
Fernando Monteiro 
Santiago de Compostela, 23 Abril 2019 

Combustíveis florestais para 
produção de energia térmica 
(vapor industrial e água 
quente) economicamente 
competitivos com gás natural 
& outros combustíveis fósseis 



Parques eólicos 
onde existe vento 

Refinarias de petróleo adaptadas 
às especificações do petróleo 

Como qualquer outro recurso, os recursos 
energéticos & investimentos em sistemas de energia 
devem ser maximizados 



Combustíveis florestais são todos os materiais florestais que 
não podem ser utilizados para a produção de pasta de papel, 
painéis de aglomerados de madeira e pellets. 



Preço competitivo (Euro/MWhtérmico) com gás natural & 
outros combustíveis fósseis 



A experiência operacional da Ecotoro Energia na 
maximização de biomassa e equipamentos: 
 
1. Conhece as especificações e a disponibilidade dos 
combustíveis florestais. 
2. Adapta os investimentos em sistemas de biomassa à 
especificações dos combustíveis florestais: por exemplo 
7% cinzas (7% cenizas) 
3. Estreita cooperação com as empresas florestais 
4. Sempre com um objectivo: redução custos & valor 
acrescentado 



E como acrescentar 
valor aos combustíveis 
florestais ? 



2011 – Primeira unidade de demonstração 
produzindo água quente com combustíveis 
florestais, 24h/dia, 365 dia/ano 



2012 – Segunda unidade de demonstração 
produzindo água quente com combustíveis 
florestais, 24h/dia, 365 dias/ano 



Duas unidades de demonstração: 
• operação completamente automática 
• capacidade do silo até 140 m3 
• remoção automática das cinzas até 7% teor  
cinzas 
• valor acrescentado muito interessante 
• investimento mais barato que outras soluções 
com menos qualidade ! 
 
 



2016 – instalação unidade de refinação para 
melhorar as especificações energéticas dos 
combustíveis florestais & melhorar a fiabilidade 
dos sistemas de queima 



• 4,06 MWhth/ton combustível 
• de 0,5% até 6,7% teor de cinzas 
• preço competitivo para fins 
térmicos, mesmo para grandes 
consumidores gás natural 



 
Poder calorífico (PCI laboratório): 4,16 – 4,64 MWh/ton 
 
 
Poder calorífico real (contador entalpia): 4,06 MWh/ton 
 

Eficiência energética: 88% - 98% 



Com toda esta experiência prática & know-
how acumulados, a estratégia da Ecotoro 
Energia era fornecer  indústrias grandes 
produtoras de vapor industrial que 
actualmente consomem 10-15 ton 
pellets/dia, mas estes sistemas, na 
realidade, não estão preparados para a 
combustão de combustíveis florestais. 
Não é possível maximizar o investimento ! 
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… o que impossibilita que o proprietário 
industrial reduza os custos energéticos 
com a produção de vapor ! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• É possível reduzir custos industriais utilizando 
combustíveis florestais para substituir combustíveis 
fósseis, incluindo gás natural 
• Cada caso é um caso 
• Maximização do investimento e valor acrescentado 
• O know-how existe 
• Há muitos sistemas de biomassa parados, ou com 
problemas operacionais, que podem ser 
solucionados 
 
 



Muchas gracias / Muito obrigado 
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