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Diante da preocupação com o meio ambiente e a crescente procura por alternativas sustentáveis, 
que visam substituir os processos e recursos mais poluentes, surge a  bioenergia. 
Apresenta-se como uma forma de energia  renovável, que tem o potencial para tornar o futuro do 
planeta mais sustentável. Atualmente, os combustíveis fósseis fornecem quase 82% da procura 
mundial  de energia. As resultantes emissões de gases de efeito estufa (GEE) produzem impacto 
nos sistemas terrestres, na saúde e no bem-estar da humanidade.
Presentemente a bioenergia contribui com 10% da oferta de energia primária mundial. 
Bioetanol e biodiesel constituem cerca de 3% dos combustíveis de transporte do mundo, mas 
os biocombustíveis poderiam representar até 30% em 2050, com as melhorias tecnológicas 
previstas.
A bioenergia desenvolvida com conhecimento e implementada, considerando as necessidades 
locais e regionais - pode ajudar a: aumentar a resiliência da oferta de alimentos, local e globalmente;  
diminuir a poluição; preservar a biodiversidade; melhorar a saúde humana;  recuperar terras 
degradadas; aliviar os efeitos das mudanças climáticas e fornecer oportunidades económicas e 
de negócios. 
Ao longo deste guia será demonstrado o potencial da mesma.  

CONCEITO DE BIONERGIA

INTRODUÇÃO

O conceito de bioenergia, também conhecido como energia da biomassa, refere-se a uma energia 
renovável obtida através do processamento de matéria formada por um método mecânico ou 
biológico.
De um modo geral, a bioenergia é produzida através  do desperdício das substâncias constituintes 
dos organismos vivos. Essa energia pode ser explorada transformando os resíduos em outras 
substâncias ou directamente por combustão ou outro método.
A bioenergia pode ser usada como sinónimo de biocombustível (o combustível proveniente das 
plantas ou resíduos orgânicos) e biomassa (a matéria-prima dos biocombustíveis).  É também  
conhecida como todo o contexto relacionado à produção de biocombustíveis e à obtenção de 
biomassa, incluindo a situação científica, económica e social.
A origem da bioenergia é encontrada nos raios solares, cuja energia é absorvida – através 
da fotossíntese – pelas várias espécies vegetais da Terra. Essa energia proveniente do sol é 
transformada em matéria orgânica. A energia da biomassa pode ser usada para produzir 
biocombustíveis como bioetanol ou biodiesel.
Os resíduos de gado, beterraba e cana-de-açúcar estão entre as fontes de bioenergia. A 
biomassa, portanto, pode ser residual (como ossos ou conchas) ou natural (plantas, árvores, 
etc.). Outra classificação distingue entre a biomassa húmida (os resíduos que são gerados na 
produção de óleo) e a biomassa seca (madeira)
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AS FONTES DE ENERGIA PARA A BIOMASSA SÃO CLASSIFICADAS EM QUATRO CATEGORIAS:

CULTURAS

PRINCIPAIS FONTES PARA PRODUÇÃO DA BIONERGIA
As principais fontes para produção de bioenergia provêm de matérias-primas renováveis, como:

PRODUTOS AGRÍCOLAS (MILHO, CEREAIS)

MADEIRA

DEJETOS ORGÂNICOS (SERRAGEM , LIXO ORGNÂNICO)

BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR

VEGETAIS E FRUTAS

BIOMASSA E ENERGIA

Produtos agrícolas cultivados para produção de energia, como milho e cereais.

RESÍDUOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

Resíduos produzidos durante a colheita e o corte de árvores. São exemplos: palha e resíduos de madeira.

SUBPRODUTOS ORGÂNICOS

Resíduos orgânicos, efluentes da agro-pecuária, provenientes, por exemplo, do processamento da 
madeira.

SUBPRODUTOS ORGÂNICOS

Resíduos domésticos, efluentes industriais, resíduos da produção alimentar.

Biomassa corresponde à matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada para produção 
de energia, que pode ser empregue na produção de calor, combustíveis, eletricidade, entre 
outros. É considerada uma fonte de energia renovável, limpa e de baixo custo.
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Tem como fonte os produtos e resíduos da agricultura (incluindo substâncias vegetais e 
animais), os resíduos das florestas e a fracção biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos.

