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RESUMO 

Actualmente, os biocombustíveis têm sido apontados como uma alternativa promissora 

aos combustíveis fósseis na actividade de transporte de passageiros e mercadorias, 

principalmente no quadro de controlo e redução de emissões de gases com efeito de 

estufa. Com o objectivo de redução da dependência energética do exterior, Portugal 

deve garantir a inclusão de 10% de biocombustíveis no sector dos transportes, usando 

como fontes de biomassa culturas energéticas de origem nacional. 

A presente dissertação tem como objectivo a avaliação do potencial de incorporação 

do bioetanol em Portugal como substituto da gasolina, usando a beterraba sacarina e 

o cardo como fontes de biomassa. Numa primeira fase, é feita a avaliação do 

potencial de redução de emissões de gases com efeito de estufa do bioetanol, através 

de uma análise integrada do seu ciclo de vida. Posteriormente, é feita uma 

identificação e avaliação de possíveis medidas de mitigação das emissões de gases 

com efeito de estufa, associadas a todo o ciclo de vida do bioetanol. 

A partir deste trabalho conclui-se que a produção de bioetanol a partir da beterraba 

sacarina e do cardo contribui para a redução da emissão de gases com efeito de 

estufa no sector dos transportes. Usando a beterraba como fonte de biomassa, o 

potencial de redução é estimado em 20%, face às emissões associadas ao ciclo 

produtivo da gasolina. No caso do cardo, o potencial de redução é superior a 70%. Na 

etapa de produção de biomassa, utilizando a substituição do uso de fertilizantes 

sintéticos por biofertilizantes como medida de mitigação, o potencial de redução de 

gases com efeito de estufa foi/é avaliado em 20%, para o caso da beterraba. Já na 

etapa de processamento da biomassa em bioetanol, com a substituição do uso de gás 

natural na unidade de co-geração pela queima de biomassa agro-florestal, a redução 

é de 31% e de 41%, para a beterraba e para o cardo, respectivamente. Por fim, com o 

uso do bioetanol nas máquinas agrícolas e nos camiões cisternas usados nas etapas de 

transporte, foi determinado um potencial de redução de 17% para a beterraba e de 

11% para o cardo. 

 

Palavras-chave: 

bioetanol, gasolina, beterraba sacarina, cardo, gases com efeito de estufa, mitigação. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, biofuels have been pointed out as a promising alternative to fossil fuels in 

passengers and goods transportation concerning the control and reduction of 

greenhouse gases emissions. In order to reduce the energetic dependency from abroad, 

Portugal must ensure a 10% of biofuels in transport sector, using national crops as biomass 

sources. 

This dissertation aims to evaluate the potential use of bioethanol in Portugal, as a 

gasoline substitute, using the sugar beet and kardoon as biomass sources. In a first stage, 

an assessment on potential reduction of bioethanol greenhouse gases emissions is made 

through an integrated analysis of its life cycle. Afterwards, an identification and 

evaluation of possible measures for greenhouse gases mitigation associated to the entire 

bioethanol life cycle is made. 

From the current work one concludes that bioethanol production from sugar beet and 

kardoon contributes to greenhouse gases emission reduction in the transport sector. 

Using sugar beet as a biomass source, the reduction potential is estimated at 20%, 

regarding emissions from gasoline production cycle. In kardoon’s case, the potential 

reduction is over 70%. Replacing synthetic fertilizer by biofertilizers as a mitigation 

measure during the biomass production, the greenhouse gases reduction potential in the 

sugar beet scenario is estimated in 20%. Using burning biomass from agriculture and 

forest cultures, instead of natural gas, in a co-generation unit during biomass-bioethanol 

processing, it translates a potential reduction of 31% for sugar beet and 41% for kardoon. 

Finally, using bioethanol in agricultural machinery and tankers for transportation, it was 

determined a potential reduction of 17% for beet and 11% for kardoon. 

 

Keywords: 

bioethanol, gasoline, sugar beet, kardoon, greenhouse gases, mitigation. 
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SIMBOLOGIA E NOTAÇÕES  

 

ACV Análise de Ciclo de Vida 

CE Comissão Europeia 

CO2 dióxido de carbono 

FE Factor de Emissão 

GEE Gases com Efeito de Estufa 

GEMIS Global Emission Model for Integrated Systems 

ha hectare 

INE Instituto Nacional de Estatística 

ISO Internacional Organization for Standardization 

MJ megajoule 

PCI Poder Calorífico Inferior 

tep tonelada equivalente de petróleo 

UE União Europeia 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

O transporte de pessoas e de mercadorias é uma necessidade social que caracteriza o 

desenvolvimento humano e o crescimento económico de um país, tendo-se tornado 

um símbolo de progresso das sociedades desenvolvidas. No entanto, com o acentuado 

crescimento deste sector a nível global, os problemas inerentes ao seu uso são cada vez 

mais notórios, tanto numa perspectiva ambiental como em termos de segurança 

energética. 

Tanto na União Europeia, como a nível global, o sector dos transportes baseia-se quase 

exclusivamente no uso de combustíveis fósseis (COM, 2006; IEA, 2004). Por se tratar de 

um bem escasso, não renovável, o petróleo não pode ser considerado como uma fonte 

de energia sustentável a longo prazo. Aliado a este facto, estão a perspectivas de um 

forte crescimento deste sector a nível global nos próximos anos, aumentando ainda 

mais as necessidades energéticas neste sector. 

Olhando para o caso particular do sector dos transportes na União Europeia, a sua 

dependência energética do petróleo é de 98%, ao qual se associam elevadas taxas de 

importação e consequente vulnerabilidade relativamente aos mercados mundiais de 

venda deste combustível (IEA, 2008). Por este motivo, torna-se essencial a avaliação do 

potencial de uso de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis, com o uso de 

fontes de biomassa nacionais, com o principal intuito de diminuição da dependência 

energética do exterior. 

Para além da problemática da dependência energética da União Europeia, as 

emissões de gases com efeito de estufa, associadas ao crescimento do sector dos 

transportes, devem ser igualmente tidas em conta. Este sector é responsável por 21% 

das emissões de GEE no espaço europeu (IEA, 2004), o que o torna um dos sectores que 

mais contribui para o incumprimento das metas estabelecidas no Protocolo de Quioto. É 

neste seguimento que surge o interesse na promoção da inclusão dos biocombustíveis, 
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particularmente na União Europeia, com a criação de programas de desenvolvimento 

dos biocombustíveis para a próxima década. 

Aprovado em Dezembro de 2008, o Pacote Energia-Clima, definido pela União 

Europeia, estabelece objectivos específicos para a promoção de energia proveniente 

de fontes renováveis para 2020, fixando objectivos nacionais obrigatórios para a quota 

global de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia 

e para a quota de energia proveniente de fontes renováveis consumida pelos 

transportes. São metas definidas a redução de emissões de GEE em, pelo menos, 20% 

relativamente aos níveis de 1990, a redução do consumo de energia em 20%, mediante 

um aumento da eficiência energética e o aumento da utilização das energias 

renováveis para 20%. É igualmente definida a meta de inclusão de 10% de energia de 

origem renovável no sector dos transportes em todos os Estados-Membros. Com esta 

obrigatoriedade por parte da União Europeia, torna-se imperativo perceber qual o seu 

impacto na realidade portuguesa. 

A situação energética portuguesa não difere muito da realidade europeia, no que toca 

à dependência energética do petróleo (Figura 1.1). De facto, o consumo de energia 

primária em Portugal aumentou significativamente entre 1992 e 2008, em 45% ou 2,5% 

ao ano. Em termos de dependência energética, Portugal importou 81,23% da sua 

energia em 2008, sendo a grande fatia o petróleo. No entanto, tem-se verificado nos 

últimos anos a diminuição do uso de petróleo, estando gradualmente a ser substituído 

pelo gás natural. 

O sector dos transportes foi responsável, no ano de 2008, por 71% do consumo de 

petróleo em Portugal (Figura 1.2), sendo por esse motivo um sector sensível na 

economia nacional. Por outro lado, entre os anos de 1990 e 2007, as emissões de gases 

com efeito de estufa associadas a este sector aumentaram em cerca de 93%, aumento 

este muito mais acentuado do que qualquer outro sector (IEA, 2009b). 

 



 

Figura 1.1 – Contribuição de cada fonte energética no consumo nacional para o período de 1992 a 

 

Figura 1.2 – Consumo de petróleo nos sectores económicos para 2008 em Portugal (DGEG, 2010)
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Figura 1.3 – Consumo de combustíveis rodoviários em Portugal entre os anos de 1992 e 2008
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(DGEG, 2010). 
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dependência energética do país, e consequentemente a redução de emissões de GEE 

associados à utilização da gasolina como combustível primário para uso no sector dos 

transportes. 

 

1.2 OBJECTIVOS E ÂMBITO 

 

O presente trabalho tem por base dois objectivos principais. O primeiro consiste na 

avaliação do potencial de redução de emissões de gases com efeito de estufa do 

bioetanol, para as condições do território português. Tendo em conta os tipos de fontes 

de biomassa potencialmente favoráveis para a produção de bioetanol em Portugal, foi 

seleccionada a beterraba sacarina e o cardo como matérias-primas. Para cumprir este 

objectivo, é usada a metodologia de análise de ciclo de vida, a qual integra todos os 

inputs e outputs associados a todo o ciclo produtivo do bioetanol, permitindo desta 

forma uma análise expedita das emissões de GEE. 

O segundo objectivo do trabalho consiste na identificação e avaliação de possíveis 

medidas de mitigação das emissões de GEE, associadas a todo o ciclo de vida do 

bioetanol. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. O capítulo 2 serve de enquadramento 

geral da temática dos biocombustíveis, tanto ao nível dos aspectos legislativos como 

das vantagens e desvantagens associadas à sua produção e utilização. 

O capítulo 3 foca o âmbito do tema no bioetanol, sendo feita uma descrição alargada 

deste tipo de biocombustível. Em primeiro lugar, são identificados os diferentes tipos de 

culturas energéticas que podem ser usadas para a produção de bioetanol, bem como 

os diferentes processos para a produção do mesmo. Em seguida, é feita uma análise da 

situação mundial da produção e uso do bioetanol, assim como das potencialidades de 

produção do mesmo em território nacional, sendo identificadas e justificadas as 

escolhas das culturas energéticas seleccionadas para o presente trabalho. 
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A metodologia usada no trabalho para a análise do ciclo de vida (ACV) do bioetanol é 

descrita no capítulo 4, estando este dividido numa primeira parte, onde é feita uma 

introdução à ferramenta de análise utilizada, o GEMIS 4.5, e numa segunda parte, onde 

são descritas as fronteiras de análise consideradas e as condições do cenário de 

referência. 

Os resultados obtidos da ACV do bioetanol são apresentados no capítulo 5. Neste, é 

feita uma análise ambiental e energética de todo o ciclo de vida do bioetanol, bem 

como a análise de sensibilidade dos resultados obtidos. É também feita a identificação 

e avaliação de possíveis medidas de mitigação da emissão de GEE nos ciclos 

produtivos estudados. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões do 

trabalho desenvolvido, bem como algumas recomendações para futuros 

desenvolvimentos nesta temática. 
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2. BIOCOMBUSTÍVEIS 

2.1 TIPOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

O crescimento contínuo de plantas no nosso planeta excede em muito as necessidades 

energéticas primárias necessárias para as actividades antropogénicas. No entanto, 

apenas uma parte da biomassa que cresce pode realmente ser usada para 

transformação em energia, devido às exigências ecológicas, técnicas e de natureza 

económica. Não obstante, há ainda uma grande quantidade de biomassa disponível, 

a qual pode ser adequada para exploração. Como recursos de biomassa podem ser 

considerados as provenientes da agricultura e de resíduos florestais, bem como da 

agro-indústria e da indústria da madeira. Podem igualmente ser incluídas fontes de 

resíduos de construção e demolição, bem como resíduos urbanos (Rutz & Janssen, 

2007). 

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (AEA), o uso da biomassa para geração de 

energia limpa na União Europeia poderá aumentar significativamente nas próximas 

décadas, sem prejudicar a biodiversidade, o solo e os recursos hídricos. O potencial da 

biomassa disponível na Europa parece ser suficiente para apoiar as ambiciosas metas 

de energias renováveis de forma ambientalmente responsável. Com proveniência na 

agricultura, nos resíduos florestais e resíduos orgânicos, a biomassa pode fornecer calor, 

energia e combustíveis para os transportes de uma forma ambientalmente amigável. 

Consequentemente, a sua utilização pode tanto ajudar na redução das emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) como no alcançar dos objectivos europeus de 

energia renovável (Rutz & Janssen, 2007). 

Os biocombustíveis podem ser classificados em biocombustíveis de primeira geração e 

de segunda geração. A primeira diz respeito aos combustíveis derivados de matérias-

primas, pela sua constituição em açúcar, amido e óleo, podendo estes ser convertidos 

utilizando tecnologias de hidrólise/fermentação e de prensagem/esterificação. Nos 

países da OCDE, a maior parte do etanol é produzido a partir de culturas amiláceas, 

como o milho, trigo e cevada. Nos países tropicais como o Brasil, o etanol é 

essencialmente produzido através da cana-de-açúcar (BSCD, n.d.). 
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A segunda geração de biocombustíveis refere-se aos produzidos através de biomassa 

lenho-celulósica de plantas herbáceas e perenes, através de tecnologias de 

hidrólise/fermentação, gaseificação ou pirólise. O sucesso da tecnologia da celulose vai 

permitir tecnicamente a utilização de uma grande quantidade de matérias-primas, 

bem como de resíduos agrícolas ou urbanos e plantações específicas de celulose, tal 

como relvados e árvores de rápido crescimento. As matérias-primas de celulose podem 

crescer com menos fertilizante e água e em solos de baixa qualidade 

comparativamente àquelas que são actualmente utilizadas para as culturas de 

produção de etanol convencionais. Além disso, os custos das culturas de celulose 

podem ser consideravelmente mais baixos, quando comparados com as culturas de 

cereais e sementes actualmente utilizadas na Europa e nos Estados Unidos (BCSD, n.d.). 

