos problemas de escala causados pelos enormes impactes causados pelo diesel. Por essa 

razão foi projetado o mesmo gráfico mas sem o diesel para permitir uma análise mais detalhada dos 

outros processos, como se pode observar na figura 54. Mais uma vez o maior contraste dá-se na 

categoria Resources, na qual o processo 11 apresenta um impacte mais de duas vezes superior aos 

impactes dos processos 7 e 9. Ainda nessa categoria, apesar de muito próximos, o processo 7 tem um 

impacte ligeiramente inferior ao processo 9. Na categoria Human Health, apesar de muito semelhantes, 

o processo 11 volta a ter um impacte superior aos processos 9 e 7, por esta ordem. Contudo, na 

categoria Ecosystems o mesmo já não se verifica, uma vez que o maior impacte é causado pelo 

processo 9, seguido do processo 7 e por último do processo 11, apesar de os impactes não 

diferenciarem muito entre si. 
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Figura 54 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 7, 9, 11 

 

Na figura 55 estão representados os resultados da análise por impactes midpoint para os processos 7, 

9, 11 e diesel. O impacte do diesel na categoria natural land transformation é de tal ordem superior em 

relação aos impactes dos outros processos nesta e nas restantes categorias que os eclipsa totalmente. 

Na categoria fossil depletion, apesar de numa proporção muito menor, também é muito superior aos 

impactes dos restantes processos. 

 

Figura 55 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 7, 9, 11 e diesel 

 

Para permitir uma análise mais detalhada encontram-se abaixo na figura 56 os resultados da análise 

por impactes midpoint para os processos 7, 9, 11 e diesel sem as categorias natural land transformation 
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e o fossil depletion. Nas quatro categorias mais relevantes o processo 11 é o que apresenta maiores 

impactes, seguido do diesel, do processo 9 e do processo 7, por esta ordem. Na categoria marine 

ecotoxicity os impactes estão relativamente equilibrados, com apenas o processo 11 a ter um impacte 

um pouco mais pronunciado. Na categoria freshwater ecotoxicity os processos 11 e diesel apresentam 

impactes com diferenças consideráveis em relação aos processos 7 e 9. Com proporções semelhantes 

mas com menos de metade dos impactes da categoria anterior está a categoria human toxicity. Na 

categoria freshwater eutrophication é onde se verifica o maior contraste, com o processo 11 a ter um 

impacte muito superiores aos demais. Menos relevantes mas ainda interessantes de analisar está as 

categorias marine eutrophication e urban land ocupation, em que o diesel apresenta os menores 

impactes. Em todas as restantes categorias o diesel tem impactes claramente superiores em relação 

aos restantes processos. 

 

Figura 56 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 7, 9, 11 e diesel 
excluindo as categorias de impacte natural land transformation e fossil depletion 

 

Fazendo um resumo geral, para os resultados da análise de danos endpoint o processo 7 (syndiesel) 

é o que apresenta menores impactes ambientais. O processo 9 (DME) apresenta impactes muito 

semelhantes mas ligeiramente superiores. Por último, fazendo uma apreciação global das três 

categorias, o processo 11 (FAME) é o que mostra maiores impactes. Contudo todos estes processos 

apresentam menores impactes que o diesel em todas as categorias de impacte. Relativamente à 

análise de danos midpoint nas categorias mais relevantes o processo 11 é o que apresenta maiores 

impactes, um pouco mais altos que os impactes do diesel e muito superiores aos impactes dos 

processos 7 e 9. Nesta análise o processo 7 é mais uma vez o que apresenta menores impactes. Como 

mencionado no ponto 4.1.3, os impactes dos processos 7 e 9 representam uma produção de syndiesel 

e DME limitadas pela disponibilidade de licor negro produzido pelas fábricas de celulose. 
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4.5.2. Biocombustíveis e gasolina 

Os biocombustíveis estudados neste trabalho que podem substituir a gasolina convencional são o 

metanol e o etanol. Apenas foi estudado um processo para produção de etanol, neste caso o processo 

10. Contudo foram estudados três processos para produção de metanol, dos quais apenas o processo 

8 entrou nesta comparação por ter sido o que apresentou menores impactes. Abaixo na figura 57 podem 

visualizar-se os resultados da análise de danos endpoint para estes processos. O maior contraste é 

visível na categoria Resources, na qual a gasolina tem um impacte muito superior aos outros processos 

e também aos seus próprios impactes nas outras duas categorias. Na categoria Ecosystems os 

impactes da gasolina e do processo 10 estão relativamente equilibrados e são superiores ao impacte 

do processo 8. Na categoria Human Health o processo 10 é o que apresenta o maior impacte, sendo 

pouco superior à gasolina e muito superior ao processo 8. 