SÓLIDA

CLASSES DE BIOMASSA

Existe uma série de biocombustíveis líquidos com potencial de utilização, todos com 
origem nas chamadas “culturas energéticas”. São exemplos o biodiesel, obtido a partir de 
óleos de colza ou girassol; o etanol, produzido com a fermentação de hidratos de carbono 
(açúcar, amido, celulose); e o metanol, gerado pela síntese do gás natural.

LÍQUIDA

É encontrada nos efluentes agro-pecuários provenientes da agro-indústria e do meio 
urbano. É encontrada também nos aterros de RSU (resíduos sólidos urbanos). Estes 
resíduos são resultado da degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica, e são 
constituídos por uma mistura de metano e gás carbónico. Esses materiais são submetidos 
à combustão para a geração de energia.

GASOSA

A biomassa passou a ser mais utilizada em virtude da falta e da exaustão de fontes de energia não 
renováveis. Além disso, representa uma solução ao apelo da comunidade científica internacional, 
que se vem a debater intensamente a respeito dos impactos provocados no meio ambiente pelo 
uso de fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, para produção de energia. Portanto, 
a biomassa tornou-se uma alternativa às fontes de energia convencionais.
Alguns dos principais produtos gerados pela biomassa são o etanol e o biodiesel, os quais são 
uma alternativa sustentável e mais económica quando comparados aos combustíveis derivados 
do petróleo, por exemplo.

Quais são os combustíveis produzidos por meio da bioenergia?

Bioetanol: combustível obtido através da fermentação controlada e da destilação de resíduos vegetais, como 
o bagaço da cana-de-açúcar, a beterraba, trigo ou o milho. Todos esses produtos passam por processos 
físicos químicos ( fermentação, destilação, etc.) até se transformarem em combustíveis. 

Biodiesel:  é um combustível obtido a partir de óleos vegetais principalmente de girassol, colza e amendoim, 
formando uma energia renovável e portanto uma alternativa aos combustíveis tradicionais. Apesar de ser uma 
alternativa ao uso, por exemplo, do óleo diesel, o biodiesel não é totalmente limpo, visto que sua produção 
emite alguns gases poluentes à atmosfera. O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável, ou seja, 
ele é um combustível com vantagens ambientais.

Biogás:  é um gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigénio. Resulta, 
em geral, de desperdícios agro-pecuários . Uma forma limpa de produção de energia eléctrica. O gás metano 
produzido nos maciços sanitários é aproveitado e conduzido até estações de conversão, onde é utilizado 
para a alimentação de motores e geradores de energia.  O biogás pode ser utilizado para substituir o uso de 
gás natural, resultado de fontes de energias não renováveis.

Biometano: é constituído, principalmente, por metano. É produzido por meio da limpeza e da purificação 
do biogás. É obtido em estações de tratamento de águas residuais, aterros sanitários ou resíduos pecuários. 
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ANÁLISE SWOT

FRAQUEZAS
. Inexistência de estratégias e políticas nacionais para a Bioenergia;
. Falta de reconhecimento no mercado;
. Necessidade de motivar a sociedade para substituição do uso de 
combustíveis fósseis na sua vida quotidiana por energias mais limpas;
. Estrutura/investimento de custos elevados;
. Pouca competitividade no mercado;
. Necessidade contínua de aquisição de equipamentos;
. A biomassa agro-florestal compete para diferentes utilizações finais;
. Indústria nacional de pellets baseada maioritariamente no uso de rolaria 
(madeira) o que tem implicações negativas em termos de sustentabilidade 
do uso dos recursos da Floresta;
. Inexistência de mercados locais de biomassa e apenas uma fração 
minoritária da biomassa é alocada para a produção de energia;
. Ausência de comunicação do impacto do uso da biomassa na componente 
económica, tecnológica, ambiental e social;
. Necessidade de integrar os agricultores em soluções de valorização em 
cascata da biomassa residual e motivar boas práticas;
. Limitação da quantidade de energia produzida, consoante quantidade de 
biomassa disponibilizada.

FORÇAS
. Mão-de-obra especializada e potencial de emprego é superior, comparado 
com outros tipos de produção de energia;
. Processos patenteáveis;
. Facilidade de acesso a matérias-primas necessárias;
. Facilidade de transferência de tecnologia;
. Possibilidade de diminuição da pegada ecológica;
. Disponibilidade de biomassa em quantidades consideráveis.