Os biocombustíveis podem ainda ser definidos, de acordo com o decreto-lei nº 62/2006, 

em dez tipos diferentes: 

• Bioetanol – etanol produzido a partir de biomassa e ou fracção biodegradável de 
resíduos para utilização como biocombustível; 

• Biodiesel – éster metílico produzido a partir de óleos vegetais ou animais, com 
qualidade de combustível para motores diesel, para utilização como 
biocombustível; 

• Biogás – gás combustível produzido a partir de biomassa e ou da fracção 
biodegradável de resíduos, que pode ser purificado até à qualidade do gás 
natural, para utilização como biocombustível, ou gás de madeira; 

• Biometanol – metanol produzido a partir de biomassa para utilização como 
biocombustível; 

• Bioéter dimetílico - éter dimetílico produzido a partir de biomassa para utilização 
como biocombustível; 

• Bio-ETBE (bioéter etil-ter-butílico) - ETBE produzido a partir do bioetanol, sendo a 
percentagem em volume de bio-ETBE considerada como biocombustível igual a 
47%; 

• Bio-MTBE (bioéter metil-ter-butílico) - combustível produzido com base no 
biometanol, sendo a percentagem em volume de bio-MTBE considerada como 
biocombustível de 36%; 

• Biocombustíveis sintéticos - hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a partir de biomassa; 

• Biohidrogénio - hidrogénio produzido a partir de biomassa e ou da fracção 
biodegradável de resíduos para utilização como biocombustível; 

• Óleo vegetal puro produzido a partir de plantas oleaginosas - óleo produzido por 
pressão, extracção ou processos comparáveis, a partir de plantas oleaginosas, em 
bruto ou refinado, mas quimicamente inalterado, quando a sua utilização for 
compatível com o tipo de motores e os respectivos requisitos relativos a emissões. 
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2.2 QUADRO DE POLÍTICA PARA A PROMOÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

No espaço da União Europeia (UE) várias metas têm sido definidas com o objectivo de 

promoção da produção e utilização de biocombustíveis. Os objectivos principais destas 

medidas baseiam-se na redução da dependência das importações de energia e, por 

outro lado, em influenciar o mercado dos combustíveis no sector dos transportes, 

promovendo deste modo a segurança do abastecimento energético a médio e longo 

prazos. 

Neste sentido, foi desenvolvido em 2005, pela Comissão Europeia, o “Plano de Acção 

para a Biomassa”, o qual visa o incentivo ao uso da biomassa para produção de 

energia renovável. Relativamente à temática dos biocombustíveis, a Comissão Europeia 

apresenta três objectivos no documento designado por “Estratégia da UE para os 

biocombustíveis” (EC, 2006b), que visam: 

• Promoção dos biocombustíveis na UE e nos países em desenvolvimento, 
assegurando que a sua produção e utilização é globalmente benéfica para o 
ambiente; 

• Preparação para a utilização em larga escala de biocombustíveis, melhorando a 
sua relação custo-competitividade por meio do cultivo de matérias-primas 
dedicadas, bem como o incentivo à investigação dos biocombustíveis de 2ª 
geração e o apoio para a penetração no mercado, com a expansão de 
projectos-piloto; 

• Exploração das oportunidades para os países em desenvolvimento – incluindo os 
países afectados pela reforma do regime do açúcar da UE – para a produção 
de biocombustíveis e matérias-primas para os biocombustíveis, e definir o papel 
que a UE pode desempenhar no apoio ao desenvolvimento da produção de 
biocombustíveis sustentáveis. 

 

Desde então, tem sido desenvolvido o quadro legislativo para a promoção dos 

biocombustíveis na Comunidade Europeia, transposto para a política nacional, sendo 

os mais relevantes apresentados a seguir. 

Decreto-Lei nº 62/2006, de 21 de Março, transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva nº 2003/30/CE e cria mecanismos para promover a colocação no mercado de 

quotas mínimas de biocombustíveis, como se apresenta na Tabela 2.1, em substituição 

dos combustíveis fosseis, com o objectivo de contribuir para a segurança do 
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abastecimento e para o cumprimento dos compromissos nacionais em matéria de 

alterações climáticas. Regulamenta a produção e comercialização dos 

biocombustíveis e estabelece condições favoráveis para pequenos produtores 

dedicados (reciclagem de óleos alimentares usados). 

 

Tabela 2.1 – Metas de incorporação dos biocombustíveis estabelecidas no DL nº 62/2006. 

Até 31 de Dezembro de 2005 Até 31 de Dezembro de 2010 

2% 
do consumo total de gasolina e 

gasóleo 

5,75% 
do consumo total de gasolina e 

gasóleo 

 

Embora a percentagem de incorporação de biocombustíveis, definida pela CE, tenha 

sido de 5,75%, para o ano de 2010, a política nacional definiu uma nova meta de 

incorporação de 10%, quase duplicando desta forma a contribuição de Portugal para 

as metas definidas a nível comunitário.  

Decreto-Lei n.º 66/2006, de 22 de Março, estabelece a criação de um incentivo fiscal 

(redução/isenção de ISP). 

Portaria n.º 3-A/2007, de 2 de Janeiro, estabelece o valor da isenção do ISP para os 

biocombustíveis até 31 de Dezembro de 2007, sendo que, no caso dos pequenos 

produtores dedicados aquele prazo se estende até 31 de Dezembro de 2010. 

Portaria n.º 1554 -A/2007, de 7 de Dezembro, regula o processo de atribuição de 

atribuição de isenção ISP aos operadores económicos que introduzem biocombustíveis 

no consumo para o período 2008 a 2010.  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2008 aprova a estratégia para o 

cumprimento dos objectivos nacionais de incorporação de biocombustíveis nos 

combustíveis fósseis. 

De uma forma geral, esta estratégia de política nacional inclui a promoção da criação 

de condições logísticas para a introdução no consumo dos volumes de biocombustíveis 

que beneficiem do regime de isenção de ISP, designadamente dos biocombustíveis 

substitutos da gasolina; a criação de um mecanismo de certificados de incorporação 



 
11 

 

de biocombustíveis não incluídos no regime de isenção de ISP, juntamente com um 

regime de penalidades associadas à não entrega desses certificados e define 

incentivos económicos para os operadores de transporte público rodoviário em função 

dos impactes estimados do nível de incorporação de biocombustíveis substitutos do 

gasóleo, no exercício da sua actividade. 

Decreto-Lei n.º 89/2008, de 30 de Maio, estabelece as normas referentes às 

especificações técnicas aplicáveis aos combustíveis, estabelecendo regras para o 

controlo de qualidade dos combustíveis rodoviários e as condições para a 

comercialização de misturas de biocombustíveis com gasolina e gasóleo em 

concentrações superiores a 5 % em volume.  

Despacho n.º 22061/2008, define o modelo da inscrição a afixar obrigatoriamente nos 

equipamentos dos postos de abastecimento que disponibilizem misturas de 

biocombustíveis com combustíveis fósseis com concentrações de biocombustível 

superiores a 5 % em volume. 

Portaria n.º 13/2009, de 13 de Janeiro, estabelece por um período adicional de um ano, 

o valor da isenção para o biocombustível substituto do gasóleo. 

Portaria n.º 134/2009, de 2 de Fevereiro, estabelece o valor da isenção para o 

biocombustível substituto do gasóleo. 

Decreto-Lei n.º 49/2009, de 26 de Fevereiro, fixa quotas de incorporação obrigatória de 

biocombustíveis em gasóleo rodoviário e estabelece os procedimentos aplicáveis à sua 

monitorização e controlo. Este diploma define como quotas de incorporação 

obrigatória de biocombustíveis no gasóleo rodoviário, vendido ou consumido, o valor 

de 6% em volume, para 2009, e de 10% em volume, para 2010. 

Portaria n.º 353-E/2009, de 3 de Abril, estabelece os limites máximos de preço e de 

volume de venda de biocombustíveis, a partir dos quais se constituem excepções à 

obrigatoriedade de incorporação e de venda por parte das entidades que introduzam 

gasóleo rodoviário no consumo. 
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2.3 VANTAGENS ASSOCIADAS À PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

A utilização de biocombustíveis apresenta um conjunto alargado de vantagens em 

várias vertentes, tanto em termos ambientais e sociais, como na afectação das políticas 

energéticas. 

Em termos sociais, a contribuição dos biocombustíveis para gerar emprego no sector 

primário, especialmente nos países em desenvolvimento que apresentam grande 

potencial para a produção de biomassa, permite evitar a deslocação de trabalhadores 

do campo para as cidades, favorecendo assim o ciclo da economia auto-sustentável 

essencial para a autonomia desses países. Como referido no Decreto-Lei nº 62/2006, a 

promoção de culturas energéticas no respeito de práticas agrícolas e florestais 

sustentáveis está prevista na regulamentação que rege a política agrícola comum e 

pode criar novas oportunidades, tanto para o desenvolvimento rural sustentável como 

para a abertura de um novo mercado para produtos agrícolas. Com a criação deste 

novo mercado de combustíveis, novas oportunidades são criadas, podendo resultar na 

criação de novos postos de trabalho e, consequentemente, na fixação de populações 

e na criação de riqueza em meios rurais. Este mercado permite, ainda, perspectivar a 

criação de postos de trabalho na indústria transformadora, produtora de 

biocombustíveis (Larsen et al., 2009; IEA Bioenergy, 2007). 

No aspecto político, a grande vantagem dos biocombustíveis reside no facto de 

possibilitar a independência do exterior dos países fornecedores de petróleo, não 

ficando por isso sujeitos às variações de mercado, cujos preços se prevê que possam 

aumentar cada vez mais. Por sua vez, com a independência energética dos países 

produtores de biocombustíveis, é fomentado igualmente a redução de emissões de 

GEE no sector dos transportes. 

Relativamente ao impacto ambiental, os combustíveis obtidos a partir de biomassa 

vegetal reduzem a quantidade de dióxido de carbono emitido para a atmosfera, uma 

vez que as plantas que lhe deram origem absorvem carbono durante o processo 

fotossintético, contrabalançando assim o carbono libertado quando o combustível é 

queimado. Pode-se afirmar que este carbono é neutro, ou seja, é de origem renovável, 
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ao contrário do fóssil, pelo que a sua obtenção e queima não contribuem para o 

aumento das emissões de GEE na atmosfera. 

A utilização de biocombustíveis tem, assim, como consequência a redução da emissão 

de GEE, responsáveis pelo fenómeno das alterações climáticas, bem como de outros 

poluentes atmosféricos, como e o caso do enxofre. Estudos apontam índices de emissão 

de CO2 até 80% menores do biodiesel em relação ao diesel de petróleo, o que o torna 

numa opção muito menos agressiva em termos de emissões de GEE (Edwards et al., 

2008). 

Com efeito, em Portugal, a promoção da utilização de biocombustíveis nos transportes 

rodoviários insere-se no âmbito da estratégia da União Europeia de redução da emissão 

de gases com efeito de estufa decorrente dos compromissos assumidos no Protocolo de 

Quioto, em especial para cumprimento do disposto no Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas (Decreto-Lei nº 62/2006, de 21 de Março). 

Ainda no aspecto ambiental dos benefícios dos biocombustíveis, importa realçar 

igualmente a grande variedade de plantas bioenergéticas como fonte de matéria- 

-prima para a sua produção. 

Por último, relativamente à afectação dos biocombustíveis na política energética, é de 

salientar que a promoção da produção e utilização de biocombustíveis é uma 

importante medida para, no âmbito do desenvolvimento sustentável da Comunidade 

Europeia, reduzir a dependência das importações de energia e influenciar o mercado 

dos combustíveis no sector dos transportes e, deste modo, a segurança do 

abastecimento a médio e longo prazos. 

 

2.4 PROBLEMÁTICAS ASSOCIADAS À PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

Investigação recente levantou algumas dúvidas quanto ao papel dos biocombustíveis 

na sustentabilidade da política energética, quando usados em larga escala. A Agência 

Europeia do Ambiente (EEA, 2004) faz notar que a intensidade do uso de área agrícola 

que está na base das culturas energéticas tem necessariamente de ser contabilizada 
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nos balanços ambientais. Associada à utilização de biocombustíveis encontra-se então 

o impacte das culturas dedicadas, nomeadamente a erosão e compactação do solo, 

a lixiviação de nutrientes, o uso excessivo de água e a perda de biodiversidade (EEA, 

2006; Pimentel, 2003). 

De uma forma geral, as culturas permanentes originam menor impacte ambiental do 

que as culturas anuais uma vez que as primeiras diminuem o risco de erosão e 

necessitam de menor tratamento de solo, o que significa um menor input de fertilizantes 

e pesticidas. Para além disso, as suas raízes mais profundas reduzem o risco de 

compactação do solo. Dependendo da cultura, as necessidades de águas das culturas 

permanentes podem ser bastantes reduzidas, quando comparadas com as culturas 

anuais. 

A Agência Europeia do Ambiente sugere então um conjunto de critérios que permitem 

uma gestão sustentável dos impactes (EEA, 2006): 

• Pelo menos 30% do terreno onde tem lugar a prática de agricultura, na maioria do 

Estados Membros (todos excepto Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Malta), deverá 

ser dedicado à denominada “environmentally-oriented farming” até 2030. Para 

Portugal o valor de 30% foi já ultrapassado e estima-se que continue a crescer; 

• 3% das áreas actualmente dedicadas a práticas de agricultura intensiva devem ser 

reservadas para compensação ecológica passando a fazer parte de áreas de 

prática de agricultura extensiva. Alguns estudos indicam que esta medida é 

favorável para a conservação da biodiversidade nas aves; 

• As áreas onde tem lugar usos extensivos devem ser mantidas como tal. Uma vez 

que nestas não ocorre a prática agrícola, encontram-se livres para a produção de 

biomassa, sendo ambientalmente favorável a manutenção da sua cobertura 

vegetal inicial; 

• Devem ser cultivadas, para efeitos de produção de biocombustível, as culturas que 

minimizem a erosão e compactação do solo, a lixiviação de nutrientes para o solo 

e cursos de água, uso excessivo de água, poluição por pesticidas e risco de 

incêndio. Idealmente as culturas escolhidas devem ainda exercer um impacte 

positivo no ecossistema. 

Para além do anteriormente analisado, é de salientar que a conversão de culturas 

energéticas para biocombustíveis tem um benefício energético e de poupança de 
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emissões de dióxido de carbono menor do que o seu uso para outras formas de 

biomassa. Assim, a EEA (2004) conclui que a opção por biocombustíveis é contraditória 

com outros objectivos comunitários, como o aumento da proporção de energias 

renováveis na produção de electricidade, uma vez que a biomassa pode ser utilizada 

para a produção de electricidade (Domingos et al., 2007). 

A mesma fonte indica ainda que as culturas energéticas que ocupam menor área são 

uma combinação de beterraba e biomassa lenhosa (utilizada para bioetanol), 

enquanto as mais intensivas em necessidades de área são a colza e outras oleaginosas 

(utilizadas para biodiesel). No entanto, o biodiesel tem maior procura na Europa do que 

o bioetanol, e prevê-se que assim continue pelo menos até 2010. Assim, a EEA (2004) 

conclui que seria necessário dedicar 11 a 28% da área agrícola da UE à produção de 

culturas energéticas para cumprir os objectivos comunitários. Essa conversão teria, 

como primeiro efeito, o aumento das emissões de dióxido de carbono mineralizado do 

solo, pois parte da conversão ocorreria em pastagens e incultos, e as culturas 

energéticas são geralmente feitas com mobilizações de solo significativas. Isto desviaria 

também a produção animal destes sistemas extensivos para sistemas intensivos, o que, 

conjuntamente com o aumento da área dedicada intensivamente à produção de 

culturas energéticas, causaria um declínio na biodiversidade (Pimentel, 2003; Domingos 

et al., 2007). Não obstante, o anteriormente dito, a EEA não desaconselha a utilização 

de biocombustível. Ao invés, recomenda soluções para exploração sustentável 

baseada em culturas menos intensivas, que sejam exploradas em sistemas integrados e 

com a finalidade mais correcta. 

