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O futuro da Bioeconomia depende da elaboração de novos modelos económicos sustentáveis 
através de sinergias entre os diversos agentes de inovação – empresas e territórios, inovação 
e indústria, produção e energia, agricultura e consumo – de forma a solucionar problemas 
ambientais e revitalizar a economia.
Desta forma, o sector das Biorrefinarias e Bioindústrias têm um papel fundamental na 
Bioeconomia, uma vez que potenciam o uso da biomassa (resíduos agrícolas, florestais, 
industriais e urbanos) transformando-a num novo produto com valor económico e, ao mesmo 
tempo, reduzindo a pegada ambiental.
Para compreendermos estas novas indústrias, devemos analisar o meio onde se inserem, uma 
vez que cada país terá um plano de ação em consonância com o seu território. Deste modo, o 
que este guia propõe é, primeiramente a caracterização das biorrefinarias e o seu mercado numa 
esfera mais geral para, em seguida, partir para o panorama nacional.
Na Bioeconomia, as políticas e estratégias que se implementam em cada país são de extrema 
importância, pois é nesta medida que pode ser alcançado um desenvolvimento e expansão de 
todas as áreas no sentido de alcançar a sustentabilidade e circularidade na União Europeia.
Em Portugal, podemos contar com o Plano Nacional para a promoção das Biorrefinarias 
elaborado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), sob solicitação da Secretaria 
de Estado da Energia do Ministério da Economia, e inserido nas medidas que contemplam o 
plano de ação europeu Horizonte 2030.

BIORREFINARIAS E BIOINDÚSTRIAS DE VALOR ACRESCENTADO

INTRODUÇÃO

As Biorrefinarias e/ou as Bioindústrias de Valor Acrescentado têm um papel importante no 
desenvolvimento da Bioeconomia através da conversão de resíduos em produtos de valor 
acrescentado.
Primordialmente unidades industriais multiproduto, as Biorrefinarias, estão otimizadas para:

     Gerar PRODUTOS BIOENERGÉTICOS a partir da biomassa (biocombustíveis, eletricidade, 
calor e coprodutos para aplicações não energéticas);
        Gerar BIOPRODUTOS (biomoléculas, químicos intermédios, proteínas, substâncias bioativas, 
etc.);
       Gerar BIOMATERIAIS (compósitos).

CARACTERIZAÇÃO

Biofuel production growth in key markets
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O uso da Biomassa por si só, não pode ser considerada uma atividade sustentável e circular, 
uma vez que os biomateriais processados nem sempre são biodegradáveis e misturá-los com 
materiais técnicos pode dificultar a reciclagem.
A disseminação de atividades de base biológica com pegada ecológica no ambiente está 
dependente de um forte investimento no conhecimento e inovação, levando à sua exclusão nos 
países menos desenvolvidos.
A nível europeu, as estratégias convergem para as preocupações económicas e ambientais, 
pesquisa, inovação e transição social, com foco nos resíduos biológicos, biomassa e produtos 
biológicos, tendo sempre em conta uma abordagem integral à sua aplicação através de processos 
que respeitem todos os aspetos de sustentabilidade.

SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO DAS BIORREFINARIAS

A BIOMASSA é a matéria-prima das Biorrefinarias e podemos compreendê-la como:
. Material orgânico não fossilizado e biodegradável proveniente de plantas, animais e 
microrganismos; 
. Produtos, subprodutos, resíduos e restos da agricultura, silvicultura e indústrias afins;
. Fração orgânica dos resíduos industriais e municipais biodegradáveis e não fossilizados;
. Gases e líquidos recuperados a partir da decomposição de matéria orgânica não fossilizada e 
biodegradável.
No panorama atual, em Portugal, só as cadeias de valor que assentam em biomassas residuais 
de menor custo, custo zero ou negativo são capazes de gerar produtos bioenergéticos dentro 
de valores competitivos. A atual solução para produção de produtos de médio/alto valor 
acrescentado no seio das Biorrefinarias de pequena/média dimensão passa pela coprodução e 
divisão dos encargos.
O propósito principal das Biorrefinarias não é apenas a produção de biocombustíveis, de 
eletricidade e/ou calor, onde somente uma parcela da matéria-prima é utilizada. A biomassa 
potencia, também, a produção de outros tipos de biocombustível:

. Sólidos (estilha, pellets, briquetes);

. Líquidos (metanol, etanol, diesel);

. Gasosos (gás de síntese, biogás, hidrogénio).