. Aumento do consumo de energias alternativas para efeitos de consumo 
final;
. Aposta do governo na redução da dependência externa de energia (não 
renovável);
. Preocupação social com o impacto ambiental do sector energético;
. Investigação de diferentes biomassas disponíveis e consequente valorização 
do mundo rural através de criação de riqueza nas novas cadeias de valor 
a promover;
. Introdução de tecnologias avançadas com know-how nacional e parcerias 
com investidores estrangeiros;
. Actividades de inovação e desenvolvimento essenciais para promover o 
crescimento sustentado da indústria nacional de pellets a partir de biomassa 
residual para uso industrial e doméstico;
. Criação de mecanismos, ao nível das Regiões, que promovam mercados 
locais de biomassa, através do encontro entre oferta e procura;
. Existência de margem para aumentar a qualidade dos combustíveis de base 
biológica através da introdução de tecnologias de pré-tratamento;
. Única fonte de energia renovável que pode ser armazenada e utilizada na 
produção de combustível quando necessário;
. Dinamização de modelos de gestão florestal agrupada e articulação entre 
os diferentes atores da cadeia de abastecimento e de logística;
. Possibilidade de prevenção de incêndios, com incentivo à limpeza do mato e 
florestas, e transformação desses resíduos em biomassa.

. Resistência à mudança por parte dos empresários (sobretudo no setor 
primário);
. Conjuntura económica nacional;
. Fraco conhecimento agronómico sobre o potencial de cultivo de culturas 
energéticas dedicadas, nomeadamente as silvícolas;
. Atuais cadeias de valor para energia que usam biomassa florestal residual 
beneficiam de tarifas bonificadas que não se encontram associadas a 
critérios de eficiência de conversão de biomassa;
. Inexistência em Portugal de unidades demonstradoras de tecnologias 
avançadas de uso de biomassa;
. Necessidade de avaliar o uso da biomassa entre diferentes cadeias de valor;
. Fraco conhecimento público das vantagens da valorização económica da 
biomassa residual.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

A análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), apresenta a posição da bioenergia 
no panorama nacional, de forma a reconhecer as forças/oportunidades e fraquezas/ameaças 
detectadas.

TENDÊNCIAS PARA O FUTURO PRÓXIMO 

A meta de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários, que deveria estar nos 10% em teor 
energético, foi reduzida de 7,5% para 7% em 2019.
Não se vislumbra, num horizonte próximo, a disponibilidade de biocombustíveis avançados, nos termos da 
Diretiva Renováveis.
A recente e aprovada Diretiva Renováveis determina duas limitações: - limita o uso de óleos alimentares 
usados e gordura animal a 1,7% em teor energético do total de combustíveis colocados no mercado;  - limita 
a 7% a utilização de matérias-primas de origem agrícola. 
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Global biofuel production 2010-2024

DESAFIOS DO USO DA BIONERGIA

O uso da biomassa para criação de bioenergia requer  a limpeza de grandes áreas, para que 
seja possível a produção agrícola. Necessita também de uma grande quantidade de água, o que 
se torna um impasse em relação à viabilização dessa fonte energética. Outra preocupação é a 
procura de alimentos, que pode ser afetada caso a produção agrícola se destine à produção 
de matéria-prima para obtenção de energia. Sendo assim, é preciso encontrar uma forma de 
aumentar o uso de bioenergia sem que afete a produção de alimentos. É necessário ainda 
encontrar alternativas para que os recursos hídricos não sofram impactos, além de ter especial 
atenção à desflorestação, além da destruição de habitats. 

SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO DA BIONERGIA 

Em 2018, a geração de eletricidade de bioenergia 
aumentou mais de 8%, mantendo taxas médias 
de crescimento desde 2011 e excedendo a taxa 
anual de 6% necessária até 2030 para atingir o 
nível de SDS. Como recentes políticas positivas 
e desenvolvimentos do mercado nas economias 
emergentes indicam uma perspetiva otimista 
para a bioenergia. A  sua situação foi atualizada 
em 2018 de ‘mais esforços necessários’ para ‘no 
caminho certo’. 
Por exemplo, a China introduziu uma nova 
iniciativa de aquecimento limpo que deve 
aumentar a implantação de centrais de co-
geração movidas a biomassa e resíduos. Prevê-
se uma maior implantação em áreas com acesso 
a recursos e políticas de biomassa para eliminar 
gradualmente as caldeiras de carvão e melhorar 
a qualidade do ar.