A existência de culturas dedicadas à produção de biocombustível que também 

desempenham um papel alimentar levanta problemas relacionados com a 

competição directa existente entre a produção de energia e a alimentação humana. 

De acordo com os relatórios da FAO para 2001-03, existem aproximadamente 854 

milhões de pessoas subnutridas em todo o mundo. Destas, cerca de 820 milhões 

encontram-se em países em desenvolvimento, 25 milhões em países em transição e 9 

milhões em países industrializados. A fome mata diariamente 25 mil pessoas, valor 

superior ao número de mortes devido a SIDA, malária e tuberculose, em conjunto. Neste 
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contexto é clara a discussão existente entre a utilização de terreno para a produção de 

energia ou para a alimentação humana. Embora tal possa à partida não ser óbvio, o 

milho desempenha um papel muito importante na alimentação humana e animal 

sendo também componente de muitos outros produtos não alimentares (ONU, 2007; 

Manning, 2005; Plienninger, 2007). Nos Estados Unidos os campos de milho ocupam uma 

área total de 330 000 km2 sendo que 1 em cada 4 produtos presentes no supermercado 

possuem milho (Plieninger, 2007). No que respeita à indústria, o milho pode ser 

transformado em vários produtos. O óleo pode ser utilizado directamente para consumo 

humano, podendo ainda ser transformado em produtos como margarina, maionese. No 

que diz respeito ao amido, este pode ser transformado em dextrina, a qual é utilizada 

em produtos como adesivos e xaropes. Em alternativa, o amido pode ser transformado 

em dextrose, que poderá ser utilizada em enlatados, ou ainda em frutose, a qual 

constitui o principal adoçante da indústria de doces e bebidas. Além do seu uso para 

alimentação humana é de notar a importância do milho para a alimentação animal 

onde o seu grão é utilizado como um importante componente de rações de aves e 

suínos. No que diz respeito à bovinocultura o milho é utilizado na forma de silagem de 

grão húmido ou de planta inteira. 

A utilização de milho para produção de biocombustível vem então introduzir fortes 

alterações no mercado da matéria-prima. Nomeadamente, havendo uma maior 

procura é de esperar um aumento do preço levando ao encarecimento dos produtos 

derivados de milho. Segundo o relatório da FAO (2007) sobre as perspectivas da 

agricultura mundial na próxima década, pode-se verificar uma alta de preços para 

alguns produtos, com destaque para os cereais (ONU, 2007). 

O aumento do preço do milho representa então um custo acrescido para os países em 

desenvolvimento, que são sobretudo importadores, para os criadores de gado e para a 

indústria agro-alimentar. Contudo o impacte deverá ser mais sentido pelas populações 

urbanas dos países pobres já que, nos países industrializados, o preço das matérias-

primas tem cada vez menos impacte no custo final. Segundo Loek Boonekamp, da 

OCDE, citado pela AFP, um aumento de 20 por cento nos produtos agrícolas de base 

traduzir-se-á numa subida de um por cento dos bens na prateleira do supermercado. 
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Embora a produção e utilização de biocombustíveis tenha associadas determinadas 

desvantagens, com particular destaque para o uso de culturas dedicadas que também 

tenham um papel alimentar, existe um forte potencial de promoção dos 

biocombustíveis aplicados ao sector dos transportes. Na realidade portuguesa, embora 

numa pequena escala, a produção de biodiesel já se verifica, existindo para o efeito 

unidades de processamento dedicadas. No entanto, relativamente ao biocombustível 

substituto da gasolina, o mesmo não se verifica. Nos capítulos seguintes é feita a 

avaliação do potencial de produção do bioetanol em território nacional. 
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3. BIOETANOL 

3.1 CULTURAS ENERGÉTICAS 

 

O bioetanol pode ser produzido a partir de qualquer matéria-prima de origem biológica 

que contenha quantidades apreciáveis de açúcar ou de materiais que possam ser 

convertidos em açúcar, como o amido e a celulose. Como mostrado na Figura 3.1, 

existem muitas formas de matéria-prima que podem ser usadas para a produção de 

bioetanol. 

Dois exemplos de matéria-prima para a produção de bioetanol são a beterraba 

sacarina e a cana-de-açúcar, por conterem percentagens elevadas de açúcar na sua 

constituição, podendo este ser facilmente fermentado. Como exemplo do uso deste 

tipo de matéria-prima, pode-se destacar o caso do Brasil, que desenvolveu com 

sucesso o seu programa de produção do bioetanol proveniente da cana-de-açúcar. 

Na Europa, é a beterraba sacarina a mais utilizada para a produção deste 

biocombustível. 

Milho, trigo, cevada, centeio e outros cereais são tipos de matérias-primas que contêm 

amido nos seus grãos, o qual pode ser facilmente convertido em açúcar e 

posteriormente em bioetanol. Nos EUA e na Europa, o bioetanol produzido a partir deste 

tipo de biomassa provém maioritariamente do milho. Para além destes, existem outros 

tipos de matérias-primas amiláceas que podem ser consideradas, nomeadamente o 

sorgo, a mandioca e a batata proveniente da indústria alimentar (BNDES, 2008). 

A biomassa rica em açúcar e amido é também classificada como matéria-prima de 

primeira geração, sendo caracterizada desta forma pelo facto de serem utilizadas 

apenas certas partes das plantas para a produção de biocombustíveis. 

Ao contrário, os tipos de matéria-prima da próxima geração oferecem a oportunidade 

de usar quase toda a planta para a produção de biocombustível e não apenas partes 

destas. No entanto, para a produção de biocombustíveis de segunda geração são 

necessárias tecnologias mais avançadas, quando comparadas com as usadas para a 

matéria-prima de primeira geração. Uma grande variedade de matérias-primas está 
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disponível para a produção de bioetanol a partir da biomassa, a qual contém 

quantidades interessantes de celulose e hemicelulose. A celulose e a hemicelulose 

podem ser convertidas em açúcar, embora com mais dificuldade do que a conversão 

do amido (BNDES, 2008). 

São considerados fontes de biomassa celulósica os resíduos provenientes de actividades 

agrícolas (incluindo os resultantes da produção de bioetanol convencional), os resíduos 

florestais, os resíduos sólidos urbanos, os resíduos de celulose e papel e as culturas 

energéticas dedicadas. 

Em contraste com o uso de diferentes tipos de resíduos para a produção de bioetanol, 

as culturas energéticas são cultivadas especificamente para a produção de 

biocombustível. Estas incluem árvores de crescimento rápido, como o caso do choupo, 

arbustos e gramíneas, as quais incluem o cardo. A constituição de materiais celulósicos 

pode variar entre os 30 e os 70% neste tipo de fontes de biomassa (BNDES, 2008; 

EurObserv´ER, 2009) 

Este novo conceito de utilização de matéria-prima celulósica para produção de 

bioetanol ainda não é aplicável em grande escala nos dias de hoje, sendo 

actualmente objecto de intensa investigação. No entanto, independentemente do tipo 

de matéria-prima, a produção em larga escala de bioetanol de origem agrícola exige 

quantidades substanciais de terras cultiváveis com solos férteis e de água. Por 

conseguinte, a produção deste biocombustível é menos atraente para as regiões 

densamente ocupadas e industrializadas, como a Europa Ocidental, ou para regiões 

onde a procura de terras aumentou a pressão sobre recursos naturais importantes, 

como as florestas tropicais (BNDES, 2008; Mateus, n.d.). 

 



 

Figura 3.1 – Fontes de biomassa para produção de bioetanol (Adaptado 

 

3.2 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIOETANO

 

Como já mencionado, o bioetanol pode ser produzido a partir de qualquer fonte de 

biomassa contendo na sua constituição açúcar ou outros materiais, como o amido e a 

celulose, os quais podem ser poste

O bioetanol pode ser produzido:

• a partir da fermentação de açúcares derivados de amidos de cereais (trigo e 
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• a partir da fermentação de açúcares 
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PRODUÇÃO DE BIOETANOL 

Como já mencionado, o bioetanol pode ser produzido a partir de qualquer fonte de 

biomassa contendo na sua constituição açúcar ou outros materiais, como o amido e a 

celulose, os quais podem ser posteriormente convertidos em açúcar (

O bioetanol pode ser produzido: 

a partir da fermentação de açúcares derivados de amidos de cereais (trigo e 

milho), da beterraba sacarina ou de culturas ricas em açúcar utilizando 

a partir da fermentação de açúcares provenientes de culturas lenho

(gramíneas e árvores); 

Biocombustíveis de 
1ª geração

Culturas ricas em 
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Fontes de biomassa para produção de bioetanol (Adaptado de: EREC, 2008). 

Como já mencionado, o bioetanol pode ser produzido a partir de qualquer fonte de 

biomassa contendo na sua constituição açúcar ou outros materiais, como o amido e a 

riormente convertidos em açúcar (Figura 3.2). 
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• utilização da biomassa proveniente de resíduos agrícolas, resíduos florestais, 

resíduos sólidos urbanos e resíduos de processamento de alimentos. 

 

 

Figura 3.2 – Processos de produção de etanol (Adaptado de: BNDES, 2008). 

 

3.2.1 MATÉRIAS-PRIMAS RICAS EM AÇÚCAR 

 

As enzimas produzidas a partir de leveduras são utilizadas para fermentar o açúcar de 

cana e de beterraba sacarina para produção de bioetanol. Os açúcares de seis 

carbonos constituintes deste tipo de matérias-primas, principalmente a glucose, são 

directamente fermentados para bioetanol, tornando este tipo de fontes de biomassa 

ideais para a produção deste biocombustível (Vasudevan et al., 2005; BNDES, 2008). 

A reacção química que traduz o processo de produção do bioetanol a partir do 

açúcar pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 (fermentação)  

C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2 + calor 
Glucose           Etanol 
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As culturas do açúcar são processadas primeiro para remoção o açúcar, podendo este 

processo ser efectuado por trituração, maceração, ou mesmo por tratamento químico. 

O melaço resultante é então fermentado em etanol usando enzimas produzidas a partir 

de leveduras. A etapa final purifica o bioetanol por destilação, resultando assim em 93 a 

95% de etanol, água e outros componentes. 

3.2.2 MATÉRIAS-PRIMAS RICAS EM AMIDO 

 

Nos processos convencionais de produção de bioetanol a partir do amido, são 

utilizadas exclusivamente como fontes de biomassa culturas de cereais, como é o caso 

do milho, trigo e cevada. O amido concentra-se principalmente nos grãos, que 

representam uma percentagem bastante pequena da massa total da planta. 

Quantidades consideráveis de restos fibrosos, como as cascas e talos das plantas não 

são consideradas neste processo, sendo deixadas no terreno de cultivo. No entanto, 

tem-se assistido a um crescente interesse no uso destes resíduos celulósicos para criação 

de açúcares fermentáveis, levando consequentemente a uma produção mais eficiente 

de bioetanol a partir dos cereais (BNDES, 2008). 

O processo de produção de bioetanol a partir do amido começa com a separação, 

limpeza e moagem das matérias-primas amiláceas. Antes da transformação, pode ser 

usado dióxido de enxofre (SO2) para prevenção de formação de bolor. Quanto à 

moagem, esta pode ser por via seca ou húmida. As principais diferenças nos processos 

residem nos investimentos de capital necessários e na gama de produtos produzidos. Na 

moagem por via húmida, o grão é encharcado e moído antes da conversão do amido 

em açúcar. No caso da moagem por via seca, o grão é moído durante o processo de 

conversão. Em ambos os casos, o amido é convertido por um processo enzimático a 

altas temperaturas, sendo tipicamente usada a enzima alpha-amilase, a qual exige um 

pH de 6. Para a realização do processo de sacarificação, ou seja, para a conversão do 

açúcar, é frequentemente utilizada a glucoamilase, a qual requer um pH de 4,5 (BNDES, 

2008; EurObserv´ER, 2009; Ebio, 2009). 
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3.2.3 BIOMASSA LENHO-CELULÓSICA 

 

As tecnologias para a obtenção de bioetanol com base em materiais lenho-celulósicos 

envolvem a hidrólise dos polissacarídeos da biomassa em açúcares fermentáveis e a 

sua posterior fermentação para a produção do bioetanol. Para executar essa tarefa, a 

hidrólise utiliza tecnologias complexas e multifásicas, com base no uso de rotas ácidas 

e/ou enzimáticas para a separação dos açúcares e remoção da lenhina. Uma 

representação genérica e simplificada do processo é apresentada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Processo de produção de bioetanol por via da hidrólise da biomassa lenho-celulósica 
(Adaptado de: BNDES, 2008). 

 

Ao contrário dos processos termoquímicos, a composição e a estrutura da biomassa 

têm uma forte influência na natureza e nos rendimentos dos processos de hidrólise e 

fermentação. Na realidade, todo o esforço de investigação futura deverá estar focado 

essencialmente num melhor entendimento da formação dos componentes da estrutura 

vegetal. Por outro lado, deverá igualmente ser analisada a possibilidade de modificá-la 

para aumentar os rendimentos do processo de hidrólise, já que a hidrólise apenas é 

eficiente, de facto, após a separação das fracções da biomassa (Ambikapathy, 2006).  

A biomassa lenho-celulósica é composta por polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e 

pela lenhina, polímero complexo dos grupos de metoxilo e fenilpropano, que mantém 

as células unidas. A fracção celulósica (40-60% da matéria seca) é um polímero linear 

do dímero glicose-glicose (celobiose), rígido e difícil de ser quebrado; a sua hidrólise 

gera glicose, um açúcar de seis carbonos, cuja fermentação com Saccharomyces 

cerevisiae já é bem conhecida. Por sua vez, a fracção hemicelulósica (20-40%), em 

geral, é constituída por uma cadeia principal de xilose com várias ramificações de 

manose, arabinose, galactose e ácido glicurónico. A hemicelulose é muito mais fácil de 
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ser hidrolisada do que a celulose, mas a fermentação dos açúcares de cinco carbonos 

(pentoses) ainda não se encontra tão desenvolvida quanto os processos que envolvem 

a glicose. Já a estrutura bioquímica da fracção de lenhina (10-25%) não está 

relacionada a moléculas simples de açúcar, não sendo pretendida, pois, para a 

produção de bioetanol por rotas fermentativas. Essa fracção, no entanto, desempenha 

um papel fundamental para o sucesso da tecnologia de hidrólise. Apesar de ser possível 

produzir diversos produtos com base na lenhina, actualmente o foco dos estudos tem-se 

voltado para o uso desse material como fonte de energia para os processos, o que 

garantiria a auto-suficiência e, eventualmente, até a possibilidade de exportar alguma 

energia eléctrica excedente. Naturalmente, essa situação é positiva tanto para a 

viabilidade económica da tecnologia quanto para a redução da dependência 

externa do uso de recursos energéticos fósseis (BNDES, 2008; Ambikapathy, 2006). 