 

Figura 57 - Comparação dos resultados normalizados por danos endpoint dos processos 8, 10 e gasolina 

 

Na figura 58 estão representados os resultados da análise por impactes midpoint para os processos 8, 

10 e gasolina. O impacte da gasolina na categoria natural land transformation é tão grande que dificulta 

a visualização dos impactes dos outros processos nas restantes categorias, impossibilitando assim a 

sua comparação. 
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Figura 58 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 8, 10 e gasolina 

 

Para contornar os problemas de escala no gráfico anterior, abaixo na figura 59 podem observar-se os 

resultados da análise por impactes midpoint para os processos 8, 10 e gasolina sem a categoria natural 

land transformation. À exceção da categoria fossil depletion, na qual a gasolina tem o maior impacte, 

pode observar-se que em todas as categorias relevantes o processo 10 tem impactes muito superiores 

ao processo 8 e à gasolina. Isso é mais notório na categoria marine ecotoxicity, seguido de perto pela 

categoria freshwater ecotoxicity. A mesma tendência também se verifica nas categorias freshwater 

eutrophication, marine eutrophication e human toxicity mas com menos relevância no panorama geral. 

De salientar que em todas as categorias o processo 8 é o que apresenta menores impactes. 
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Figura 59 - Comparação dos resultados normalizados por impactes midpoint dos processos 8, 10 e gasolina 
excluindo a categoria de impacte natural land transformation 

 

Em suma, nos resultados da análise de danos endpoint o processo 8 (metanol) é o que apresenta 

menores impactes, uma vez que o processo 10 (etanol) apresenta impactes bastante superiores em 

todas as categorias. Apesar disso, de um modo geral o processo 10 apresenta impactes inferiores aos 

da gasolina. Relativamente à análise de danos midpoint, salvo numa exceção, em todas as categorias 

mais relevantes o processo 10 apresenta impactes muito superiores ao processo 8 e à gasolina. Mais 

uma vez o processo 8 é o que apresenta menores impactes em todas as categorias. Como mencionado 

no ponto 4.1.3, os impactes do processo 8 representam uma produção de metanol limitada pela 

disponibilidade de licor negro produzido pelas fábricas de celulose. 

 

4.6. Comparação entre as pontuações finais únicas 

Todas as análises e comparações de processos realizadas até aqui foram feitas através dos resultados 

das avaliações endpoint (com apenas três categorias e mais simples de interpretar) e midpoint (com 

18 categorias de impacte mas mais difícil de analisar). Contudo a avaliação mais simples e direta que 

existe para comparar os impactes ambientais dos processos é a pontuação final única, que é uma 

simplificação do método endpoint. Para calcular a pontuação final única são utilizados os resultados 

normalizados da análise endpoint e é feita uma soma ponderada linear entre as três categorias de 

danos endpoint. Os coeficientes de ponderação foram aplicados de acordo com a perspetiva 

hierárquica/média (H/A), que é uma perspetiva moderada e geralmente aceite pela comunidade 

científica [46]. Às três categorias de danos Human Health, Ecosystems e Resources foram atribuídas 

coeficientes de ponderação com um peso de 40-40-20% respetivamente. Os impactes normalizados 
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por categoria de danos endpoint para cada processo e as respetivas pontuações finais únicas 

encontram-se abaixo na tabela 5. 

Tabela 5 - Impactes normalizados por categorias de danos endpoint e pontuações finais únicas 

Processos Human Health Ecosystems Resources 
Pontuação final 

única 

Processo 1 1.44E-06 7.68E-07 2.74E-06 1.43E-06 

Processo 2 1.42E-06 7.54E-07 2.68E-06 1.41E-06 

Processo 3 1.38E-06 7.31E-07 2.60E-06 1.36E-06 

Processo 4 1.16E-06 6.40E-07 2.26E-06 1.17E-06 

Processo 5 1.15E-06 6.36E-07 2.24E-06 1.16E-06 

Processo 6 1.11E-06 6.13E-07 2.16E-06 1.12E-06 

Processo 7 6.00E-07 3.28E-07 1.14E-06 6.00E-07 

Processo 8 6.92E-07 3.77E-07 1.31E-06 6.90E-07 

Processo 9 6.36E-07 3.47E-07 1.21E-06 6.35E-07 

Processo 10 2.29E-06 1.16E-06 3.77E-06 2.13E-06 

Processo 11 6.48E-07 3.03E-07 2.95E-06 9.70E-07 

Processo 12 1.05E-06 5.21E-07 7.75E-06 2.18E-06 

Processo 13 5.25E-03 2.70E-03 6.18E-03 4.42E-03 

Processo 14 6.28E-03 3.23E-03 7.39E-03 5.28E-03 

Diesel 2.06E-06 1.23E-06 1.71E-05 4.73E-06 

Gasolina 1.59E-06 9.99E-07 1.66E-05 4.36E-06 

 