CRIAÇÃO DE BIOENERGIA SUSTENTÁVEL 

A implementação de energia a partir de resíduos, Energy-from-waste (EfW) também está a 
crescer significativamente, uma vez que o aumento da urbanização e do desenvolvimento 
económico, leva a uma maior produção de resíduos sólidos urbanos (RSU). A tecnologia EfW 
oferece uma solução superior aos aterros sanitários para as cidades gerirem a RSU, sendo que a 
China possui a maior capacidade instalada EfW do mundo.
Além disso, a China  promove o uso de resíduos agrícolas para a bioenergia (como uma alternativa 
à queima descontrolada em campo que deteriora a qualidade do ar); Tanto o EfW quanto a 
geração de electricidade com base em biomassa sólida recebem suporte financeiro. Além disso, 
anunciou um piloto para as centrais  a carvão começarem a queimar biomassa.
No Brasil, o plano federal RenovaBio, que entrará em vigor em 2020, aumentará a produção de 
biocombustíveis de transporte e, por sua vez, resultará numa geração adicional de eletricidade 
baseada em bagaço de instalações existentes e novas centrais.
O México e a Turquia também mostram sinais de expansão da implantação de bioenergia, 
especialmente para EfW e biogás.
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Biofuel production growth in key markets

Através do gráfico “2Biofuel production growth in key markets 2019-2014”, é possível verificar 
que a previsão relativa ao aumento da produção de biocombustíveis é liderado pela China, que 
apresenta uma amplificação muito significativa comparada a qualquer outro país. Isso ocorre 
principalmente porque a produção de etanol é antecipada para mais do que o triplo, pois são 
tomadas medidas concretas para aumentar o consumo de etanol, de cerca de 2% para a meta de 
10% do pedido nacional de gasolina. Os programas de mistura de etanol estão a expandir  para 

PRINCIPAIS MERCADOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

mais províncias e a capacidade de produção 
deve aumentar quase 50% somente em 2021. 
A produção doméstica, no entanto, ainda deve 
ficar aquém da meta ambiciosa até 2024.
O caso acelerado demonstra que a produção de 
biocombustíveis pode aumentar em 20% a 225 
bilhões de litros (L) até 2024 com condições 
e políticas de mercado mais favoráveis. A 
produção de etanol pode ser 25 bilhões de L 
maior do que no caso principal, enquanto a 
produção de biodiesel e HVO pode subir mais 
12,5 bilhões de litros.

O mapa é  actualizado todos os anos 
pela AVEBIOM e contém dados de 
82 fábricas de pellets. 
A capacidade de produção aumenta 
novamente,  de  2.152.800 toneladas 
por ano.  Isto deve-se em  parte à 
expansão e aumento  da capacidade 
das  16 fabricas.   Das quais 4 
reduziram sua capacidade e  6  não 
forneceram dados, quatro cessaram 
actividade, no entanto três novas 
começaram a operar.
Actualmente existem 39  empresas  
com produção certificada ENplus®, 
quatro delas foram incorporadas 
este ano, a última foi a Arapellet, 

FÁBRICAS DE PELLETS

com maior capacidade do país, 140.000 t / ano entre pellets de madeira e palha.
Castela e Leão pode produzir 460.000 toneladas por ano; Andaluzia mais de 310.000 toneladas; 
Aragón é colocado em 185.000 toneladas de capacidade graças à recente inauguração da fábrica 
de Forestalia; outras regiões como Castela-Mancha, Catalunha, Galiza, País Vasco, Navarra e La 
Rioja excedem 100.000 t / ano.
Em Portugal existem 25  produtores de pellets mais de metade certificada pela  ENplus®. A 
capacidade total do país excede um milhão de toneladas por ano, e as fábricas são capazes de 
produzir mais de 50.000 toneladas por ano cada. Esta informação foi fornecida pela ANPEB, a
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Associação Nacional de Pellets de Energia de Biomassa.
No Chile existem  16 empresas  ativas , sobretudo no centro do país.  A sua produção excedeu 
as 137.000 toneladas no ano passado. São pequenas fábricas, exceto a  Ecomas certificada 
ENplus®-, que produz 60.000 toneladas. Conforme relatado pela AChBiom, a Associação Chilena 
de Biomassa.
Relativamente ao balanço da Produção de Eletricidade de Portugal Continental entre janeiro e 
novembro de 2019, as fontes de energia renovável geraram 23.0TWh de eletricidade, contribuindo 
com 53% em relação ao total gerado. A Bioenergia foi responsável po 5.9% da percentagem total 
de energia gerada.