De uma forma geral, a primeira etapa do processo consiste no pré-tratamento 

mecânico da matéria-prima, que visa à limpeza e à quebra do material, a fim de 

causar a destruição da sua estrutura celular e torná-la mais acessível aos tratamentos 

químicos ou biológicos posteriores. A etapa seguinte consiste na remoção de lenhina e 

na hidrólise da hemicelulose, podendo ser igualmente denominada de pré-tratamento. 

Para essa etapa, existem diversos tipos de processos, com diferentes rendimentos e 

efeitos distintos sobre a biomassa e consequente impacto nas etapas subsequentes. 

Na etapa de hidrólise propriamente dita, a celulose é convertida em glicose, segundo a 

seguinte reacção, que pode ser catalisada por ácido diluído, ácido concentrado ou 

enzimas (celulase): 

n C6H10O5 + n H2O → n C6H12O6 

 

A hidrólise ácida, tanto concentrada quanto diluída, ocorre em duas etapas para 

aproveitar as diferenças entre a hemicelulose e a celulose. A primeira envolve a 

hidrólise da hemicelulose, conduzida conforme as condições do pré-tratamento 

discutidas anteriormente. Na segunda etapa, são aplicadas temperaturas mais 

elevadas, de forma a optimizar a hidrólise da fracção celulósica. O processo com ácido 

diluído utiliza altas temperaturas e pressões, com tempos de reacção de segundos a 
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minutos, o que facilita o uso de processos contínuos. Já os processos com ácido 

concentrado são conduzidos com condições menos exigentes, mas com tempos de 

reacção tipicamente mais longos. A Tabela 3.1 apresenta uma comparação entre os 

diferentes processos de hidrólise. 

 

Tabela 3.1 – Comparação das diferentes opções para a hidrólise da celulose. 

Processo Input Temperatura Tempo Sacarificação 

Ácido diluído <1% H2SO4 215
o
C 3 min 50-70% 

Ácido concentrado 30-70% H2SO4 40
o
C 2-6 h 90% 

Enzimático Celulase 70
o
C 1,5 dia 75-95% 

(Adaptado de: BNDES, 2008) 

 

Independentemente do método, a fermentação dos açúcares do hidrolisado a 

bioetanol segue os mesmos princípios do que é observado para o caso da produção 

com base em amido ou açúcares. No caso da hidrólise, no entanto, boa parte do 

hidrolisado é composta por açúcares de cinco carbonos, os quais não podem ser 

fermentados por linhagens selvagens de S. cerevisiae. Até ao momento, a maioria dos 

processos ou elimina essa fracção dos açúcares, ou realiza a fermentação em duas 

etapas, comprometendo bastante a sua viabilidade económica (BNDES, 2008). 

 

3.3 PROPRIEDADES DO BIOETANOL 

 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA BÁSICA 

 

A fórmula química do etanol é C2H5OH, sendo por vezes escrito como EtOH ou C2H6O. 

Trata-se de uma molécula orgânica bastante simples consistindo num grupo de atómos 

de carbono e hidrogénio, com um grupo hidroxilo (-OH) anexado. Em comparação 

com a maioria dos componentes da gasolina, a molécula de etanol é pequena e leve, 

com um peso molecular de apenas 45 g.mol-1. As principais propriedades do etanol, 

comparativamente com a gasolina, estão representadas na Tabela 3.2. 

O etanol é sobretudo particular na sua componente electroquímica, uma vez que é 

uma molécula polar numa das extremidades e apolar na outra. A polaridade de uma 
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molécula refere-se à distribuição da carga eléctrica da molécula e é um factor 

importante no comportamento físico-químico das substâncias. A presente de um grupo 

hidroxilo na molécula do etanol fornece-lhe a capacidade de ligações com o 

hidrogénio ou com outras substâncias polares. A ligação é relativamente fraca, mas 

forte o suficiente para tornar o etanol mais viscoso e menos volátil quando comparado 

com outras substâncias. O facto de o etanol apresentar uma extremidade polar torna-o 

miscível com a água, e com outras substâncias polares, sendo igualmente miscível com 

outras substâncias não polares, como a gasolina, por apresentar uma outra 

extremidade apolar (BNDES, 2008; Ambikapathy, 2006). 

A ligação de hidrogénio do etanol também faz com que a substância apresente uma 

volatilidade muito baixa para uma molécula com um peso molecular reduzido, como é 

o caso do etanol. Para condições ambiente, o etanol apresenta-se sob a forma de 

liquido, embora gradualmente seja evaporado quando exposto à atmosfera. É incolor, 

apresenta um sabor e cheiro distintos, e é classificado como uma substância levemente 

tóxica. 

Devido aos métodos de produção, armazenamento inadequado e possíveis 

contaminações acidentais, o etanol geralmente contém na sua constituição uma 

pequena quantidade de água. A contaminação do etanol puro por água pode 

ocorrer facilmente porque o etanol é higroscópico, isto é, tem a capacidade de 

absorver a água da atmosfera, quando armazenado a céu aberto. O etanol, enquanto 

combustível, pode ser geralmente produzido com dois tipos de pureza: anidro, o que 

significa que o teor de água é inferior a 1%, ou hidratado, geralmente quando se refere 

a um teor de água entre os 5 e os 10%. O etanol anidro é também designado de puro, 

seco ou álcool absoluto. Purezas acima dos 95,6% de etanol não podem ser obtidas 

pelos métodos tradicionais de destilação, exigindo por isso equipamentos de 

desidratação em separado, um facto que faz do etanol anidro aproximadamente 20 a 

25% mais exigente em energia necessária para a sua produção (Larsen et al, 2009). 
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Tabela 3.2 – Propriedade do bioetanol e da gasolina. 

Propriedade Bioetanol Gasolina 

Peso Molecular [g.mol
-1

] 46,07 100-105 

Carbono [% mássica] 52,2 85-88 

Hidrogénio [% mássica] 13,1 12-15 

Oxigénio [% mássica] 34,7 0 

Densidade, 20
o
C [kg.l

-1
] 0,792 0,72-0,78 

Viscosidade [cST] 1,52 (20
o
C) 0,4-0,9 (16

o
C) 

Temperatura de ebulição, 1 atm [
o
C] 78,4 27-225 

Temperatura de auto-ignição [
o
C] 423 257 

Calor de Vaporização [kJ.kg
-1

] 910 330-400 

Calor de Combustão [MJ.l
-1

] 21,3 32,45 

Poder Calorífico Inferior [MJ.kg
-1

] 26,9 42-44 

Número de octanas 108 90-100 

(Fonte: Larsen et al., 2009) 

 

3.3.2 TIPOS DE MISTURAS DE BIOETANOL 

 

Usado como combustível, o bioetanol encontra-se disponível sob diferentes formas em 

todo o mundo, em misturas com a gasolina e com o gasóleo, contendo diferentes 

quantidades de água. 

Existem duas razões principais para o uso do bioetanol como aditivo à gasolina, para 

além da redução nas emissões de CO2. Em primeiro lugar, a adição de etanol à 

gasolina eleva o número de octanas da mistura de combustível, protegendo o motor 

de ignições prematuras. Em segundo lugar, porque o etanol contém oxigénio, levando 

a uma queima da mistura com a gasolina mais limpa, reduzindo desta forma a 

quantidade de emissões nocivas de monóxido de carbono (CO), partículas e de outros 

componentes não queimados na combustão. 

O bioetanol usado como aditivo é normalmente anidro, a fim de evitar a separação de 

fases da água e da gasolina. Para além deste existem outros dois principais tipos de 

misturas de bioetanol, amplamente utilizados no Brasil. O E20, contendo 

aproximadamente 20% de etanol anidro na gasolina, e o E100, álcool hidratado, sem 

gasolina e com um teor de água de cerca de 7% em volume. O E100 tem a vantagem 

de apresentar um menor custo na sua produção quando comparado com o etanol 

anidro, enquanto o E20 apresenta uma melhor capacidade de arranque a frio e um 



 
29 

 

quantitativo energético superior por litro. Para além destes, um outro tipo de mistura de 

etanol tornou-se recentemente mais difundido, o E85, contendo entre 71 e 85% de 

etanol anidro, mistura com gasolina, sendo este usado principalmente nos veículos do 

tipo Flex Fuel, nos EUA e Suécia (BNDES, 2008). 

 

3.4 SITUAÇÃO DO BIOETANOL NO MUNDO E UNIÃO EUROPEIA 

 

O bioetanol é o biocombustível com maior produção no mundo, com 

aproximadamente 65000 milhões de litros produzidos em 2008. Os principais produtores 

mundiais de bioetanol são os EUA, com uma produção estimada de mais de 34000 

milhões de litros (52%) em 2008, seguidos do Brasil, o qual atingiu uma produção de 

24500 milhões de litros (37,5%), incluindo mais de 4000 milhões de litros para exportação 

(Biofuels Platform, 2010). 

Com uma produção de aproximadamente 2800 milhões de litros em 2008, a UE ocupa o 

terceiro lugar (4,3%) no ranking dos maiores produtores de bioetanol a nível mundial 

(Figura 3.4). Mais recentemente, os países asiáticos, especialmente a China, a Tailândia 

e a Índia, também iniciaram a produção em larga escala de bioetanol, representando 

já um dos mais ambiciosos potenciais de produção nos próximos anos. No ano de 2008, 

a produção de bioetanol na China foi de 1900 milhões de litros, colocando o país no 

quarto lugar do ranking mundial (Tabela 3.3). 

Como fonte de biomassa para a produção do bioetanol, é usada principalmente a 

cana-de-açúcar no Brasil e o milho nos EUA. Já no caso da UE, a sua escolha evidencia 

uma maior heterogeneidade de matérias-primas, para cada país. 
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(Adaptado 

 

Tabela 

US EUA

BR Brasil

CN China

FR França

CA Canadá

DE Alemanha

TH Tailândia

ES Espanha

CO Colômbia

IN Índia

PL Polónia

HU Hungria

AU Austrália

SK Eslováquia

PY Paraguai

UE União Europeia

 Outros

 Total

 

Na Figura 3.5 estão apresentados os valores de produção de bioetanol no espaço 

europeu, para o ano de 2008. O maior produtor deste tipo de biocombustível na UE é a 

França, com uma produção de 1
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Produção de bioetanol a nível mundial, em 2008 
(Adaptado de: Biofuels Platfom, 2010). 

Tabela 3.3 – Produção de bioetanol em 2008. 

País 
Produção de bioetanol 

[milhões de litros] 

EUA 34070 

Brasil 24500 

China 1900 

França 1000 

Canadá 900 

Alemanha 568 

Tailândia 340 

Espanha 317 

Colômbia 256 

Índia 250 

Polónia 200 

Hungria 150 

Austrália 100 

Eslováquia 94 

Paraguai 90 

União Europeia 2816 

Outros 674 

Total 65362 

(Fonte: Biofuels Platform, 2010) 
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produtor de bioetanol na UE, tendo alcançado os 317 milhões de litros produzidos 

 – Produção de bioetanol na União Europeia, em 2008
(Adaptado de: Biofuels Platform, 2010). 
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400 milhões, em comparação a 2007. Cerca de 75% do bioetanol foi importado do Brasil 

(eBio, 2009). 

 

Figura 3.6 – Evolução da produção de bioetanol na União Europeia
(Adaptado de: Biofuels Platform, 2010)
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ão a 2007. Cerca de 75% do bioetanol foi importado do Brasil 

Evolução da produção de bioetanol na União Europeia
daptado de: Biofuels Platform, 2010). 
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3.5 POTENCIALIDADES DE PRODUÇÃO DO BIOETANOL EM PORTUGAL 

 

Tendo em conta os factores positivos associados à produção e utilização dos 

biocombustíveis líquidos, vários países europeus, e outros a nível mundial, têm vindo a 

considerar indispensável a promoção da sua produção sustentável. 

Entre os recursos existentes em território nacional, as culturas energéticas de trigo, sorgo 

sacarino, milho e cana-de-açúcar geneticamente modificados podem considerar-se 

alternativas de futuro destinadas à produção de biocombustíveis líquidos, em particular 

do bioetanol, todavia um dos maiores e mais importantes recursos de que dispomos é a 

biomassa florestal e agrícola. 

Portugal, com cerca de 38% da sua superfície coberta por floresta e 5040 milhares de 

hectares de terras para fins agrícolas, é um dos países da União Europeia com maior 

potencial para competir no mercado dos biocombustíveis líquidos e gasosos. Este facto 

faz acreditar que a utilização de boas práticas florestais e agrícolas, apoiadas pelas 

entidades governamentais e pela sociedade civil, permitirão obter recursos que uma 

vez valorizados através de processos tecnológicos adequados, podem dar um 

importante contributo para a redução da dependência energética do país. 

A agricultura em Portugal tem vivido momentos difíceis, levando ao abandono das 

zonas rurais e consequente fixação dessa população nas grandes cidades. A Superfície 

Agrícola Usada (SAU) tem sofrido um decréscimo nos últimos anos, tendo-se verificado 

reduções na ordem dos 0,75%/ano, para o período de 1999 a 2005, e de 2,81%/ano, 

para o período de 2005 a 2007 (INE, 2009). Como opção para inverter esta tendência, a 

estratégia de produção sustentável de biocombustíveis, e em particular do bioetanol, 

terá certamente um papel importante na rectificação da fragilidade do sector agrícola 

nacional. 

A capacidade nacional de produção de matéria-prima depende das culturas com 

interesse energético que podem ser cultivadas em Portugal, da área existente com 

condições edafoclimáticas e do seu rendimento de transformação em biocombustível. 
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No caso da produção do bioetanol, existem diversos tipos de matéria-prima, de origem 

nacional, que podem ser considerados. Este pode ser obtido quer a partir de cereais, 

como a cevada, o milho, o trigo, o centeio e o sorgo, quer a partir de tubérculos, como 

a beterraba sacarina e a batata. Por outro lado, considerando a produção de 

bioetanol a partir de fontes de biomassa lenho-celulósica, podem-se considerar como 

culturas possíveis em solo nacional, culturas florestais de curta rotação, como o choupo, 

o salgueiro e o eucalipto, e espécies arbustivas ou arvenses, tais como o cardo, a cana 

e o sorgo. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, e com o objectivo de avaliação do 

potencial de redução das emissões de GEE, usando a metodologia de análise de ciclo 

de vida, do bioetanol produzido a partir de fontes de biomassa de origem nacional, 

foram seleccionadas duas culturas possíveis. Para abranger o estudo do bioetanol de 

primeira geração foi seleccionada a beterraba sacarina como matéria-prima rica em 

açúcar. A sua escolha prendeu-se com o facto de, comparativamente com outras 

culturas de cereais e de tubérculos, apresentar um rendimento de produção de 

bioetanol superior, aliado à sua elevada produtividade média (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4 – Rendimento em bioetanol por cultura. 