De modo a facilitar a visualização dos resultados as pontuações finais únicas por processo encontram-

se agrupadas abaixo na figura 60, à exceção dos processos 13 e 14 por terem impactes de uma ordem 

de grandeza muito superior aos restantes processos. Contudo convém salientar que também nesta 

análise o processo 13 apresentou menores impactes que o processo 14. 
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Figura 60 - Pontuações finais únicas dos processos estudados 

As conclusões gerais que se podem retirar da análise das pontuações finais únicas são exatamente 

iguais às conclusões retiradas a partir da análise endpoint, o que era expectável visto que a pontuação 

final única é baseada no método endpoint. Os processos 1, 2 e 3 são os que apresentam maiores 

impactes de todos os processos que utilizam madeira como matéria-prima. Deste grupo o processo 1 

(syndiesel) é o que apresenta maior impacte, seguido do processo 2 (metanol) e por último do processo 

3 (DME). O grupo dos processos 4, 5 e 6 tem ligeiramente menos impactes que o grupo anterior, devido 

ao facto de utilizarem madeira residual como matéria-prima. O processo 4 (syndiesel) é o que apresenta 

maior impacte, seguido do processo 5 (metanol) e por último do processo 6 (DME). Os processos 7, 8 

e 9 são os que apresentam menores impactes, com o processo 7 (syndiesel) a ter a menor pontuação 

final única, seguido do processo 9 (DME) e por último do processo 8 (metanol). O processo 10 (etanol) 

tem um impacte bastante superior à média geral. Quanto aos processos de produção de FAME, o 

processo 11 apresenta uma pontuação final única bastante baixa, contrariamente ao processo 12 que 

tem o maior impacte de todos os biocombustíveis estudados. O diesel e a gasolina apresentam os 

maiores impactes de entre todos os processos, com o diesel a mostrar uma pontuação final única 

ligeiramente superior à da gasolina. 

Através da análise das pontuações finais únicas ou da análise endpoint, conclui-se que todos os 

biocombustíveis estudados têm menores impactes que o diesel e a gasolina e que são alternativas 

ambientalmente viáveis a estes. Contudo é importante salientar que as conclusões retiradas da análise 

midpoint são ligeiramente diferentes. Nesta verificou-se que o processo 11 (FAME) apresenta maiores 

impactes que o diesel em todas as categorias relevantes. Esta avaliação é contraditória aos resultados 

da avaliação endpoint, uma vez o processo 11 tem a quarta menor pontuação final única de todos os 

processos estudados. Também se verifica uma contradição na análise do processo 10 (etanol), visto 

que na avaliação midpoint este apresenta maiores impactes que a gasolina em todas as categorias 

relevantes. A razão pela qual o diesel e a gasolina apresentam uma pontuação final única tão grande 

é porque no método endpoint caracterizado a categoria Resources representa os sobrecustos da 

produção futura de recursos ao longo de um período infinito. Como o diesel e a gasolina são produzidos 

0.00E+00

5.00E-07

1.00E-06

1.50E-06

2.00E-06

2.50E-06

3.00E-06

3.50E-06

4.00E-06

4.50E-06

5.00E-06



68 
 

a partir de petróleo, que é um recurso fóssil não renovável e cujas reservas se encontram limitadas a 

curto prazo, os impactes destes combustíveis na categoria Resources são inevitavelmente grosseiros. 

O mesmo se aplica às categorias natural land use e fossil depletion do método midpoint. 

 

4.7. Comparação com os resultados da bibliografia 

Numa tentativa de estabelecer um ponto de ligação com os estudos já existentes na bibliografia e para 

tentar compreender se estes são coerentes com os resultados obtidos neste estudo, encontra-se abaixo 

na tabela 6 uma comparação entre os processos estudados e os processos de estudos semelhantes. 

Como todos estes estudos retirados da bibliografia são análises Well-to-Tank, os únicos resultados que 

apresentam são a energia consumida e as emissões de CO2 equivalente. A única categoria do método 

ReCiPe que apresenta um indicador nesta unidade (gCO2eq) é a categoria climate change da análise 

midpoint caracterizada, razão pela qual este foi o único impacte a ser comparado. 

