
BIOMASSA
ENERGIAS RENOVÁVEIS

A nossa Empresa, desde 1855, projecta e fabrica com 
muito sucesso máquinas e instalações completas para 
a indústria de cerâmica do barro vermelho, para todo o 
mundo. Além deste equipamento standard, desenvolvemos 
projectos e fabricamos equipamentos interligados com 
as Energias Renováveis, como a Bio Massa, como por 
exemplo: queimadores de combustíveis sólidos, geradores 
de calor e secadores rotativos com vários diâmetros e 
comprimentos, para secagem de produtos e sub-produtos 
florestais, frutícolas e hortícolas. Além destes equipamentos 
fabricamos ainda doseadores, tolvas, estruturas, depósitos 
e moinhos de martelos. 

Vantagens da Biomassa como energia 
Recurso renovável

Combustível a baixo custo utilizado na indústria e em moradias
Elevada fiabilidade e rendimento dos aparelhos

Valorização dos resíduos florestais, hortícolas e frutícolas
Emissão isenta de CO2, dado que o CO2 libertado foi antes retirado da atmosfera pela planta
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Esta instalação baseia-se no princípio de secagem em 
processo contínuo num secador rotativo, com passagem 
directa dos gases de combustão no seu interior. Estes gases 
são forçados pelo ventilador de tiragem e assim proceder à 
secagem da matéria-prima. O queimador de combustíveis 
sólidos fornece a combustão necessária ao processo de 
secagem. O crescente interesse pelo aproveitamento de 
desperdícios vegetais (estilha de madeira, serradura, bagaço 
de azeitona, carrasca de pinho, aparas de cortiça, casca de arroz 
e amêndoa, carvão, etc) levaram-nos a construir queimadores 
para várias produções, que servisse instintivamente qualquer 
combustível sólido devidamente granulado.
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1 - Queimador de combustíveis solídos granulados
2 - Fornalha do secador
3 - Secador rotativo
4 - Câmara de aspiração do secador
5 - Ciclone diâmetro 1900 mm
6 - Ciclone diâmetro 1800 mm
7 - Ventilador centrífugo
8 - Chaminé diâmetro 1270 x 20 000 mm

Os nossos queimadores de  combustíveis 
 sólidos, são essencialmente  constituídos por: 
tolva de carga do combustível,  sem-fim  condutor 
do combustível à zona de  queima,  cachimbo de 
chegada e subida do  combustível, módulo de 
grelhas em  ferro  fundido,  ventilador e  condutas 
de ligação às partes inferior e  superior das 
grelhas e  conjunto de  accionamento com dois 
comandos independentes (um para o sem-fim 
outro para o ventilador).

As formas mais avançadas de utilização de 
 Biomassa são os pellets e briquets, provenientes 
do aproveitamento do serrim derivado da indústria 
da madeira. Depois de seco e processado o serrim, 
obtém-se um combustível uniforme e fiável, com 
valores de densidade e humidade controlados.
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