Culturas energéticas 
Produtividade média 

[kg.ha
-1

] 

Rendimento em bioetanol 

Índice de conversão 
[L.ton

-1
] 

Rendimento unitário 
[L.ha

-1
] 

Trigo 1460 385 593 

Cevada 1393 216 290 

Milho 4654 388 1699 

Batata 13460 118 1613 

Beterraba 56454 97 4854 

Fonte: INE, 2009 (produtividade média para período de 1999 a 2008) e Mateus, 2006 

 

Por outro lado, e para incluir no estudo a análise do ciclo de vida de bioetanol de 

segunda geração, foi seleccionado o cardo como cultura lenho-celulósica, uma vez 

que é objecto de um projecto de desenvolvimento no país. 
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A descrição pormenorizada de cada uma das referidas culturas, bem como a sua 

caracterização enquanto cultura energética, encontra-se apresentada nos pontos 

seguintes. 

 

3.5.1 BETERRABA SACARINA (BETA VULGARIS L.) 

 

A beterraba é uma planta herbácea da família das Quenopodiáceas. Pelas suas raízes 

conterem uma grande quantidade de sacarose, é cultivada comercialmente para a 

produção de açúcar, podendo igualmente ser considerada uma valiosa fonte de 

biomassa para a produção do bioetanol (Rutz & Janssen, 2007). 

A beterraba é uma planta bienal, originária das regiões de clima temperado da Europa 

e do norte de África. Durante o seu crescimento produz uma grande raiz (1-2 kg) de 

armazenamento, constituída por 15 a 20% de açúcar (Rutz & Janssen, 2007). 

As necessidades de água da beterraba são consideráveis. A superfície foliar desta 

cultura pode ser considerada das mais desenvolvidas de entre os diferentes tipos de 

culturas. No processo de fotossíntese da planta, esta expulsa grandes quantidades de 

água pela transpiração. Estima-se que, para a produção de 40 toneladas de beterraba, 

o seu cultivo possa evaporar cerca de 7000 metros cúbicos de água por hectare 

(Agroinformacion, 2010). 

O cultivo da beterraba deve ser feito em solos neutros, com pH compreendido entre os 

6,5 e os 7,5. Não obstante, foi comprovado que a beterraba se desenvolve igualmente 

bem em solos com um pH compreendido entre os 8 e os 8,5 (Agroinformacion, 2010). 

A beterraba sacarina é uma cultura cultivada há muito tempo nos Açores, mas, no 

Continente, só a partir de meados dos anos 90, devido a ajudas comunitárias, se iniciou 

o seu cultivo. O ano de 1997 foi o primeiro em que a área semeada atingiu, no 

Continente, alguma dimensão, com 3148 hectares, aumentando nos anos seguintes e 

atingindo no triénio 2004-06 a área anual média de cerca de 6722 hectares (INE, 2007). 
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A beterraba sacarina é cultivada na sua quase totalidade no Ribatejo e Oeste e no 

Alentejo, com a área anual média no triénio 2004-06 a representar, no conjunto destas 

regiões, 92% do total (INE, 2007). 

Na Figura 3.8 está representada a evolução da área, da produção e da produtividade 

do cultivo da beterraba em Portugal, tendo por base o ano de 1998. Embora 

apresentem uma forte variabilidade ao longo dos anos, a área de cultivo e a produção 

de beterraba demonstram uma tendência crescente. O ano de 2002 representa o 

máximo atingido, com uma área de cultivo de cerca de 9000 hectares e uma 

produção de 644 mil toneladas (Tabela 3.5). Quanto à variação da produtividade da 

beterraba, verifica-se um aumento ao longo dos anos, atingindo o valor de 86,4 ton.ha-1 

em 2008. 

 

Figura 3.8 – Evolução da área, produção e produtividade do cultivo da 
beterraba sacarina em Portugal (Adaptado de Eurostat, 2009). 

 

Na Tabela 3.6 estão representadas as pressões ambientais da cultura da beterraba. Na 

grande maioria das categorias de risco assinaladas, a beterraba apresenta um risco 

médio a alto, estando este último relacionado com o impacte desta cultura na erosão 

e compactação do solo. 
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Tabela 3.5 – Área, produção e produtividade do cultivo da beterraba em Portugal. 

Ano 
Área de cultivo 

[1000 ha] 

Produção 

[1000 t] 

Produtividade 

[100 kg.ha
-1

] 

1998 3,5 188 539,3 

1999 8,3 507 607,3 

2000 7,9 461,7 585,1 

2001 5,4 280,9 522,8 

2002 9 643,9 712,2 

2003 7,5 484,1 646,1 

2004 8,4 626,6 749,6 

2005 8,6 604,9 701,5 

2006 4,3 320 748,6 

2007 3 254 840,7 

2008 1,6 137 863,8 

  (Fonte: Eurostat, 2009) 

 

Tabela 3.6 – Pressões ambientais da cultura da beterraba. 

Indicador Categoria Causa 

Erosão Alto risco 
Cultura em fileira, semeada tardiamente, 
proporcionando um solo nú no fim da 
Primavera 

Compactação do solo Alto risco 
Maquinaria pesada e colheita em massa 
provoca a compactação do solo 

Lixiviação de nutrientes para o 
solo e águas superficiais 

Médio/Alto 
risco 

Grande necessidade do uso de fertilizantes 
e riscos na erosão do solo 

Poluição por pesticidas nos solos e 
na água 

Médio risco 
Vários tratamentos por pesticidas para 
eliminar ervas daninhas 

Captação de água 
Baixo/Alto 

risco 
Frequentemente irrigada no Sul da Europa 

Influência na biodiversidade das 
terras agrícolas 

Médio risco 
Uso frequente de pesticidas, mas pode 
fornecer habitat de nidificação e abrigo no 
Outono 

Diversidade de tipos de culturas Médio risco 
Comum em áreas com grande intensidade 
mas não auto-suficiente 

  (Fonte: EEA, 2006) 

 

3.5.2 CARDO (CYNARA CARDUNCULUS) 

 

O cardo (Cynara cardunculus) pode igualmente ser uma alternativa viável para a 

produção de bioetanol em Portugal, sendo a sua instalação e cultura favorável nas 

condições edafoclimáticas portuguesas. Trata-se de uma espécie com elevada 

produtividade de biomassa, adequada para transformação em bioenergia (Ecas, 2008; 

Fernández, n.d.). 
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O cardo é uma espécie robusta, que suporta bem a secura, apresentando 

crescimentos biomássicos elevados, podendo obter-se entre 25 e 35 toneladas de 

matéria seca por hectare no fim do ciclo de produção, quando cultivada. A biomassa 

produzida está praticamente livre de humidade, eliminando assim uma das grandes 

desvantagens das produções agrícolas industriais. 

A elevada produtividade desta espécie em condições ecológicas caracterizadas por 

elevadas temperaturas e secura, torna-a uma espécie potencialmente muito 

interessante para as regiões do Sul da Europa, tendo como produto principal a 

biomassa, permitindo a produção de biocombustível líquido e sólido. 

O cardo, devido ao baixo teor de humidade (15%), pode ser cortado de manhã e 

queimado à tarde. Por seu turno, os resíduos florestais têm, na base de abate, valores 

de humidade que rondam os 70-80%, sendo necessário o seu armazenamento e 

secagem, acrescendo pois o custo das operações e infra-estruturas inerentes a estes 

processos. 

É uma planta perene, podendo atingir 2 metros de altura, sendo cultivada pelas suas 

raízes comestíveis e talos, e a parte aérea é usada como forragem animal. A haste 

geralmente morre depois da floração e mantém-se de pé por alguns meses. 

Uma importante característica do cardo é a sua raiz profundante, a qual é 

desenvolvida no primeiro ano da planta e é capaz de regenerar vigorosamente a 

menos que todo o sistema radicular seja destruído (Figura 3.9). Devido a esta 

característica particular, é capaz de extrair água e nutrientes de zonas mais profundas 

no solo, tendo a capacidade, por este motivo, de captar a água das chuvas 

acumuladas no solo durante o Outono, Inverno e Primavera, quando exposto a 

condições de falta de água. Uma vez semeado, pode apresentar produções durante 

mais de 14 anos (Fernández, n.d.). 
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Figura 3.9 – Ciclos de crescimento da cultura do cardo em condições de sequeiro 
(Adaptado de: Ecas, 2008). 

 

Trata-se de uma planta agressiva capaz de formar talhões mono-específicos massivos 

em habitat degradado, e é igualmente capaz de invadir comunidades naturais e semi-

naturais. Provavelmente devido à reduzida capacidade de dispersão das sementes, o 

número de sementes parece ser um factor importante na invasão por parte do cardo 

(Kelly & Pepper, 1996). Pode ocupar habitats como montados, áreas ribeirinhas, campos 

agrícolas abandonados, crescendo melhor em barros profundos. Contudo não tolera 

demasiada sombra. O seu maior atributo comercial é ser uma planta multifuncional, 

com três produtos: forragem animal, óleo vegetal e celulose para fibra ou energia 

(Ecas, 2008). Está estimada a sua área potencial, para cultivo em Portugal Continental, 

de aproximadamente 538 000 hectares (Sobioen, 2008). 
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Projecto ECAS: Culturas Energéticas no Espaço Atlântico 

Possibilidades de Implementação em Larga Escala 

 

O projecto ECAS teve início em Janeiro de 2004, com o apoio da Iniciativa Comunitária 
INTERREG III B – Programa Espaço Atlântico. Este projecto, para além da participação da 
Logistica-Florestal SA e da SOBIOEN SA, envolveu outras entidades como a AFLOPS, a 
Universidade de Madrid, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora e o INETI. 

O presente projecto pretendeu analisar o ciclo de vida do sistema de colheita 
agrícola/produção de combustível (energia renovável)/distribuição de energia e consumo final, 
com base na utilização de culturas de agricultura ecologicamente adaptada às diversas 
realidades ecológicas e climáticas do Espaço Atlântico, tendo como principais objectivos o 
desenvolvimento rural, a produção de energias renováveis, o incremento da sustentabilidade 
ambiental das actividades económicas, responsáveis pelas emissões de gases com efeito de 
estufa, e diminuição da dependência energética do exterior. 

Em termos operacionais, e de entre as várias componentes e acções do projecto, foi 
considerada como componente agrícola a análise comparativa dos aspectos técnicos e 
económicos relacionados com a instalação das espécies de Cynara cardunculus L., Arundo 
donax L. e Sorghum bicolor (L.) Moench, em diferentes regiões do Espaço Atlântico e sob 
diferentes alternativas de instalação e condução das culturas (Ecas, 2008). 

No âmbito do referido projecto, foi escolhido o cardo (Cynara cardunculus) como objecto de 
estudo para o caso português, tendo sido alocados aproximadamente 260 hectares de áreas 
de estudo, distribuídos por 11 locais diferentes (Sobioen, 2008). Algumas das características desta 
cultura que justificaram a sua escolha para o presente projecto foram: 

• Adaptabilidade às condições mediterrânicas (pouco exigente em água); 
• Cultura permanente em sequeiro – mobilização mínima de solos (conservação dos solos e 

respectivo sequestro de carbono); 
• Potencial de exploração até 15 anos; 
• Colheita em período diferente das outras culturas agrícolas; 
• Todas as operações podem realizar-se com maquinaria agrícola convencional; 
• Baixos custos de manutenção; 
• Possibilidade de uso de lamas de ETAR e de cinzas como adubos e fertilizantes; 
• Produção de biomassa em volume interessante (10-20 ton/ha/ano); 
• Cultura multi-produto. 

 

 

Na Tabela 3.7 são apresentadas as pressões ambientais do cultivo do cardo. Além dos 

benefícios ambientais da utilização do cardo como cultura energética, o seu cultivo 

apresenta efeitos positivos directos sobre o ambiente (Grammelis et al., 2008). 

Como já mencionado, em termos de necessidades de água, o cardo apresenta uma 

grande vantagem, quando comparado com outras culturas, uma vez que utiliza na 

perfeição as chuvas de inverno e primavera, produzindo grande quantidade de 

biomassa sem necessidade de irrigação. 
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Logo após as primeiras chuvas de Outubro, o cardo começa a crescer a uma elevada 

taxa, proporcionando relativamente cedo uma protecção à erosão do solo, 

principalmente nas terras inclinadas em torno do Mediterrâneo semi-árido (Grammelis, 

2008; Fernández, n.d.). 

 

Tabela 3.7 – Pressões ambientais da cultura do cardo. 

Indicador Categoria Causa 

Erosão Baixo risco 
Cultura permanente, proporcionando uma 
boa cobertura do solo 

Compactação do solo Baixo risco 
Profundo enraizamento das culturas, 
permanente 

Poluição por pesticidas nos solos e 
na água 

Baixo risco 
Muito competitivo, com nenhuma ou pouca 
necessidade de aplicação de pesticidas 

Captação de água Baixo risco Bem adaptado ao clima mediterrâneo 

Influência na biodiversidade das 
terras agrícolas 

Médio risco 
Nenhuma ou pouca utilização de pesticidas; 
podem servir de abrigo no Inverno; provável 
fonte de pólen 

  (Fonte: EEA, 2006) 
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4. M

 a análise do potencial de redução da emissão de GEE do

partir de duas matérias-primas diferentes – beterraba sacarina e cardo 

identificação e avaliação de medidas de mitigação de GEE, torna

definição de uma metodologia adequada de análise, bem como a delimitação das 

As várias fases do trabalho que presidiram ao desenvolvimento do 

estão representadas na Figura 4.1, e que serão alvo de análise posteriormente.

   

  

 

 

   

 

Figura 4.1 – Metodologia geral da dissertação. 
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4.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE EMISSÕES DE GEE 

 

Para a quantificação das emissões globais de GEE associadas ao bioetanol, é 

necessário definir as etapas do seu ciclo de vida e analisar as emissões desagregadas 

por cada etapa. A este respeito, importa aprofundar o conceito inerente à análise do 

ciclo de vida. 

Pode-se definir a análise do ciclo de vida (ACV) como sendo a compilação e 

avaliação das entradas, saídas e dos potenciais impactes ambientais de um sistema de 

produto ao longo do seu ciclo de vida (Ferreira, 2004). O termo “ciclo de vida” refere-se 

à maioria das actividades no decurso da vida do produto desde a sua fabricação, 

utilização, manutenção, e deposição final; incluindo a aquisição de matéria-prima 

necessária para a fabricação do produto. 

Num estudo ACV de um produto ou serviço, todas as extracções de recursos e emissões 

para o ambiente são determinadas, quando possível, numa forma quantitativa ao 

longo de todo o ciclo de vida, desde que “nasce” até que “morre” (“from cradle to 

grave”), sendo com base nestes dados que são avaliados os potenciais impactes nos 

recursos naturais, no ambiente e na saúde humana (Ferreira, 2004). O processo ACV é 

uma sistemática abordagem faseada composta por quatro componentes: definição de 

objectivos e âmbito, análise de inventário, análise de impacte e interpretação dos 

resultados, como se ilustra na Figura 4.2 (ISO 14040:1997). 