Tabela 6 - Comparação dos resultados do estudo com os resultados da bibliografia 

Nº de 

processo 

Emissões 

(gCO2eq/MJ) 

Emissões [23] 

(gCO2eq/MJ) 

Emissões [24] 

(gCO2eq/MJ) 

Emissões [25] 

(gCO2eq/MJ) 

1 13,5 20,9 7,0 - 

2 13,2 20,0 6,6 - 

3 12,8 20,0 6,5 - 

4 11,1 13,7 - - 

5 11,1 13,5 - - 

6 10,7 13,5 - - 

7 5,8 10,2 2,5 - 

8 6,6 10,4 2,2 - 

9 6,1 10,2 2,1 - 

10 21,4 13,7 9,2 - 

11 5,7 16,0 13,8 - 

12 9,9 19,5  26,3 - 

13 55032,3 - - 14320,4 

14 65838,6 - - 17123,0 

Diesel 14,7 21,9 15,4 - 

Gasolina 19,7 19,9 13,8 - 

O maior contraste nota-se nos processos 13 e 14, que apresentam resultados numa ordem de grandeza 

completamente incongruente com os restantes processos. A razão para impactes tão elevados já foi 

explicada anteriormente e deve-se ao facto de estes processos terem sido modelados à escala 

laboratorial. Além disso apenas utilizam electricidade como entrada, como se pode ver nos anexos A.6, 

B.5 e B.6. No estudo original foi considerado o mix de electricidade português (que apresenta uma 
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maior percentagem de energias renováveis), no entanto, no presente estudo foi considerado o mix da 

UE-28 (que apresenta uma menor percentagem de energias renováveis e maior percentagem de 

carvão). De um modo geral os resultados são coerentes com os da bibliografia, não em valores 

absolutos mas em termos da ordem dos processos com mais e menos impactes. Apenas os processos 

11 e 12 saem dessa ordem, apresentando emissões muito superiores nos estudos da bibliografia. Note-

se contudo que tanto na análise midpoint como na análise endpoint o processo 12 apresentou impactes 

superiores aos restantes processos, enquanto que nas emissões de CO2 equivalente da categoria 

climate change apresenta o quinto menor impacte. Este exemplo serve para mostrar que esta 

comparação não é a mais adequada. O método ReCiPe foi concebido para apresentar uma grande 

variedade de categorias de impacte e os seus resultados devem ser analisados em conjunto. A 

categoria climate change não foi projetada para ser analisada individualmente e não é adequada para 

comparações com análises Well-to-Tank. Além disso os resultados da bibliografia foram calculados 

através da soma de medições diretas e convertidos em gramas de CO2 equivalente através coeficientes 

específicos, enquanto que os resultados deste estudo foram processados pelo software SimaPro e 

calculados com base na base de dados ecoinvent e no método ReCiPe.  



70 
 

5. Conclusões 

De todos os processos estudados neste trabalho, os três processos que são produzidos através da 

gaseificação de licor negro e que utilizam madeira residual como matéria-prima foram os que 

apresentaram menores impactes em todos os três métodos de avaliação utilizados (midpoint, endpoint 

e pontuação final única). Contudo é de salientar que a produção de biocombustíveis a partir de licor 

negro representada nestes três processos está limitada pela disponibilidade de licor negro produzido 

pelas fábricas de celulose. Destes processos, o que produz syndiesel foi o que apresentou menores 

impactes, seguido do processo de DME e com maiores impactes foi o processo de metanol. Contudo 

as diferenças de impactes entre estes processos não são substanciais e todos aparentam ser viáveis 

do ponto de vista ambiental. Verificou-se que os processos com gaseificação de madeira apresentam 

cerca do dobro dos impactes dos que utilizam gaseificação de licor negro e também que os processos 

que utilizam madeira cultiva como matéria-prima têm impactes ligeiramente superiores aos que usam 

madeira residual. Em todos estes processos a parte mais significativa dos impactes foi causada pela 

matéria-prima utilizada, sendo que a distribuição dos biocombustíveis foi menos relevante. Na 

comparação de pontuações finais únicas todos estes processos apresentaram impacte muito inferiores 

ao diesel e à gasolina, tendo-se verificado o mesmo em quase todas as categorias relevantes do 

método midpoint. Contudo, devido a uma simplificação na modelação da gaseificação, todos estes 

processos apresentam impactes inferiores aos reais. Apesar disso é pouco provável que isso tenha 

influenciado os resultados significativamente. 

O processo de produção de etanol foi de todos os processos estudados o que apresentou maiores 

impactes, tendo em conta os três métodos de avaliação usados. A porção mais significativa dos 

impactes causados deve-se à matéria-prima utilizada, neste caso a palha. Na comparação com a 

gasolina, na análise midpoint apresentou impactes muito superiores em quase todas as categorias 

relevantes. Em suma, o etanol produzido utilizando palha como matéria-prima não deu provas de ser 

uma alternativa particularmente viável em termos ambientais. 