Estes novos produtos, com especial destaque para os biocombustíveis avançados, enfrentam 
barreiras na sua comercialização, tornando-os dependentes de políticas de incentivo à produção 
e introdução no mercado. Esta é a grande barreira que as novas tecnologias enfrentam quando 
comparadas com a atratividade de custos das alternativas fósseis.

BIORREFINARIAS NA EUROPA (2017). Fonte: Bio-Based Industries Consortium (2017)
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Em Portugal, com podemos observar na figura anterior, só se verifica a existência de uma 
Biorrefinaria em 2017, enquanto a Alemanha lidera a tabela com 58.
Apesar dos dados apresentarem a existência de algumas unidades industriais, os países europeus 
carecem de estratégias nacionais para a bioeconomia e biorrefinarias em concreto. Deste modo, 
é urgente pensar numa abordagem holística em relação à produção de biomassa, que integre as 
diferentes fontes de produção.
Em Portugal, mais concretamente em 2017, e pela mão Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG), foi elaborado um Plano Nacional para a promoção das Biorrefinarias (PNPB) 
por solicitação da Secretaria de Estado da Energia do Ministério da Economia.
Esta iniciativa “visa reforçar a aposta de Portugal na valorização de diversas fontes de energia 
renováveis, nomeadamente através da utilização sustentável de diferentes tipos de biomassa 
endógena” (LNEG, 2017).
O plano inclui a valorização da biomassa para fins energéticos e para a produção de bioprodutos 
industriais de valor acrescentado (obtidos com ou sem processamento bioquímico ou 
termoquímico de qualquer outra biomassa orgânica.
O sucesso deste plano assenta na utilização de tecnologias avançadas – technology-push – que 
façam uso de biomassas residuais, promovendo, inclusivamente, um aumento exponencial do 
lado da procura (demand push).
Deste modo, a coesão territorial e a valorização do território surgem como pontos centrais para 
a redução do “fosso de implantação de indústrias de base tecnológica entre o litoral e o interior 
e dinamizando o emprego qualificado e não-qualificado” (LNEG, 2017).
A análise elaborada pela Bio-Based Industries Consortium através de um mapping do potencial 
do nosso país aponta a falta de conhecimento como uma das barreiras ao desenvolvimento 
destas indústrias.
Outro aspeto a ter em conta é a necessidade de incluir apoios aos clusters e ecossistemas 
regionais no sentido de concentrarem esforços na especialização inteligente, utilização de 
biomassa em especial, e transformar/emergir as indústrias num processo de transformação.
A larga escala de atividade no setor industrial primário (silvicultura, pesca, cortiça e couro) 
representa uma parte significativa da economia portuguesa e é aqui que encontramos 
quantidades abundantes de resíduos para converter nas bioindústrias.
Contudo, e no panorama atual, o uso da biomassa no espetro económico português encontra-se 
como uma medida de baixo valor e pouco rentável.
Deste modo, a solução passa pela aposta em instituições de investigação e centros de 
biotecnologia com o intuito de aumentar significativamente as atividades económicas com base 
nas bioindústrias, possibilitando o uso de resíduos industriais e florestais, baixando a pegada 
ecológica e a dependência dos recursos não renováveis.
Em Dezembro de 2016, o governo português salientou a necessidade de apostar em biorrefinarias 
e centrais de biomassa para a utilização de resíduos florestais na produção de biocombustíveis.
Este modelo não só traria uma maior segurança à massa florestal prevenindo incêndios através 
de uma limpeza efetiva das matas, como uma solução para os resíduos florestais que iria de 
encontro às alternativas ecológicas no setor dos combustíveis.
No entanto, até à data do estudo elaborado pela Bio-Based Industries Consortium em Abril de 
2018, nenhum projeto se encontrava em desenvolvimento.