Definição de 
objectivos e 

âmbito  

Interpretação 

 
 

Análise de 
inventário  

 
 

Análise de 
impacte  

Figura 4.2 – Fases de uma Análise de Ciclo de Vida. 
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O primeiro passo de um estudo de ACV de um produto ou serviço consiste na definição 

do seu objectivo e âmbito da análise. Neste, é definido e descrito o produto, processo 

ou actividade e é estabelecido o contexto no qual a avaliação é feita, sendo 

identificados também os limites e efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação. É 

igualmente definida a unidade funcional a aplicar no estudo e estabelecido um 

procedimento para assegurar a sua qualidade. 

A etapa de inventário, resulta na identificação e quantificação da energia, água e 

materiais utilizados, emissões atmosféricas, deposição de resíduos sólidos e outras 

descargas ambientais que entram em todo o ciclo de vida do produto ou serviço. Da 

fase de inventário resulta uma grande quantidade de dados, cuja análise impõe a sua 

redução a um conjunto limitado de informação, o qual constitui o principal objectivo 

da terceira etapa da ACV, a definição do impacte ambiental do produto ou serviço. 

Por outras palavras, esta etapa pode ser definida como sendo um processo técnico, 

quantitativo e/ou qualitativo, para caracterizar e avaliar os efeitos das cargas 

ambientais identificadas na componente inventário. 

Num contexto de ACV, a análise de impacte pode servir dois objectivos (Ferreira, 2004): 

tornar os dados de inventário mais relevantes pelo aumento do conhecimento acerca 

dos potenciais impactes ambientais, e facilitar a agregação e interpretação dos dados 

de inventário em formas que sejam mais manejáveis e significativas para a tomada de 

decisão. 

Por último, na fase de interpretação de uma ACV são avaliados os resultados da análise 

de inventário e análise de impacte para seleccionar o produto, processo ou serviço 

mais adequado, com uma compreensão clara das incertezas e suposições utilizadas 

para gerar os resultados, resultando igualmente numa ferramenta adequada para 

identificação de pontos de mitigação (Jauhiainen, 2008). 
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4.1.1 CÁLCULO DAS EMISSÕES DE GEE: FERRAMENTA GEMIS 

 

No âmbito do presente trabalho, e de forma a permitir uma análise expedita de ACV na 

perspectiva do uso de energia e estimativa de emissões de GEE, foi usado o programa 

GEMIS 4.5, desenvolvido na Alemanha pelo Öko-Institut e Gesamthochschule Kassel 

(GhK) (Fritsche & Schmidt, 2008). Definido como sendo uma ferramenta de ACV, o 

GEMIS (Global Emissions Model for Integrated Systems) contém uma vasta quantidade 

de informação na sua base de dados, bem como algoritmos de cálculo. Apresenta a 

capacidade de determinar balanços de emissões, potenciais efeitos ambientais e 

económicos com a adequada informação de base que contém, no entanto os dados 

mais actuais devem ser definidos pelo operador (Jauhiainen, 2008). 

O processo de ACV com a utilização do GEMIS começa normalmente com a fase de 

definição dos objectivos e âmbito, para o estudo em causa. A análise do inventário 

serve para definir quais os dados a fornecer ao programa. Embora tendo uma extensa 

base de dados de processos e produtos, quando necessário é possível a inclusão de 

nova informação, ou mesmo de alteração de valores já incluídos nos dados base 

(Jauhiainen, 2008). 

Relativamente à base de dados, esta contém informações sobre processos 

fornecedores de energia (cadeias de processos e dados de combustível), bem como as 

diferentes tecnologias para geração de calor e energia eléctrica. A informação inclui 

(Jauhiainen, 2008): 

- Combustíveis fósseis (carvão, lignite, gás natural, petróleo), renováveis, nuclear, 

biomassa (baseada em resíduos, em madeira, miscanthus, soja, entre outros), 

resíduos domésticos e hidrogénio (incluindo composição do combustível e dados 

de entrada); 

- Processos de electricidade e calor (vários tipos de indústrias, co-geração, células 

de combustível, entre outros); 

- Materiais: em bruto ou materiais de base, e especificamente os materiais 

exclusivos para a construção; 

- Transportes: aviões, bicicletas, autocarros, carros, pipelines, barcos, comboios, 

camiões (para diesel, gasolina, electricidade e biocombustíveis) e transportes de 

carga (camiões, pipelines, comboios, barcos, entre outros); 



 

- Adicionalmente processos para tratamento

Para cada processo, a base de dados do GEMIS engloba os seguintes detalhes:

- Eficiência, capacidade, potência instalada e tempo de vida;

- Emissões atmosféricas: SO

- Gases com efeito de estufa:

no protocolo de Quioto;

- Resíduos sólidos: cinzas, 

- Poluentes líquidos: AOX, BOD

- Uso do solo. 

 

4.1.2 COMPONENTES DA 

 

A análise das emissões de GEE no contexto do ciclo de vida dos biocombustíveis em 

geral, e do bioetanol em particular

emissões de GEE ao longo de 

possível definir como etapas principais do seu ciclo de vida a produção de biomassa, o 

transporte da biomassa da área de cultivo para a unidade de processamento, a 

transformação da biomassa em bioetanol, o transporte do biocombustível

incorporação no sistema de distribuição de combustíveis

motores de combustão (Figura 

 

Figura 

 

A análise das emissões de GEE ao longo destas fases 

designada na terminologia 

utilizada no âmbito dos balanços de carbono dos combustíveis, a qual resulta da 

integração de duas abordagens sequenciais uma da outra: “

-wheel”. Nestas duas abordagens, “
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Adicionalmente processos para tratamento de resíduos (eliminação).

Para cada processo, a base de dados do GEMIS engloba os seguintes detalhes:

Eficiência, capacidade, potência instalada e tempo de vida;

Emissões atmosféricas: SO2, NOx, halogéneos, partículas, CO, VOC;

Gases com efeito de estufa: CO2, CH4, N2O, SF6, e todos os outros GEE definidos 

no protocolo de Quioto; 

Resíduos sólidos: cinzas, resíduos de processo, entre outros; 

Poluentes líquidos: AOX, BOD5, COD, N, P, sais inorgânicos; 

 ANÁLISE DE CICLO DE VIDA DO BIOETANOL 

A análise das emissões de GEE no contexto do ciclo de vida dos biocombustíveis em 

e do bioetanol em particular, baseia-se no estabelecimento de um inventário das 

emissões de GEE ao longo de todo o seu ciclo de produção. De uma forma geral, é 

possível definir como etapas principais do seu ciclo de vida a produção de biomassa, o 

transporte da biomassa da área de cultivo para a unidade de processamento, a 

transformação da biomassa em bioetanol, o transporte do biocombustível

incorporação no sistema de distribuição de combustíveis e, por fim, o seu uso final nos 

Figura 4.3). 

Figura 4.3 – Fases do ciclo de vida do bioetanol. 

A análise das emissões de GEE ao longo destas fases corresponde à análise usualmente 

designada na terminologia anglo-saxónica por “well-to-wheel” (do poço à roda), 

dos balanços de carbono dos combustíveis, a qual resulta da 

integração de duas abordagens sequenciais uma da outra: “wel

s duas abordagens, “well” representa a fonte primária de energia, “

Transporte da 
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Processamento da 
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Transporte do 
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Para cada processo, a base de dados do GEMIS engloba os seguintes detalhes: 

Eficiência, capacidade, potência instalada e tempo de vida; 
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, e todos os outros GEE definidos 
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transformação da biomassa em bioetanol, o transporte do biocombustível para a sua 

e, por fim, o seu uso final nos 
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o depósito de combustível do veículo de transporte e “wheel” traduz a utilização do 

combustível durante o uso (rodagem) do veículo. 

Assim sendo, a abordagem “well-to-tank” considera a utilização do combustível desde 

a sua extracção na fonte primária até à sua colocação no depósito de combustível do 

veículo. A abordagem “tank-to-wheel” considera a utilização do combustível durante a 

utilização do veículo, sendo que a “well-to-wheel” examina a integração de ambas, tal 

como mostra a Figura 4.4. 

 

Fontes Primárias de energia: 
- Extracção 
- Transformação 
- Armazenamento 
- Transporte 

 

Combustível: 
- Transporte 
- Distribuição 
- Armazenamento 

 

Veículo: 
- Abastecimento 
- Operação 

     

“well-to-tank”  “tank-to-wheel” 

     

“well-to-wheel” 

Figura 4.4 – Metodologias de análise de ciclo de vida. 

 

Um elemento fundamental deste tipo de análises consiste na delimitação prévia das 

fronteiras dentro das quais as emissões de GEE deverão ser quantificadas. 

 

4.1.3 FRONTEIRAS DA ACV DO BIOETANOL 

 

Os limites do sistema determinam que processos estão incluídos na análise de ciclo de 

vida, as correspondentes emissões e o nível de detalhe associado. No presente 

trabalho, a fronteira de análise de ciclo de vida abrange todas as fases descritas já 

anteriormente na Figura 4.3, com excepção da última fase correspondente ao uso final 

do bioetanol. De facto, os biocombustíveis por serem de origem biogénica não geram, 

na sua utilização, emissões de CO2 na medida em que estão integrados no ciclo anual 

de carbono da planta respectiva (IPCC, 2006). Assim, e segundo as diferentes 

componentes de análise de ciclo de vida descritas na Figura 4.4, o presente estudo 

baseia-se numa análise do tipo “well-to-tank”, sendo a fronteira o momento em que o 

bioetanol produzido chega à refinaria, para incorporação nas gasolinas. 
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As emissões associadas à produção de maquinaria agrícola e de veículos de transporte 

foram excluídas, bem como as emissões, energia e materiais relativos ao fabrico da 

unidade industrial de produção do bioetanol. Tal é justificado pelo seu pequeno 

contributo (<1%) para a globalidade das emissões do ciclo de vida (Malça et al, 2006). 

Nas Figura 4.5 e Figura 4.6 estão representados os esquemas gerais dos ciclos de vida do 

bioetanol, tal como são estruturados no GEMIS, considerando como fontes de biomassa 

a beterraba e o cardo. Dos vários processos envolvidos, destacam-se o uso de gasóleo 

nas máquinas agrícolas (filling-station\Diesel-PT-2010), o uso de gás natural na unidade 

de co-geração associada ao processo fermentativo (gás-boiler-PT-2010) e as etapas de 

transporte, identificadas nas figuras com a letra “T”. 

 

Figura 4.5 – Cadeia de processos do ciclo de vida do bioetanol proveniente da beterraba (GEMIS). 

 

Figura 4.6 – Cadeia de processos do ciclo de vida do bioetanol proveniente do cardo (GEMIS). 
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Para a quantificação das emissões de GEE ao longo dos ciclos de vida do bioetanol, 

estas foram expressas em gramas de CO2 equivalente por megajoule, ou seja, 

gCO2eq.MJ-1. 

Definida a fronteira de análise, torna-se necessária a definição de alguns dados de 

base considerados para a produção do bioetanol, por via das duas culturas 

energéticas seleccionadas para o estudo. Desta forma, e para uma melhor 

organização, os dados considerados foram tratados separadamente para cada uma 

das etapas de produção, processamento e transporte anteriormente identificadas. 

 

4.2 CASO DE ESTUDO: CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

4.2.1 PRODUÇÃO DA BIOMASSA 

 

Como já referido anteriormente, as fontes de biomassa seleccionadas para o estudo do 

ciclo de vida do bioetanol foram a beterraba e o cardo, tendo sido assumida a sua 

produção exclusivamente nacional. 

Sempre que possível, foram considerados os dados base disponibilizados pela 

ferramenta GEMIS, no entanto, e em particular com a cultura do cardo, novos dados 

foram necessárias, em parte pela pouca informação disponível sobre este tipo de 

cultura. Para obtenção das informações de ordem técnica sobre esta cultura, foram 

utilizados os dados fornecidos pela empresa Sobioen, que estão esquematizados na 

Tabela 4.1. 

Relativamente à área de cultivo considerada como cenário de referência para o 

desenvolvimento do estudo, foi seleccionada a já existente para o desenvolvimento do 

projecto-piloto de estudo do cardo como cultura energética, desenvolvido pela 

Sobioen. Esta localiza-se na Herdade da Ferraria, em Sesimbra, estando distanciada da 

Refinaria de Sines em 150 km. Foi igualmente considerada, como referência, uma área 

de 260 hectares. Foi assumido também que a área dedicada à produção do cardo 

seria a mesma para a produção da beterraba, admitindo que as condições de solo 

seriam ideais para ambas as culturas. 
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Tabela 4.1 – Dados base de caracterização química do cardo. 

Densidade (cardo peletizado) 520 kg/m
3
 

Densidade (cardo não peletizado) 168 kg/m
3
 

PCS (Poder Calorífico Superior) 18,84 MJ/kg bs 

Humidade 13,1 % 

Cinza 6,2 % bs 

Matéria volátil 76,9 % bs 

Carbono fixo 16,9 % bs 

Carbono 49,3 % bs 

Hidrogénio 6,1 % bs 

Azoto 1,7 % bs 

Enxofre 0,29 % bs 

Cloro 0,47 % bs 

Oxigénio e erros 36,5 % db 

(Fonte: Sobioen, 2008) 

 

Quanto às necessidades de aplicação de fertilizantes, foi considerada uma adubação 

de fundo, para a cultura da beterraba, de 260 kg.ha-1 de azoto, 105 kg.ha-1 de fósforo e 

430 kg.ha-1 de potássio. No caso do cardo, e de acordo com os dados fornecidos pela 

Sobioen, as necessidades de adubação do cardo estimam-se nos 500 kg.ha-1 (6N : 18P : 

27K). Para efeitos de quantitativo de emissões de N2O, provenientes do uso de 

fertilizantes azotados, o factor de emissão considerado é de 0,0125 kgN2O.kgN-1 

aplicado. 

 

4.2.2 PROCESSAMENTO DA BIOMASSA EM BIOETANOL 

 

O processo de produção do bioetanol baseia-se, maioritariamente, na fermentação 

dos açúcares constituintes da biomassa que lhe dá origem. Para além deste, foi 

considerada, para o caso do uso do cardo como cultura energética, a inclusão de 

uma outra etapa, designada por pré-tratamento. Esta tem por objectivo a quebra das 

ligações de lenhina presentes na biomassa lenho-celulósica, facilitando desta forma o 

posterior processo fermentativo, sendo este um processo exclusivo da produção dos 

biocombustíveis de 2ª geração. 