Os processos de produção de FAME apresentaram resultados bastante diferentes. O que utiliza óleo 

alimentar usado como matéria-prima foi um dos processos que apresentou menores impactes, depois 

dos processos que utilizam madeira e gaseificação. Contudo na análise midpoint este apresentou 

impactes ligeiramente superiores ao diesel em bastantes categorias, sendo que por essa razão a sua 

viabilidade como alternativa ao diesel não é clara. O processo que utiliza gordura animal como matéria-

prima foi, de um modo geral, o que apresentou os segundos maiores impactes. De acordo com os 

resultados obtidos, a produção de FAME através deste processo não aparenta ser viável, ainda mais 

pelo fato de a produção de FAME a partir de óleo usado ser uma alternativa muito melhor. 

Os processos para produção e biodiesel a partir de microalgas apresentaram impactes totalmente fora 

do razoável. Tal já era esperado, tendo em conta a escala muito reduzida a que estes processos foram 

modelados. O objetivo ao analisá-los neste trabalho não era fazer uma comparação com outros 

combustíveis, mas sim compará-los entre si. A conclusão que se retira é que a produção de biodiesel 

utilizando a extração de Soxhlet tem menos impactes que usando a extração supercrítica. 
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5.1. Trabalho futuro 

Na eventualidade deste trabalho ter seguimento ficam algumas recomendações: 

• Modelar os processos com mais detalhe, particularmente os processos de gaseificação de 

madeira e gaseificação de licor negro 

• Realizar um estudo semelhante mais focado nos biocombustíveis de 3ª geração 

• Complementar este estudo com uma análise Gate-to-Grave 

• Realizar este estudo utilizando outros métodos de avaliação de impactes 

• Fazer uma análise de custos 
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Anexos 

A – Produção, transformação e transporte de matéria-prima 

A.1 – Madeira cultivada 

Tabela 7 - Cultivo, abate e lascagem 

Entradas Unidades Quantidades 

Diesel (LHV) MJ/MJ 0.0176 

Pesticidas kg/MJ 2.10E-05 

Estacas de choupo kg/MJ 2.90E-04 

Uso do solo (Ucrânia, terra adequada) ha/MJ 5.26E-07 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada MJ 1 

NOx (diesel) g/MJ 1.43E-02 

NMVOC (diesel) g/MJ 1.37E-03 

CH4 (diesel) g/MJ 2.25E-05 

CO (diesel) g/MJ 4.47E-03 

NH3 (diesel) g/MJ 3.27E-06 

N2O (diesel) g/MJ 5.55E-05 

PM2.5 (diesel) g/MJ 7.10E-04 

PM10 (diesel) g/MJ 7.10E-04 

CO2 (diesel) g/MJ 1.29E+00 

 

Tabela 8 - Transporte para a estação de secagem 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 50km) t*km/MJ 0.005466 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada transportadas MJ 1 

 

Tabela 9 - Secagem 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada transportadas MJ/MJ 1.136 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada secas MJ 1 
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Tabela 10 - Transporte para a fábrica 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada secas MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 500km) t*km/MJ 0.03904 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira cultivada na fábrica MJ 1 

 

A.2 – Madeira residual 

Tabela 11 - Colheita de resíduos florestais 

Entradas Unidades Quantidades 

Diesel (LHV) MJ/MJ 0.012 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Madeira residual MJ 1 

NOx (diesel) g/MJ 8.10E-03 

NMVOC (diesel) g/MJ 5.62E-04 

CH4 (diesel) g/MJ 9.19E-06 

CO (diesel) g/MJ 2.18E-03 

NH3 (diesel) g/MJ 2.23E-06 

N2O (diesel) g/MJ 3.84E-05 

PM2.5 (diesel) g/MJ 2.72E-04 

PM10 (diesel) g/MJ 2.72E-04 

CO2 (diesel) g/MJ 8.79E-01 

 

Tabela 12 - Secagem 

Entradas Unidades Quantidades 

Madeira residual MJ/MJ 1.053 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Madeira residual seca MJ 1 

 

Tabela 13 - Lascagem 

Entradas Unidades Quantidades 

Madeira residual seca MJ/MJ 1.025 

Diesel (LHV) MJ/MJ 0.00336 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual MJ 1 

NOx (diesel) g/MJ 2.27E-03 
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NMVOC (diesel) g/MJ 1.57E-04 

CH4 (diesel) g/MJ 2.57E-06 

CO (diesel) g/MJ 6.11E-04 

NH3 (diesel) g/MJ 6.24E-07 

N2O (diesel) g/MJ 1.08E-05 

PM2.5 (diesel) g/MJ 7.61E-05 

PM10 (diesel) g/MJ 7.61E-05 

CO2 (diesel) g/MJ 2.46E-01 

 