Biofuel production growth in key markets

CASOS DE ESTUDO

SUSTENTABILIDADE

CONSUMO RESPONSÁVEL

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ABENGOA
 BIOENERGY

ESTUDO 
INTERNACIONAL

SORO 
& ALFAETANOL

ESTUDO 
NACIONAL

BIOALGAESORB

ESTUDO 
EUROPEU
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OBJETIVOS

SORO & ALFAETANOL

Os biocombustíveis são apontados como uma das soluções para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, por isso foi criado pela Comissão Europeia um incentivo para 
que, até 2020, os combustíveis convencionais incorporem 20% dos biocombustíveis. 
Uma nova estratégia competitiva para a produção de bioetanol de 2ª geração é o uso 
de açúcares disponíveis em resíduos agroindustriais como fermentação de substrato de 
baixo custo, utilizando culturas mistas de géneros de leveduras.

Uma estratégia emergente para a produção de bioetanol a partir 
de soro de queijo e polpa de alfarroba para uma biorrefinaria de 

segunda geração.
CASO DE ESTUDO NACIONAL

ENQUADRAMENTO DO PROJETO

Separação e isolamento de beta-galactosidase ou outros produtos valiosos do caldo e substratos 
fermentativos; seleção de co-produtos valiosos de diferentes resíduos, alfarroba e soro de queijo 
cru.
Relatório de viabilidade do projeto de biorrefinaria com caracterização económica e energética.

Desenvolvimento de um novo processo de extração de açúcares totais de polpa de alfarroba e 
soro de queijo, com alto teor de açúcar, a fim de obter altos rendimentos de etanol.
Seleção de uma espécie robusta e eficiente de Kluyveromyces sp capaz de realizar a fermentação 
da lactose, a baixo custo e estabelecendo condições para o crescimento de leveduras e produção 
de etanol para culturas de mistura realizadas com novo substrato (alfarroba em soro de queijo).
Estabelecimento de culturas mistas compatíveis na proporção adequada de fermentação, 
utilizando o substrato misto (polpa de alfarroba extraída no soro de queijo) ou uma única cepa de 
Saccharomyces cerevisiae com soro hidrolisado com alfarroba.
Projeto e estabelecimento do modo de fermentação operacional. Estabelecimento de um modo 
de operação, lote ou lote alimentado para uma cepa de mistura / substrato misturado ou uma 
única cepa / substrato hidrolisado para alta produtividade de etanol.

Investigador Responsável (RI): Maria Emília Lima Costa (Orçamento UALg-CIMA)

BIOALGAESORB

O projeto desenvolveu a produção e exploração de biomassa de algas, juntamente 
com a produção de produtos biológicos / co-produtos de grande valor, usando a 
abordagem de biorrefinaria. A produção de algas e o seu uso para biocombustíveis, ao 
valorizar os co-produtos, não só reduziria as emissões de GEE, mas também abordaria 
uma série de questões, como o abastecimento de água doce (as microalgas requerem 

“O BioAlgaeSorb teve como foco permitir que as PME (pequenas e médias 
empresas) europeias tratassem resíduos, reduzam as emissões de gases do 

efeito estufa e produzam biocombustíveis por meio do cultivo de microalgas.”
CASO DE ESTUDO EUROPEU

ENQUADRAMENTO DO PROJETO
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OBJETIVOS E VANTAGENS

Interveniente: Norsk Bioenergi Forening

ABENGOA BIOENERGY BIOMASS DO KANSAS (ABBK)

A ABBK usa um processo inovador de hidrólise enzimática para converter talos, caules e 
folhas de milho não comestíveis em até 95milhões de litros  de etanol por ano. O projeto 
maximiza o uso de resíduos de culturas agrícolas que, de outra forma, permaneceriam 
desaproveitadas e utiliza matéria-prima que não compete com os grãos para ração.

Em setembro de 2011, o Departamento de Energia dos Estados Unidos da 
América emitiu uma garantia de empréstimo de US $ 132,4 milhões para 

financiar a Abengoa Bioenergy Biomass do Kansas (ABBK), uma das primeiras 
fábricas  de biocombustível em escala comercial nos Estados Unidos, 

localizada a cerca de 140 quilómetros a sudoeste de Dodge City, Kansas. 
CASO DE ESTUDO INTERNACIONAL

ENQUADRAMENTO DO PROJETO

Reduzir a carga de nutrientes das águas efluentes dos sistemas de produção animal, responsáveis 
pela maior proporção de resíduos orgânicos na Europa, incluindo a maioria das emissões de 
amónia;

Aumentar o “know-how” e a competência em uma variedade de indústrias europeias dominadas 
pelas PME.