Como cenário, é considerado que a unidade de produção de bioetanol é alimentada 

por uma sub-unidade de co-geração a gás natural (100%), que assegura o 
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fornecimento do calor e electricidade necessários ao processo industrial de conversão. 

O factor de emissão considerado para o gás natural é 56,1 kgCO2eq.GJ-1 (APA, 2009). 

 

4.2.3 TRANSPORTE DA BIOMASSA E DO BIOETANOL 

 

Como referido anteriormente, a distância entre a área de cultivo considerada para o 

estudo e a refinaria de Sines é de cerca de 150 km no total. É então considerada, como 

pressuposto, a transferência da totalidade do bioetanol produzido para a refinaria de 

Sines, onde poderá ser posteriormente misturado com a gasolina. 

Neste estudo foram consideradas duas fases de transporte. A primeira corresponde à 

transferência da biomassa, desde a área de produção até à unidade de 

processamento para produção do bioetanol. A segunda consiste no transporte do 

bioetanol produzido para a unidade de refinação. Em ambas as fases descritas, o meio 

de transporte considerado foi o camião cisterna. 

Na fase de transporte da biomassa para a unidade de processamento, foi considerada 

uma distância de referência de 50 km, sendo assumida, para o transporte do bioetanol 

para a refinaria, uma distância de 100 km.  

 

4.2.4 DADOS BASE DA GASOLINA 

 

Sendo o objectivo do presente trabalho a análise do potencial de redução de emissões 

de GEE do bioetanol, face a combustíveis fósseis equivalentes, torna-se essencial a 

comparação com a gasolina. Deste modo, foi considerado o factor de emissão para a 

produção de gasolina, à saída da refinaria, o valor de 2,3 kgCO2eq.L-1 (GALP, 2009). 

  



 

5.1 ANÁLISE AMBIENTAL E E

 

Tendo como objectivo principa

proveniente de duas fontes distintas de biomassa, a quantificação global de emissões 

de GEE associadas a cada uma está representada na 

O bioetanol produzido a partir da beterraba apresenta um valor de 

seu ciclo de vida de 56,2 gCO

corresponde a uma redução 

cardo como fonte de biomassa, a redução de emissões 

que demonstra uma grande vantagem 

produção de bioetanol. 

 

Figura 5.1 – Emissões específicas

 

Para uma análise mais aprofundada da distribuição das emissões ao longo do ciclo de 

vida do bioetanol, foi feita a sua desagregação por etapa, 

Figura 5.2. Como se pode verificar, para as duas fontes de biomassa em estudo, a 

etapa que contribui em maior escala para as emissões globais do ciclo de vida 

corresponde ao processamento da biomassa para produção 
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5. RESULTADOS E 

NÁLISE AMBIENTAL E ENERGÉTICA DO BIOETANOL 

Tendo como objectivo principal a análise do ciclo de vida (ACV)

proveniente de duas fontes distintas de biomassa, a quantificação global de emissões 

associadas a cada uma está representada na Figura 5.1. 

bioetanol produzido a partir da beterraba apresenta um valor de 

seu ciclo de vida de 56,2 gCO2eq.MJ-1, o que, comparativamente à gasolina, 

rresponde a uma redução superior a 20% das emissões. No entanto, quando usado o 

cardo como fonte de biomassa, a redução de emissões globais é de cerca de 70

a grande vantagem ambiental da biomassa lenho

específicas para os ciclos de vida estudados e percentagens de redução para o 
bioetanol e gasolina. 

Para uma análise mais aprofundada da distribuição das emissões ao longo do ciclo de 
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pode verificar, para as duas fontes de biomassa em estudo, a 

m maior escala para as emissões globais do ciclo de vida 

corresponde ao processamento da biomassa para produção do bioetanol
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o processo fermentativo e a unidade de co-geração. No caso particular do uso da 

beterraba, o seu peso é de cerca de 53% do total das emissões, aumentando para 85% 

quando a fonte de biomassa é o cardo. 

mporta ainda realçar a contribuição da etapa da sua

nciar o crescimento, a aplicação de fertilizantes no cultivo da 

leva a um aumento da quantidade depositada de compostos químicos no 

têm um peso significativo nas emissões (20,7%). O transporte da biomassa 

ma contribuição de cerca de 24% do total das emissões do ciclo de vida, 

cado pela baixa eficiência energética no seu transporte. 

Emissões específicas parciais por etapa do ciclo de vida

Depois de identificadas as principais etapas dos ciclos de vida que contribuem mais 

para o quantitativo das emissões globais, é imperativo avaliar comparativamente 

etapa, para cada tipo de biomassa em estudo. 

apresenta de forma quantitativa os resultados globais da ACV.

que, em mais de 90% do seu ciclo, o cardo apresenta valores mais baixos de CO

equivalente emitido, quando comparado com a beterraba. De facto, ol

detalhe para cada etapa individualmente, o cardo regista, face à beterraba, 

superior a 95% na produção da biomassa, de 90% no transporte 

para a unidade de fermentação, e de 40% no processamento em bioetanol.
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Pelo facto do cardo ser um tipo de cultura que não necessita de grandes cuidados 

adicionais, nomeadamente em termos nutritivos, a aplicação de fertilizantes na sua fase 

de crescimento é quase nula, o que se reflecte nas emissões de GEE nesta etapa. Por 

outro lado, em relação ao transporte para a unidade de processamento, o valor de 

emissões é baixo sobretudo pela elevada carga energética transportada por tonelada 

de biomassa, o que se traduz, em termos práticos, numa maior quantidade 

transportada por viagem. 

 

Tabela 5.1 – Emissões de GEE do ciclo de vida do bioetanol. 

Beterraba  Total 

Emissão de GEE 
[gCO2eq.MJ-1] 

11,64 13,29 29,97 1,37 56,27 

 20,7% 23,6% 53,3% 2,4%  

Cardo      

Emissão de GEE 
[gCO2eq.MJ-1] 

0,44 1,38 17,03 1,37 21,26 

 2,1% 6,5% 85% 6,4%  

 

Sendo o objectivo primário, na substituição do uso da gasolina pelo bioetanol, a 

redução da dependência energética do exterior e o aumento da segurança em 

termos de disponibilidade de energia final em território português, torna-se necessário 

quantificar de igual forma o consumo de recursos não renováveis na produção do 

bioetanol. 

Embora o uso de biocombustíveis esteja associado, em grande parte, às energias 

renováveis e ao uso de fontes de biomassa sustentáveis, a inclusão de fontes 

energéticas não renováveis em todas as etapas da sua produção é uma questão que 

requer alguma atenção. A Figura 5.3 representa o consumo de recursos não renováveis 

no ciclo de vida do bioetanol e da gasolina, e verifica-se o potencial de baixo carbono 

do bioetanol, qualquer que seja a fonte de biomassa considerada. 

Em termos quantitativos, o bioetanol produzido a partir da beterraba consome, ao 

longo do seu ciclo de vida, menos 38% de recursos não renováveis, quando comparado 
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Transporte da 
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Processamento 
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com a gasolina. No entanto, quando a fonte de biomassa é o cardo

redução deste tipo de consumo 

de baixo carbono no uso de biomassa lenho

 

Figura 5.3 – Consumo de recursos não renováveis
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com a gasolina. No entanto, quando a fonte de biomassa é o cardo

e tipo de consumo de cerca de 72%, o que demonstra o forte potencial 

no uso de biomassa lenho-celulósica para a produção de bioetanol.

Consumo de recursos não renováveis no ciclo de vida. 

Como verificado na secção anterior, ao longo do ciclo de vida de produção do 

existem emissões de gases com efeito de estufa. No entanto, e de forma a 

tornar o uso dos biocombustíveis cada vez mais ambicioso, no que concerne

das suas emissões de GEE, é essencial a identificação e avaliação de potenciais 

medidas de mitigação para a redução destas emissões. 

Para ambas as fontes de biomassa estudadas no presente trabalho, o quantitativo de 

cada etapa do seu ciclo de vida apresenta diferentes

emissões globais. Para cada uma destas etapas, é então possível a identificação de 

medidas de mitigação para redução das emissões associadas. 

1,20
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com a gasolina. No entanto, quando a fonte de biomassa é o cardo, verifica-se a 

de 72%, o que demonstra o forte potencial 

celulósica para a produção de bioetanol. 
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cada etapa do seu ciclo de vida apresenta diferentes pesos nas 

emissões globais. Para cada uma destas etapas, é então possível a identificação de 
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5.2.1 PRODUÇÃO DA BIOMASSA 

 

Nesta etapa, e como identificado na Tabela 5.1, é o bioetanol proveniente da 

beterraba que apresenta mais emissões associadas, correspondendo a cerca de 20% 

do total do seu ciclo de vida. Como já referido, este tipo de cultura necessita do uso de 

correctivos químicos (fertilizantes) para potenciar o seu crescimento, no entanto, a sua 

aplicação é o principal motivo pelas emissões de gases com efeito de estufa na etapa 

de produção da beterraba. 

Com a substituição do uso de fertilizantes sintéticos por biofertilizantes, é espectável um 

potencial de redução significativo das emissões de GEE. Segundo Collard et. al (2001), 

os biofertilizantes são definidos como sendo um adubo orgânico líquido, produzido em 

meio aeróbio ou anaeróbio, a partir de uma mistura de matéria orgânica, minerais e 

água. Por ser um produto exclusivamente de origem biológica, o impacte da sua 

produção é muito reduzido, sendo esta uma grande vantagem quando comparado 

com os fertilizantes de origem fóssil. 

Para avaliar o potencial de redução de GEE que esta medida teria nos ciclos de vida 

do bioetanol, estudados no presente trabalho, foi considerada a mesma quantidade 

aplicada de fertilizante e, como constituição química do biofertilizante, a presença de 

631 mg/litro de azoto, 170 mg/litro de fósforo e 1,2 g/litro de potássio (Collard et al., 

2001). 

Na Tabela 5.2 estão representados os resultados obtidos para o potencial de redução 

de GEE do uso de biofertilizantes. Com o seu uso na produção da beterraba, verifica-se 

um potencial de redução de cerca de 20% das emissões globais do ciclo de vida, o 

que, em termos de quantitativo de emissões, corresponde a uma redução de 11,42 

gCO2eq.MJ-1. No entanto, quando a fonte de biomassa para produção do bioetanol é 

o cardo, a redução verificada com a substituição dos fertilizantes não é representativa 

(0,1%), o que se explica pela baixa exigência deste tipo de cultura no uso de correctivos 

químicos que potenciem o seu crescimento. 
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Tabela 5.2 – Medidas de mitigação de GEE para a etapa de produção da biomassa e respectivos 
potenciais de redução globais, face ao cenário de referência. 

 Potencial de Redução de GEE 

Medida de Mitigação 
Bioetanol 

(Beterraba) 
Bioetanol 
(Cardo) 

Substituição do uso de fertilizantes sintéticos por 
biofertilizantes 

- 20,3% - 0,1% 

 

5.2.2 PROCESSAMENTO DA BIOMASSA EM BIOETANOL 

 

Sendo a etapa principal do ciclo de vida de produção do bioetanol o processamento 

da biomassa, e aliado ao facto de ser a etapa, em ambos os casos estudados, que 

apresenta um maior contributo para as emissões de GEE, torna-se essencial a 

identificação de medidas de mitigação para a redução das suas emissões. 

Para alimentar a unidade de produção de bioetanol, foi considerada, no presente 

trabalho, a inclusão de uma unidade de co-geração com o uso exclusivo de gás 

natural. No entanto, com a combustão deste combustível fóssil, são emitidas grandes 

quantidades de GEE, o que torna todo o processo pouco sustentável relativamente a 

emissões para a atmosfera. 

Com a substituição do gás natural na unidade de co-geração pela queima de 

biomassa, espera-se que o quantitativo de emissões seja muito inferior, na medida em 

que a biomassa é um combustível neutro em emissões de CO2 (IPCC, 2006). 

Considerando este pressuposto, os resultados obtidos pela aplicação desta medida 

de mitigação estão representados na Tabela 5.3, na qual se verifica que, com a 

aplicação desta medida, a redução de emissões globais nos ciclos de vida estudados 

seria significativa. No caso do bioetanol proveniente da beterraba, as reduções de GEE 

são de cerca de 30%, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 17,65 

gCO2eq.MJ-1 no seu ciclo de vida. No entanto, no caso particular do uso do cardo 

como fonte de biomassa, o potencial de redução é superior (41,2%), correspondendo a 

aproximadamente 8,73 gCO2eq.MJ-1. 
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Tabela 5.3 – Medidas de mitigação de GEE para a etapa de processamento da biomassa e 
respectivos potenciais de redução globais, face ao cenário de referência. 

 Potencial de Redução de GEE 

Medida de Mitigação 
Bioetanol 

(Beterraba) 
Bioetanol 
(Cardo) 

Substituição do uso de gás natural na unidade de 
co-geração pela queima de biomassa agro-florestal 

- 31,4% - 41,2% 

 

5.2.3 TRANSPORTE DA BIOMASSA E DO BIOETANOL 

 

Sendo o presente trabalho o estudo de um tipo de biocombustível, seria de todo o 

interesse analisar a sua possível aplicação nos meios de transporte utilizados ao longo 

do seu ciclo de produção, quantificando assim a contribuição desta medida para a 

mitigação de GEE. Como verificado na Tabela 5.1, a etapa de transporte em ambos os 

ciclos de vida estudados tem um peso significativo no global das emissões, 

particularmente no caso do bioetanol produzido a partir da beterraba (26%). 

Tanto para o transporte da biomassa para a unidade de fermentação, como o 

transporte do bioetanol produzido para a unidade de refinação, foi considerada, no 

presente trabalho, a utilização de camiões cisterna usando como combustível o 

gasóleo. Sendo um tipo de combustível fóssil, e como já comprovado anteriormente, 

tem, no seu ciclo de produção, um valor associado de emissões de GEE superior, 

quando comparado com o bioetanol. 

Tendo por base o exposto, foi considerada como possível medida de mitigação a 

substituição total do gasóleo pelo bioetanol, tanto nas etapas de transporte 

identificadas nos ciclos de vida, como nas máquinas agrícolas de apoio ao cultivo da 

biomassa. Verificou-se um potencial de redução de GEE na ordem dos 17%, para o 

bioetanol produzido a partir da beterraba, e de 11% a partir do cardo (Tabela 5.4), o 

que, em termos práticos, corresponde a uma redução de 9,67 gCO2eq.MJ-1 e de 2,39 

gCO2eq.MJ-1, respectivamente, face ao cenário de referência. 

Relativamente ao uso da beterraba como fonte de biomassa, foi identificada outra 

possível medida de mitigação, nomeadamente, na etapa do seu transporte da área de 

cultivo para a unidade de processamento. 
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Como pressuposto, foi considerado que a beterraba é transportada inteira, desde a 

área de cultivo até à unidade de processamento, a que corresponde um determinado 

volume no camião, e respectiva quantidade específica de energia. 