Tabela 14 - Transporte para a fábrica 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 500km) t*km/MJ 0.03904 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ 1 

 

A.3 – Palha 

Tabela 15 - Enfardamento 

Entradas Unidades Quantidades 

Diesel (LHV) MJ/MJ 0.0096 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Fardos de palha MJ 1 

NOx (diesel) g/MJ 7.81E-03 

NMVOC (diesel) g/MJ 7.50E-04 

CH4 (diesel) g/MJ 1.23E-05 

CO (diesel) g/MJ 2.44E-03 

NH3 (diesel) g/MJ 1.78E-06 

N2O (diesel) g/MJ 3.03E-05 

PM2.5 (diesel) g/MJ 3.87E-04 

PM10 (diesel) g/MJ 3.87E-04 

CO2 (diesel) g/MJ 7.03E-01 

 

Tabela 16 - Transporte para a peletizadora 

Entradas Unidades Quantidades 

Fardos de palha MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 50km) t*km/MJ 0.00349 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Fardos de palha transportados MJ 1 
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Tabela 17 - Produção de pellets de palha 

Entradas Unidades Quantidades 

Fardos de palha transportados MJ/MJ 1.01 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.02 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Pellets de palha MJ 1 

 

Tabela 18 - Transporte para a fábrica 

Entradas Unidades Quantidades 

Pellets de palha MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 500km) t*km/MJ 0.034884 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Pellets de palha na fábrica MJ 1 

 

A.4 – Óleo alimentar usado 

Tabela 19 - Transporte de óleo usado para a fábrica 

Entradas Unidades Quantidades 

Distância (camião 40t, 100km) (80%) t*km/MJ 0.002328 

Distância (navio-tanque 22560t, 7000km) (20%) t*km/MJ 0.037838 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Óleo usado transportado MJ 1 

 

Tabela 20 - Refinamento 

Entradas Unidades Quantidades 

Óleo usado transportado MJ/MJ 1.0246 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.0009 

Ácido fosfórico (H3PO4) kg/MJ 0.000032 

Hidróxido de sódio (NaOH) kg/MJ 0.000088 
Gás natural (para produção de vapor) (2500km, EU-
mix) MJ/MJ 0.004444 

Electricidade (para produção de vapor) (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.00008 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Óleo usado refinado MJ 1 

CO2 (caldeira a gás natural) g/MJ 0.25 

CH4 (caldeira a gás natural) g/MJ 0.000011 

N2O (caldeira a gás natural) g/MJ 0.000004 
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A.5 – Gordura animal 

Tabela 21 - Processamento de gordura animal 

Entradas Unidades Quantidades 

Gordura animal em carcaça MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.01704 

Gás natural (2500km, EU-mix) MJ/MJ 0.3047 

Óleo combustível MJ/MJ 0.0374 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Sebo MJ 1 

 

Tabela 22 - Transporte de sebo para a fábrica 

Entradas Unidades Quantidades 

Sebo MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.004354 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Sebo transportado MJ 1 

 

Tabela 23 - Refinamento 

Entradas Unidades Quantidades 

Sebo transportado MJ/MJ 1.0246 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.0009 

Ácido fosfórico (H3PO4) kg/MJ 0.000032 

Hidróxido de sódio (NaOH) kg/MJ 0.000088 
Gás natural (para produção de vapor) (2500km, EU-
mix) MJ/MJ 0.004444 

Electricidade (para produção de vapor) (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.00008 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Sebo refinado MJ 1 

CO2 (caldeira a gás natural) g/MJ 0.25 

CH4 (caldeira a gás natural) g/MJ 0.000011 

N2O (caldeira a gás natural) g/MJ 0.000004 

 

A.6 – Microalgas 

Tabela 24 - Produção de microalgas 

Entradas Unidades Quantidades 

Azoto (N) kg/g 2.08E-05 
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Potássio (K) kg/g 7.08E-05 

Fósforo (P) kg/g 5.07E-06 

Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) kg/g 1.95E-05 

Ferro (Fe) kg/g 2.25E-07 

Sódio (Na) kg/g 1.95E-05 

Boro (B) kg/g 3.75E-04 

Manganês (Mn) kg/g 8.96E-07 

Zinco (Zn) kg/g 1.08E-08 

Cobalto (Co) kg/g 2.42E-08 

Água deionizada kg/g 1.90E-01 

Electricidade (iluminação) (EU-mix, LV) MJ/g 2.17 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Algas g 1 

 

Tabela 25 - Colheita de microalgas 

Entradas Unidades Quantidades 

Algas g/g 1 

Electricidade (centrifugação) (EU-mix, LV) MJ/g 0.11 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Algas colhidas g 1 

