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1. ASPECTOS TEÓRICOS  

 Para melhores definições acerca da utilização da biomassa para fins energéticos, além de 

outras propriedades, é extremamente relevante conhecer a quantidade de energia que pode ser 

obtida pela queima de um dado combustível. Para tal, o poder calorífico é a energia disponível em 

uma unidade de massa de um certo material.  

 No caso da madeira, Jara (1989) define o poder calorífico como a quantidade de energia na 

forma de calor liberada pela combustão. No Sistema Internacional (SI) o poder calorífico é expresso 

em joules (J) por grama ou quilojoules (kJ) por quilo (kg), mas pode ser expresso em calorias (cal) 

por grama ou quilocalorias (kcal) por quilograma (BRIANE; DOAT,1985).  Para a utilização 

energética da biomassa florestal, é importante levar em consideração as características físicas e 

químicas do material, pois elas podem influenciar fortemente no rendimento e na manutenção dos 

equipamentos, principalmente nos que realizam processos de combustão. 

 Diante disso, este relatório apresenta um resumo de conceitos e procedimentos para 

determinação de poder calorifico em bomba calorimétrica Ika C200 visando melhores adequações 

para o uso da biomassa para geração de energia. 

 

2. UMIDADE 

  O teor de umidade pode ser considerado uma das características mais relevantes ao se 

utilizar biomassa para a geração de energia, tanto em processos termoquímicos, como na combustão 

e a pirólise, quanto em processos físicos, como a densificação para produção de pellets e briquetes, 

e biológicos, como a fermentação (DIAS JÚNIOR et al., 2015a; DIAS JÚNIOR 2015b). Além 

dessas observações, é necessário considerar que o poder calorífico de materiais lignocelulósicos 

segue tendência inversamente proporcionais ao conteúdo de água presente nos mesmos. 

 

2.1 Determinação 

 No Brasil, segue os procedimentos da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR 14929 (ABNT, 2003). Recomenda-se a utilização de uma balança com sensibilidade de 0,01 g 

e uma estufa regulada a temperatura de 103 ± 2 °C. Para este fim (energético) a base úmida é a 

recomendada, podendo ser obtida com auxílio da Equação 1. 

 

Umidade (%) =  
massa úmida−massa seca

massa úmida
 x 100                             (Equação 1) 

 

3. PODER CALORÍFICO  

3.1 Poder calorífico superior 
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 É o calor liberado pela queima de uma unidade de massa do combustível de volume 

constante com condensação total da água (ABNT, 1984). A determinação deste é feito em bomba 

calorimétrica, podendo seguir os procedimentos descritos pela norma NBR 8633 (ABNT, 1984). 

Especificamente para o calorímetro modelo Ika C200, deve seguir os seguintes procedimentos: 

 

3.1 Determinação do PCS 

a) Calibração do calorímetro 

 Deve ser feita no primeiro uso utilizando-se como amostra pastilhas de ácido benzóico 

fornecidas pelo fabricante. Sempre que o operador desconfiar de desvios dos valores ou após um 

determinado número de repetições, recomenda-se a calibração do equipamento. Para isso, seguir os 

seguintes passos: 

a) Pressionar o botão F3 (menu) e em seguida o F2 (down) até a opção “General” e pressionar o F1. 

Conferir, e se preciso, inserir o valor referência na sua respectiva unidade de acordo com o 

informado na cartela das pastilhas de Benzoesaure C723 (ácido benzóico) e pressionar novamente o 

botão F1.  

b) Proceder a análise de acordo com o passos do item “I” utilizando 2 (duas) pastilhas. 

c) Anotar o resultado. 

d) O próximo passo é pressionar o F3 (menu) e deslocar o cursor com o auxílio do F2 (down) até a 

opção “Calibration values” e pressionar o botão F1. Na opção “vessel 1” digitar o valor obtido. 