Aumentar o conhecimento sobre a bioconversão de efluentes industriais e agrícolas / aquaculturas 
em biomassa de microalgas, como matéria-prima sustentável para biocombustíveis e outras 
aplicações de valor agregado;

Fornecer novas fontes de combustível neutro em carbono para centrais de biomassa e fabrico de 
biodiesel;

Fornecer novas fontes de produtos químicos de alta qualidade, sustentáveis e neutros em carbono, 
extraídos da biomassa de microalgas;
Reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera de centrais de combustíveis fósseis e outros 
processos industriais dependentes da combustão de combustíveis fósseis;

Espera-se que a ABBK produza combustível limpo suficiente para economizar 56 milhões de litros 
de gasolina e evitar 132.000 toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono a cada ano.
Além disso, a instalação auto-suficiente utiliza biomassa não convertida para gerar até 21 MW de 
eletricidade que alimenta a fábrica de etanol celulósico.

OBJETIVOS

Interveniente:  Abengoa, SA e Abengoa Bioenergia US Holding, Inc.

muito menos água fresca do que qualquer outra cultura) e fornece co-produtos úteis 
como bioplásticos, matérias-primas para produtos químicos etc.
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De acordo com IEA (International Energy Agency - 2006), o apelo mundial por energia vai 
crescer a uma taxa média anual de 1,6% até 2030, alavancada pelo crescimento exponencial do 
consumo energético dos países em vias de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, não existem 
mais dúvidas sobre a influência do homem no aquecimento global e a necessidade de atenuar as 
alterações climáticas de forma imediata.
O uso da bioenergia pode contribuir para reduzir o uso das fontes fósseis e aliviar as emissões 
de carbono e de outros gases relacionados com o efeito de estufa e, consequentemente, o 
aquecimento global e as mudanças climáticas. Além disso, aproveitar materiais que geralmente 
são descartados (como a biomassa e os resíduos agrícolas e industriais), utilizando-os para 
produção de bioenergia, tende a minimizar o pedido por aterros sanitários.
A bioenergia pode ser uma das soluções para colmatar boa parte da requisição mundial de 
energia, simultaneamente conseguimos minimizar as mudanças climáticas, alimentar a população 
de forma sustentável, visando a igualdade socioeconómica e a preservação da biodiversidade.
A produção de bioenergia está a crescer mundialmente, mas ainda contribui muito pouco para 
a nossa matriz energética. Apesar da grande diversidade de tecnologias associadas ao seu 
desenvolvimento, ainda não estamos prontos para utilizá-la como substituta dos combustíveis 
fósseis. Os processos são dispendiosos e ainda é necessária uma grande quantidade de matéria-
prima, o que significa um uso excessivo de água e de terras.
Concluindo, o desafio está, em aumentar a eficiência na produção de bioenergia sem afetar a 
produção de alimentos no mundo (ou seja, não permitir que alimentos sejam cultivados apenas 
para produzir biocombustíveis, por exemplo), sem aumentar o uso de água e energia, tanto no 
cultivo da matéria-prima quanto na produção da bioenergia, e, ainda, sem ampliar a taxa de 
desflorestação, que poderá resultar numa grande perda de biodiversidade.

CONCLUSÕES

https://www.iea.org/fuels-and-technologies/bioenergy 

http://old.bioenergyeurope.org/activities/european-finalized-projects/bioalgaesorb/ 

https://www.energy.gov/lpo/abengoa-bioenergy 

http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_15/revista-CULTIVAR-15_final.pdf 

https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/destaques 

https://www.iea.org/fuels-and-technologies/bioenergy 

http://www.ceisebr.com/conteudo/biocombustiveis-sao-exemplo-brasileiro-na-reducao-de-emissoes.html 

http://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-da-energia-biomassa/ 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$biogas 

http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/pt/investigacao/projetos-em-execucao/154-research/ongoing-projects/301-projeto-

soro-a-alfaetanol 

https://cordis.europa.eu/project/id/32448 

https://www.energy.gov/lpo/abengoa-bioenergy 
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