 

Tabela 26 - Secagem de microalgas 

Entradas Unidades Quantidades 

Algas colhidas g/g 1 

Electricidade (secagem) (EU-mix, LV) MJ/g 0.0028 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Algas secas g 1 

 

Tabela 27 - Moagem de microalgas 

Entradas Unidades Quantidades 

Algas secas g/g 1 

Electricidade (moínho de corte) (EU-mix, LV) MJ/g 0.01 

Electricidade (moínho de bolas) (EU-mix, LV) MJ/g 0.02 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Algas moídas g 1 
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B – Transformação de matéria-prima em biocombustível 

B.1 – Gaseificação de madeira 

Tabela 28 - Gaseificação de madeira (syndiesel) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 2.1288 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel MJ 1 

 

Tabela 29 - Gaseificação de madeira (metanol) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 1.96 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol MJ 1 

 

Tabela 30 - Gaseificação de madeira (DME) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 1.96 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME MJ 1 

 

B.2 – Gaseificação de licor negro 

Tabela 31 - Gaseificação de licor negro (syndiesel) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 0.956398 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel MJ 1 

 

Tabela 32 - Gaseificação de licor negro (metanol) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 0.985569 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol MJ 1 
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Tabela 33 - Gaseificação de licor negro (DME) 

Entradas Unidades Quantidades 

Lascas de madeira residual na fábrica MJ/MJ 0.957035 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME MJ 1 

 

B.3 – Hidrólise e fermentação 

Tabela 34 - Hidrólise e fermentação 

Entradas Unidades Quantidades 

Pellets de palha na fábrica MJ/MJ 1.9342 

Sulfato de amónio ((NH4)2SO4) kg/MJ 0.000089 

Amoníaco (NH3) kg/MJ 0.0002315 

Fosfato monopotássico (KH2PO4) kg/MJ 0.0001272 

Sulfato de magnésio (MgSO4) kg/MJ 0.0000191 

Cloreto de cálcio (CaCl2) kg/MJ 0.0000254 

Cloreto de sódio (NaCl) kg/MJ 0.0001939 

Antiespumante kg/MJ 0.0003827 

Dióxido de enxofre (SO2) kg/MJ 0.0000263 

Fosfato diamónico ou DAP ((NH4)2HPO4) kg/MJ 0.0001676 

Hidróxido de sódio (NaOH) kg/MJ 0.0026575 

Óxido de cálcio (CaO) kg/MJ 0.0010561 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Etanol MJ 1 

CH4 (cogeração) g/MJ 0.0032211 

N2O (cogeração) g/MJ 0.0006442 

 

B.4 – Transesterificação 

Tabela 35 - Transesterificação 

Entradas Unidades Quantidades 

Óleo usado / Gordura animal refinado MJ/MJ 0.96337 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00385 

Ácido fosfórico (H3PO4) kg/MJ 0.00037 

Hidróxido de potássio (KOH) kg/MJ 0.00034 

Metanol (CH3OH) MJ/MJ 0.05717 

Gás natural (2500km, EU-mix) MJ/MJ 0.09275 

   

Saídas Unidades Quantidades 

FAME MJ 1 

Sulfato de potássio (K2SO4) kg/MJ 0.00068 
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B.5 – Extração Soxhlet 

Tabela 36 - Extração Soxhlet 

Entradas Unidades Quantidades 

Algas moídas g/g 1 

Electricidade (Soxhlet) (EU-mix, LV) MJ/g 0.76 

Electricidade (evaporação) (EU-mix, LV) MJ/g 0.252 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Óleo g 1 

   

Entradas Unidades Quantidades 

Óleo g/MJ 65.87138 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Biodiesel MJ 1 

 

B.6 – Extração supercrítica 

Tabela 37 - Extração supercrítica 

Entradas Unidades Quantidades 

Algas moídas g/g 1 

Electricidade (bomba CO2) (EU-mix, LV) MJ/g 0.947 

Electricidade (bomba EtOH) (EU-mix, LV) MJ/g 0.285 

Electricidade (banho de aquecimento) (EU-mix, LV) MJ/g 0.594 

Electricidade (arrefecimento) (EU-mix, LV) MJ/g 0.259 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Óleo e pigmento g 1 

   

Entradas Unidades Quantidades 

Óleo e pigmento g/MJ 59.577 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Biodiesel MJ 1 
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C – Distribuição de biocombustíveis 

C.1 – Distribuição de syndiesel 

Tabela 38 - Transporte de syndiesel para o depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Syndiesel MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 305km) (13.2%) t*km/MJ 0.000985 