POTENCIAL DE BIOMASSAS RESIDUAIS DISPONÍVEIS

Como fonte de biomassa residual, Portugal possui um potencial interessante nas de origem 
florestal, agrícola, agroindustrial e resíduos urbanos biodegradáveis. Já em termos de biomassa 
de origem natural podemos incluir os matos
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PRINCIPAIS BIOMASSAS RESIDUAIS (FONTE:LNEG)

AGRÍCOLA

. Matos 

. Resíduos de pinheiro bravo

. Resíduos verdes herbáceos

. Resíduos de eucalipto

FLORESTAL RESÍDUOS URBANOS

NORTE

CENTRO

ÁREA METROPOLITANA 
DE LISBOA

. Matos 

. Resíduos de pinheiro bravo

. Resíduos verdes herbáceos

. Resíduos de eucalipto

. Resíduos de verdes herbáceos

. Resíduos de sobreiro

. Eucalipto

ALENTEJO

. Matos 

. Resíduos de sobreiro

. Eucalipto

ALGARVE

. Matos 

. Podas de árvores de fruto

. Resíduos de verdes herbáceos

. Resíduos de pinheiro manso

. Resíduos de eucalipto

. Podas de vinha

. Sobrantes de milho

. Podas de vinha

. Sobrantes de milho

. Podas de árvores de fruto

. Podas de vinha

. Sobrantes de milho

. Palha de arroz

. Podas de vinha

. Sobrantes de milho

. Podas de oliveira

. Palha de arroz

. Polpa de citrinos

. Resíduos urbanos biodegradáveis 
não valorizados

. Resíduos urbanos biodegradáveis 
não valorizados

. Resíduos urbanos biodegradáveis 
não valorizados

Principais Biomassas residuais disponíveis para as Biorrefinarias, que não apresentam competição com a alimentação, por unidades territoriais 
(fonte: LNEG)

“Sendo a biomassa um recurso renovável, mas finito para as diferentes cadeias de valor que 
competem entre si, é fundamental que a sua utilização seja efetuada de forma sustentável 

tendo por base uma utilização em cascata e os princípios da economia circular.” 
LNEG

BIOMASSA FLORESTAL

Os tipos de Biomassa florestal mais adequados para a utilização em Biorrefinarias são os que 
estão associados aos sistemas silvo-lenhosos (pinheiros-bravos e talhadias de eucalipto), assim 
como os que constituem os sistemas agro-silvo-pastoris (montados de sobro, azinho e soutos), 
dependendo da logística associada como, por exemplo, o custo de recolha e transporte.
Nas regiões Centro e Norte, a área de maior potencial, dependendo da viabilidade económica 
associada, é a biomassa proveniente de matos e/ou subcoberto vegetal.
Por fim, temos a indústria da pasta de papel que produz uma grande quantidade de biomassa 
residual. É aqui que encontramos a Caima Mill, a única biorrefinaria em funcionamento no país.

BIOMASSA AGRÍCOLA

Este setor ainda está pouco desenvolvido no que toca ao uso da biomassa residual resultante 
das atividades agrícolas. No entanto, em termos de potencial de aproveitamento, podemos 
apontar os resíduos provenientes das podas (oliveira, vinha e árvores de fruto), bem como os 
sobrantes de milho (carolo, caule e folhas).
A limitação encontra-se na diversidade, sazonalidade, quantidades disponíveis e densidade, 
custo de recolha e transporte, garantindo sempre que a utilização destes recursos terá de ser 
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abordada de forma a não romper o equilíbrio biológico do ecossistema.
Desta forma, e atentando aos estudos elaborados pelo LNEG, apenas uma fração da totalidade 
dos resíduos agrícolas estão disponíveis para alocação e consequente valorização (cerca de 
50%).

RESÍDUOS URBANOS

Portugal encontra-se aquém das metas comunitárias estabelecidas para a produção de resíduos 
urbanos, tendo registado valores na ordem dos 4,8 milhões de toneladas em 2015. A partir 
destes dados, e tendo em conta os resíduos de caracter biodegradável, foi possível estimar um 
potencial superior a 200 mil toneladas/ano de resíduos disponíveis para valorização energética.