No entanto, tendo por objectivo a optimização do transporte da biomassa, em termos 

energéticos, foi considerada a possibilidade de redução do seu volume, antes da 

entrada no camião, levando desta forma a um aumento da capacidade de transporte 

do mesmo, e consequentemente na redução do número de viagens por quantidade 

de beterraba transportada. 

Para o estudo desta medida, foi então considerada a inclusão de uma prensa 

mecânica, com uma capacidade de redução do volume da beterraba em 50%. As 

possíveis emissões de GEE associadas a esta nova etapa não foram consideradas no 

presente trabalho, bem como o ciclo de vida da sua produção. Com esta medida, a 

quantidade de biomassa transportada por camião cisterna aumenta para o dobro.  

Na Tabela 5.4 estão apresentados os resultados da aplicação desta medida de 

mitigação, que demonstram um potencial de redução de GEE na ordem dos 14% (7,69 

gCO2eq.MJ-1) do total das emissões do ciclo de vida do bioetanol, produzido a partir da 

beterraba, face ao cenário de referência.  

 

Tabela 5.4 – Medidas de mitigação de GEE para as etapas de transporte da biomassa e do bioetanol 
e respectivos potenciais de redução globais, face ao cenário de referência. 

 Potencial de Redução de GEE 

Medida de Mitigação 
Bioetanol 

(Beterraba) 
Bioetanol 
(Cardo) 

Uso do bioetanol como combustível para os 
camiões cisterna usados para transporte (E100) + 
máquinas agrícolas 

- 17,2% - 11,3% 

Redução do volume da beterraba, por prensagem, 
em 50% 

- 13,7%  

 

Como foi possível verificar, com a aplicação de medidas de mitigação ao longo do 

ciclo de vida do bioetanol, a percentagem de redução de GEE pode ser significativa 

para o quantitativo global das emissões. De facto, considerando a aplicação de todas 

as medidas anteriormente apresentadas (Figura 5.4), a quantidade de emissões 



 

evitadas seria na ordem dos 83

53% para o uso do cardo como fonte de biomassa, o que tornaria o uso do bioetanol, 

em termos de emissões de GEE, extremamente competitivo, quando comparado com a 

gasolina. 

 

Figura 5.4 – Emissões específicas do bioetanol no cenário de referência estudado e com a aplicação 
de todas as medidas de mitigação propostas
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na ordem dos 83% para o bioetanol produzido a partir da beterraba, e de 

% para o uso do cardo como fonte de biomassa, o que tornaria o uso do bioetanol, 

em termos de emissões de GEE, extremamente competitivo, quando comparado com a 

Emissões específicas do bioetanol no cenário de referência estudado e com a aplicação 
de todas as medidas de mitigação propostas. 

NÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Depois de analisados os resultados obtidos da ACV, e da identificação e 

caracterização dos potenciais de redução de GEE das medidas de mitigação 

se necessária a análise do grau de sensibilidade que os resultados 

quando submetidos à variação de algum parâmetro

ciclo de vida do bioetanol. 

Para a realização desta análise, a metodologia adoptada consistiu em fazer variar um

mantendo inalterados as restantes, permitindo desta forma compreender 

quais os impactes dessa alteração nas emissões globais de GEE. 

Com este propósito, foram seleccionadas as etapas de transporte da biomassa e do 

bioetanol como variáveis a estudar, permitindo, assim, compreender 

btidos da ACV. Possibilita, igualmente, uma análise das 
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favoráveis entre as áreas de cultivo da biomassa, a unidade de processamento e a 

unidade de refinação. 

Numa primeira análise, foi mantida constante a distância entre as unidades de 

processamento e de refinação (100 km), tendo-se variado a distância do transporte da 

biomassa entre os 10 e os 100 km. Como se pode constatar pela Figura 5.5, relativa ao 

transporte da beterraba e do cardo para a unidade de processamento, a variação de 

GEE tem um comportamento directamente proporcional à distância percorrida, o que 

por si só não é conclusivo. O cenário de referência considerado no presente trabalho 

encontra-se igualmente identificado na Figura. 

 

 

Figura 5.5 – Análise de sensibilidade para o transporte de biomassa. 

 

Analisando em pormenor os valores globais das distâncias consideradas na ACV, 

verifica-se que, para ambos os casos estudados, as emissões globais encontram-se 

sempre abaixo do valor de emissões de GEE da gasolina (Tabela 5.5). Desta forma, 

conclui-se que a etapa de transporte da biomassa não é determinante para uma 

variação acentuada das emissões globais do ciclo de vida do bioetanol, não sendo, 

por isso, uma etapa sensível a variações da distância. 
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Tabela 5.5 – Valores limite e análise de sensibilidade para a etapa de transporte da biomassa até à 
unidade de processamento. 

  Distância percorrida 
[até processamento | até refinaria] 

Emissões Específicas 
[gCO2eq.MJ-1] 

 

Transporte da 
beterraba 

mínimo 
110 km 

(10 km|100 km) 
48,04 

Emissão específica 
da produção da 

gasolina 
(71,7 gCO2eq.MJ-1) 

máximo 
200 km 

(100 km|100 km) 
66,56 

    

Transporte do 
cardo 

mínimo 
110 km 

(10 km|100 km) 
20,96 

máximo 
200 km 

(100 km|100 km) 
21,64 

 

Focalizando agora a análise de sensibilidade na etapa do transporte do bioetanol da 

unidade de processamento para a refinaria, verificam-se resultados semelhantes aos 

obtidos anteriormente, como se pode constatar na Figura 5.6. 

Neste caso, e ao contrário da primeira análise, foi mantida constante a distância entre 

as áreas de cultivo e as unidades de processamento (50 km), tendo feito variar a 

distância de transporte do bioetanol entre os 10 e os 200 km. A variação observada 

entre a distância percorrida e a correspondente emissão específica é, mais uma vez, 

directamente proporcional, o que nos reporta para uma análise dos seus valores limite. 

 

 

Figura 5.6 – Análise de sensibilidade para o transporte do bioetanol. 

 

Como se pode verificar pela Tabela 5.6, tanto para o bioetanol produzido a partir da 

beterraba como para o produzido a partir do cardo, as emissões de GEE encontram-se 
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abaixo do valor de emissões da gasolina. Assim sendo, e de forma análoga, podemos 

concluir que a etapa de transporte do bioetanol, desde a unidade de processamento 

até à refinaria, não é determinante para a variação acentuada das emissões globais 

do ciclo de produção do bioetanol, não sendo, por isso, considerada uma etapa 

sensível a variações da distância percorrida. 

 

Tabela 5.6 – Valores limite e análise de sensibilidade para a etapa de transporte do bioetanol. 

  Distância percorrida 
[até processamento | até refinaria] 

Emissões específicas 
[gCO2eq.MJ-1] 

 

Transporte do 
bioetanol 

(beterraba) 

mínimo 
60 km 

(50 km|10 km) 
55,94 

Emissão específica 
da produção da 

gasolina 
(71,7 gCO2eq.MJ-1) 

máximo 
250 km 

(50 km|200 km) 
56,64 

    

Transporte do 
bioetanol 

(cardo) 

mínimo 
60 km 

(50 km|10 km) 
20,93 

máximo 
250 km 

(50 km|200 km) 
21,63 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Tendo em conta os factores positivos associados à produção e utilização dos 

biocombustíveis líquidos, vários países europeus, e outros a nível mundial, têm vindo a 

considerar indispensável a promoção da sua produção sustentável. Entre os recursos 

existentes em território nacional, são vários os tipos de culturas que podem ser utilizadas 

para a produção de bioetanol, com especial destaque para a biomassa de origem 

florestal e agrícola. 

O presente trabalho pretendeu avaliar qual o potencial de redução de gases com 

efeito de estufa do bioetanol, face à gasolina, sendo posteriormente feita uma 

identificação de possíveis medidas de mitigação a adoptar ao longo do ciclo de 

produção do bioetanol, reduzindo as emissões associadas a cada etapa 

individualmente. 

Foi então possível concluir que o bioetanol produzido em território nacional apresenta 

valores muito interessantes relativamente à redução de emissão de gases com efeito de 

estufa, quando comparado com a gasolina, podendo ser considerado como uma 

alternativa a adoptar, para reduzir o quantitativo de emissões associadas ao sector dos 

transportes em Portugal. Para o bioetanol produzido a partir da beterraba sacarina, 

verificou-se uma redução superior a 20%, face ao valor de emissões de GEE associados 

à produção da gasolina, o que corresponde a um quantitativo de emissões de GEE de 

56,2 gCO2eq.MJ-1. Já no caso do bioetanol produzido a partir do cardo, a redução 

verificada de emissões de GEE é bastante superior (70%), demonstrando assim a grande 

sustentabilidade deste tipo de biomassa lenho-celulósica, numa perspectiva de baixo 

carbono. Através de uma análise mais pormenorizada dos ciclos de vida do bioetanol 

estudados, verificou-se que a etapa do processamento da biomassa em bioetanol é a 

que mais contribui para as emissões globais de GEE, para os dois tipos de culturas 

energéticas estudados. A etapa de transporte da biomassa para a unidade de 

processamento é a segunda maior emissora de GEE, no entanto o seu peso varia 

bastante consoante o tipo de biomassa considerada. Para o caso do uso da beterraba, 
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esta contribui para o quantitativo global de emissões de GEE em 20%, contribuindo em 

6% quando usado o cardo como matéria-prima. 

Relativamente à etapa de produção da biomassa, a diferença verificada de emissão 

de GEE é mais acentuada entre as duas culturas energéticas estudadas. Para a 

produção do cardo, foi determinado o valor de emissão de 0,44 gCO2eq.MJ-1, o qual 

corresponde a cerca de 2% do quantitativo global de emissões do seu ciclo de vida. 

Para a mesma etapa, e usando a beterraba como fonte de biomassa, verificou-se uma 

contribuição em cerca de 20% para o total das emissões do seu ciclo de vida, 

correspondendo a 11,64 gCO2eq.MJ-1. Esta diferença entre as duas culturas estudadas 

pode ser explicada pelas grandes necessidades de aplicação de fertilizantes no cultivo 

da beterraba, bem como das grandes necessidades hídricas desta cultura. 

Posto isto, é possível concluir, de uma forma geral, que a substituição do uso da 

gasolina pelo bioetanol contribui de forma significativa para a redução das emissões de 

gases com efeito de estufa, levando a uma redução do quantitativo de emissões não 

evitadas no sector dos transportes em Portugal. Por outro lado, com o uso de fontes de 

biomassa de origem nacional, o bioetanol pode reduzir a dependência energética de 

Portugal em relação ao exterior, contribuindo para o aumento da segurança 

energética. Quando comparado com a gasolina, o cardo apresenta valores muito 

interessantes relativamente às emissões de GEE do seu ciclo de produção, sendo por 

isso uma alternativa com elevado potencial para produção de bioetanol em território 

nacional. Não obstante, o bioetanol produzido a partir da beterraba sacarina 

apresenta igualmente resultados favoráveis de emissões de GEE, contribuindo para uma 

redução em 20%, quando comparado com o combustível fóssil equivalente. 

Para avaliar o potencial de redução das emissões associadas aos ciclos de vida do 

bioetanol estudados, foram identificadas e avaliadas algumas medidas de mitigação 

de GEE aplicadas a cada uma das etapas de produção do bioetanol. Na etapa de 

produção da biomassa, foi considerada como medida de mitigação a substituição do 

uso de fertilizantes no solo por biofertilizantes, tendo-se obtido um potencial de redução 

superior a 20%, para a beterraba, e de 0,1%, para o cardo, facto explicado pela baixa 

necessidade da aplicação de correctivos químicos neste tipo de cultura. De forma a 



 
67 

 

reduzir a quantidade de emissões associadas à etapa de processamento da biomassa, 

foi considerada como medida de mitigação a substituição do uso de gás natural na 

unidade de co-geração pela queima de biomassa agro-florestal, tendo-se obtido um 

potencial de redução superior a 31% para a beterraba e a 41% para o cardo. Por fim, 

para as etapas de transporte foram igualmente consideradas medidas potenciais de 

redução das emissões de GEE. Para o bioetanol produzido a partir da beterraba foi 

considerada uma redução do seu volume, antes do transporte da biomassa para a 

unidade de processamento, em 50%, tendo-se obtido uma redução superior a 13% de 

GEE. Ainda relativamente à beterraba foi considerada uma outra medida de 

mitigação, destinada à substituição do uso dos combustíveis fósseis nos camiões 

cisterna e máquinas agrícolas por bioetanol, tendo-se obtido um potencial de redução 

de 17%. A mesma medida foi considerada para o cardo, tendo-se obtido uma redução 

de cerca de 11%. 

De uma forma geral, e caso fosse possível adoptar todas as medidas de mitigação 

propostas, o quantitativo de emissões para o bioetanol seria ainda mais competitivo, 

face à gasolina. Para o bioetanol produzido a partir da beterraba, a quantidade de 

emissões evitadas seria superior a 82%, enquanto que para o bioetanol produzido a 

partir do cardo seria na ordem dos 52%, o que em termos quantitativos corresponderia a 

emissões globais na ordem dos 9,79 gCO2eq.MJ-1 para a beterraba e dos 10,1 

gCO2eq.MJ-1 para o cardo. 

A partir da análise de sensibilidade dos resultados obtidos, foi possível verificar, para as 

condições de referência consideradas no presente trabalho, que a distância entre as 

várias unidades industriais constituintes do ciclo produtivo do bioetanol não é 

significativa para a variação das emissões de GEE associadas a esta biocombustível. No 

entanto, há que ter em conta que, embora sem grande significado no quantitativo 

global de emissões de GEE, a maior distância entre as unidades leva a outros problemas 

funcionais, nomeadamente à maior necessidade de deslocações e ao tempo inerente 

para as mesmas, podendo contribuir para a degradação da biomassa transportada, e 

consequentemente, para a redução da eficiência energética do seu transporte. 
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Com a realização desta dissertação, foram identificados fortes potenciais de redução 

da emissão dos GEE do bioetanol, bem como as vantagens da sua produção em 

território nacional. No entanto, tendo em conta as limitações assumidas no 

desenvolvimento do trabalho, novas linhas de orientação para a investigação futura 

nesta temática foram traçadas, nomeadamente nos dados de aplicação efectiva em 

Portugal. De facto, embora se tenha comprovado o potencial de redução de GEE 

inerente à produção do bioetanol, as condições consideradas no cenário de referência 

podem não espelhar de forma realista a efectiva possibilidade de inclusão deste 

biocombustível em território nacional. Devem pois ser objecto de estudo mais 

aprofundado as condições de disponibilidade de áreas disponíveis para cultivo das 

culturas energéticas, bem como a viabilidade económica da sua incorporação na 

produção das culturas. Por outro lado, devem ser estudadas novas abordagens 

processuais de obtenção do bioetanol, adaptadas às condições logísticas existentes a 

nível nacional, nomeadamente na possibilidade da sua incorporação na gasolina 

consumida em Portugal.  
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