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Características da biomassa 
florestal 
A estilha de origem florestal apresenta diferentes características, de acordo com a 
espécie florestal em causa e a fração da árvore (tronco, ramos, casca), o teor de 
humidade que apresenta e ainda o tamanho da s partículas resultantes do processo 
de transformação. 

São principalmente estas variáveis que vão influenciar o poder calorífico e o teor de 
cinzas que acumula, determinando o tipo de equipamento e de utilização mais 
adequados. 

Como exemplo, a estilha de pinheiro apresenta um Poder Calorifico Útil (PCU) que 
vai desde os 17.497KJ/kg (30% de Humidade) a 11.782KJ/kg (50% de Humidade). 

De uma maneira geral, as resinosas (por ex. o pinheiro bravo, pinheiro radiata) e os 
matos (por ex. a carqueja,  urze e giestas), apresentam um poder calorífico superior 
às folhosas (por ex. o eucalipto, carvalho e choupo). 

Em termos de utilização, o quadro define alguns requerimentos de qualidade da 
estilha de acordo com diferentes tipos de caldeiras (tendo em conta a sua potência). 

 

O teor de cinzas que os matos libertam, apesar do seu elevado poder calorifico, 
poderá levantar problemas de corrosão e acumulação de cinzas nos equipamentos 
de queima, pelo que deverão ser desenvolvidas tecnologias que reduzam esses 
efeitos.  

No âmbito do projeto foram estudados, para a região Galiza/Norte de Portugal os 
poderes caloríficos de diferent es espécies em função das diferentes partes da 
árvore. Apresentam-se, para algumas delas, os resultados preliminares do Poder 
Calorifico Superior (PCS) em KJ/kg, a um grau de humidade de 0%. 

 

Poderá encontrar mais informação sobre este e outros temas relacionados com a 
biomassa em www.silvaplus.com. 
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