Distância (navio-tanque 15000t, 1118km) (31.6%) t*km/MJ 0.008029 

Distância (barcaça 1200t, 153km) (50.8%) t*km/MJ 0.001766 

Distância (comboio, 381km) (4.4%) t*km/MJ 0.000381 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel transportado MJ 1 

 

Tabela 39 - Armazenamento de syndiesel no depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Syndiesel transportado MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00084 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel armazenado MJ 1 

 

Tabela 40 - Distribuição de syndiesel para a estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Syndiesel armazenado MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.003671 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel distribuído MJ 1 

 

Tabela 41 - Abastecimento de syndiesel na estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Syndiesel distribuído MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.0034 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Syndiesel no tanque MJ 1 
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C.2 – Distribuição de metanol 

Tabela 42 - Transporte de metanol para o depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Metanol MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 305km) (13.2%) t*km/MJ 0.002179 

Distância (navio-tanque 15000t, 1118km) (31.6%) t*km/MJ 0.017753 

Distância (barcaça 1200t, 153km) (50.8%) t*km/MJ 0.003906 

Distância (comboio, 381km) (4.4%) t*km/MJ 0.000842 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol transportado MJ 1 

 

Tabela 43 - Armazenamento de metanol no depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Metanol transportado MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00084 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol armazenado MJ 1 

 

Tabela 44 - Distribuição de metanol para a estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Metanol armazenado MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.008097 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol distribuído MJ 1 

 

Tabela 45 - Abastecimento de metanol na estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Metanol distribuído MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.0034 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Metanol no tanque MJ 1 
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C.3 – Distribuição de DME 

Tabela 46 - Transporte de DME para o depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

DME MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 305km) (13.2%) t*km/MJ 0.001527 

Distância (navio-tanque 15000t, 1118km) (31.6%) t*km/MJ 0.01244 

Distância (barcaça 1200t, 153km) (50.8%) t*km/MJ 0.002737 

Distância (comboio, 381km) (4.4%) t*km/MJ 0.00059 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME transportado MJ 1 

 

Tabela 47 - Armazenamento de DME no depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

DME transportado MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00084 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME armazenado MJ 1 

 

Tabela 48 - Distribuição de DME para a estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

DME armazenado MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.005688 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME distribuído MJ 1 

 

Tabela 49 - Abastecimento de DME na estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

DME distribuído MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.0034 

   

Saídas Unidades Quantidades 

DME no tanque MJ 1 
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C.4 – Distribuição de etanol 

Tabela 50 - Transporte de etanol para o depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Etanol MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 305km) (13.2%) t*km/MJ 0.001617 

Distância (navio-tanque 15000t, 1118km) (31.6%) t*km/MJ 0.013177 

Distância (barcaça 1200t, 153km) (50.8%) t*km/MJ 0.002899 

Distância (comboio, 381km) (4.4%) t*km/MJ 0.000625 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Etanol transportado MJ 1 

 

Tabela 51 - Armazenamento de etanol no depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

Etanol transportado MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00084 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Etanol armazenado MJ 1 

 

Tabela 52 - Distribuição de etanol para a estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Etanol armazenado MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.006025 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Etanol distribuído MJ 1 

 

Tabela 53 - Abastecimento de etanol na estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

Etanol distribuído MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.0034 

   

Saídas Unidades Quantidades 

Etanol no tanque MJ 1 
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C.5 – Distribuição de FAME 

Tabela 54 - Transporte de FAME para o depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

FAME MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 305km) (13.2%) t*km/MJ 0.001166 

Distância (navio-tanque 15000t, 1118km) (31.6%) t*km/MJ 0.009497 

Distância (barcaça 1200t, 153km) (50.8%) t*km/MJ 0.002089 

Distância (comboio, 381km) (4.4%) t*km/MJ 0.000451 

   

Saídas Unidades Quantidades 

FAME transportado MJ 1 

 

Tabela 55 - Armazenamento de FAME no depósito de combustível 

Entradas Unidades Quantidades 

FAME transportado MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, MV) MJ/MJ 0.00084 

   

Saídas Unidades Quantidades 

FAME armazenado MJ 1 

 

Tabela 56 - Distribuição de FAME para a estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

FAME armazenado MJ/MJ 1 

Distância (camião 40t, 150km) t*km/MJ 0.004342 

   

Saídas Unidades Quantidades 

FAME distribuído MJ 1 

 

Tabela 57 - Abastecimento de FAME na estação de serviço 

Entradas Unidades Quantidades 

FAME distribuído MJ/MJ 1 

Electricidade (EU-mix, LV) MJ/MJ 0.0034 

   

Saídas Unidades Quantidades 

FAME no tanque MJ 1 

 

 