 

I) Próximas Análises (rotina) 

a) Pesar aproximadamente 0,70 g de material a.s (absolutamente seco) (a NBR 8633 recomenda a 

densificação do material). Tarar o cadinho recipiente da amostra. 

b) Ligar o calorímetro até que o modo “dinâmico” seja atingido. 

c) Ligar o manômetro do gás oxigênio até 30 bar. 

d) Inserir 2L de água deionizada (18 a 25 °C) no recipiente do calorímetro até o indicador. 

e) Inserir a amostra, o fio de ignição, 5 ml de água destilada (calibração) e fechar o recipiente de 

combustão até o fim (não apertá-lo). 

f) Inserir no recipiente de combustão 30 bar de gás oxigênio. 

  

 Preparada a amostra, os passos seguintes constam basicamente de operação do calorímetro, 

sendo: 

g) Abrir a tampa (suave toque para cima). 

h) Pressionar o botão F1 (On – Action) e aguardar. 

i) Em seguida, pressionar o botão F2 (Prepare). O modo irá ativar a função Weight (massa da 

amostra). Inserir a massa da amostra em g. 
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j) Adiante, pressionar novamente o botão F2, onde deslocará o cursor para “Calibration”. Inserir o 

número “0” que consta da calibração feita anteriormente (colocar o número 1 somente para 

calibrações). 

OBS: As opções Vessel e QExit1 devem estar em 1 e 50, respectivamente. 

l) Pressionar novamente o botão F1 (Action). Aparecerá a mensagem “close the cover” (feche a 

tampa).  

m) Proceder com um leve toque para baixo na tampa e aguardar. O resultado pode ser fornecido em 

MJ, J, cal, kcal. É possível configurar no equipamento (para transformar para kcal, multiplicar o 

valor por 238,85) ou em J (para transformar em kcal, multiplicar por 0,000239006). 

  

 Após o fim da análise parte da água do recipiente escorre pela mangueira de vazão 

(realimentar sempre). A tampa deve ser sutilmente levantada e o recipiente de combustão retirado. 

Despressuriza-lo completamente antes de abrir. 

 Após o fim das análises, certificar que o manômetro do gás oxigênio foi corretamente 

fechado. 

 

3.2 Poder calorífico inferior (PCI) 

 O poder calorífico inferior é a energia efetivamente disponível por unidade de massa de 

combustível após deduzir as perdas com a evaporação da água (JARA, 1989). Apesar de mais 

próximo do real, o PCI é um parâmetro matemático (subtraindo do PCS a energia de vaporização da 

água existente e formada). Esse cálculo, segundo Brito (1993) é feito utilizando-se percentual de 

hidrogênio presente no material como 6% (Equação 2). 

𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 − 600 
9𝐻

100
                                             (Equação 2) 

Em que: PCI e PCS devem estar na mesma unidade (kcal kg
-1

, J kg
-1

, etc); H = teor de hidrogênio do material (%). 

 

 Especificamente, para materiais provenientes de biomassa, considerando a massa e o 

percentual de Hidrogênio nessas amostras, o PCI pode ser calculado com auxílio da Equação 3. 

𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 − 304                                                (Equação 3) 

Em que: PCI e PCS devem estar na mesma unidade (kcal kg
-1

, J kg
-1

, etc). 

  

3.3 Poder calorifico útil (PCU) 

 A maioria dos sistemas de utilização da biomassa para a produção de energia não secam o 

material abaixo de 10% de umidade, portanto o poder calorífico que melhor se aproxima da 

realidade é o PCU, derivado do PCI, e que considera um dado teor de umidade (U), sendo calculado 

com base na Equação 4 (VALE & BRASIL, 1997). 

𝑃𝐶𝑈 = 𝑃𝐶𝐼 (1 − 𝑈) − 600𝑈                                   (Equação 4) 
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Em que: PCU e PCI devem estar na mesma unidade (kcal kg
-1

, J kg
-1

, etc); U = umidade (%) em base úmida. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Atenção deve ser dada ao desligamento do gás oxigênio sempre após o fim das análises. Os 

filtros de água devem ser vistoriados periodicamente. 

b) O recipiente de combustão e o cadinho das amostras devem ser limpos de uma amostra para 

outra. 

c) O calorímetro deve ser alocado em local nivelado, ambiente ameno (20 a 25 °C), longe do sol e 

de correntezas de ar. 

d) É possível efetuar o teor de cinzas após a determinação do PCS. Para isso anotar a tara do 

cadinho que é inserida a amostra. 
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