QUANTIDADE (TON/ANO)

. Matos

. Podas de vinha 

. Sobrantes de milho

. Res. Pinheiro Bravo

. Res. verdes herbáceos 

. Res. Eucalipto

. RUB não valorizados

FONTE DE BIOMASSA

NORTE

CENTRO

ÁREA METROPOLITANA 
DE LISBOA

ALENTEJO

ALGARVE

373 979
332 879
174 055
168 548
100 000
82 401
79 818

Quantitativos estimados de Biomassa residual por região – NUTS II (fonte: LNEG)

. Sobrantes de milho 

. Matos 

. Res. Pinheiro Bravo 

. Podas de vinha 

. Podas de árvores de fruto 

. Res. Eucalipto 

. Res. verdes herbáceos 

408 086
342 613
331 474
259 819
254 972
216 733
100 000

. Podas de vinha 

. Sobrantes de milho 

. Res. verdes herbáceos 

. Palha de arroz 

. Matos 

. RUB não valorizados 

. Res. Eucalipto

79 337
62 979
52 000
34 005
24 041
9 985
9 108

. Sobrantes de milho 

. Podas de vinha

. Podas de oliveira 

.  Res. Sobreiro

. Matos 

. Palha de arroz 

. Res. Eucalipto

768 791
296 102
188 063
130 442
129 611

128 955
124 432

. Matos

. Podas de árvores de fruto 

. Res. verdes herbáceos 

. RUB não valorizados 

. Res. Pinheiro Manso 

. Res. Eucalipto 

. Polpa de citrinos

155 126
148 710

100 000
24 476
17 820
15 246
12 317

De acordo com o Horizonte 2030, potenciar o crescimento de um mercado assente na 
valorização de produtos com génese na biomassa significa que “as aplicações de maior valor 
terão prioridade no uso da biomassa, sendo que todos os componentes da biomassa, deverão 
ser efetivamente valorizados em cascata originando produtos finais no sentido decrescente do 
seu valor acrescentado” (LNEG, 2017).
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Princípio do uso em cascata no quadro de uma economia baseada na biomassa (fonte: LNEG)

Portugal apresenta grande potencial para a aplicação de biorrefinarias, pois a quantidade de 
resíduos gerados pelos setores chave da economia é suficiente para apostar na expansão para 
uma grande escala.
No entanto, encontramos dois grandes obstáculos:

Localização dos produtores, espalhados pelo país;

Ausência de políticas que suportem as bioeconomia e a economia circular, bem como as atividades de 
suporte a estas.

ATUAIS E POTENCIAIS SETORES/INDÚSTRIAS UTILIZADORES DE BIOMASSA EM PORTUGAL

De acordo com o estudo elaborado pelo Bio-Based Industries Consortium em 2017:

INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR
É o maior setor da indústria transformadora em termos de PIB e o segundo a nível de emprego.

INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE COURO
Considerada uma indústria “tradicional” do norte do país, multiplica-se em mais de 1.900 
empresas e 45.000 trabalhadores.
São produzidos entre 0,1 e 0,2 kg de resíduos de couro contaminados com metais pesados, para 
cada par de calçado. Em 2016, com números na ordem dos 81 mil milhões de pares exportados, 
estima-se um total de 8 milhões de toneladas em resíduos.

INDÚSTRIA DA MADEIRA E DA CORTIÇA
Nesta área, Portugal destaca-se mundialmente atingindo 49% de produção a nível internacional, 
segundo os dados da APCOR.
A construção e mobiliário também estão representados neste setor, especialmente no norte do 
país.

INDÚSTRIA DA POLPA E PAPEL
Mais de um terço do território nacional consiste em florestas exploradas ou exploráveis, sendo a 
silvicultura e as cadeias de valor conexas um dos segmentos chave do setor primário.
Em 2014, o valor da produção florestal foi de 1.193 milhões de euros, com madeira de lei para 
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moagem a representar 25,5% e cortiça para 18,5%.
A indústria portuguesa de papel e celulosa processa cerca de 7 milhões de metros cúbicos de 
madeira por ano, sendo o eucalipto uma das principais espécies utilizadas, segundo dados da 
CELPA.
As principais empresas neste setor já recuperam energia a partir dos seus resíduos, perfazendo 
5% da energia total produzida em Portugal a partir de biomassa.

INDÚSTRIA QUÍMICA E PETRO-QUÍMICA
Em Portugal estão presentes empresas internacionais como a DOW, Repsol, Solvay e Fertiberia, 
dona da ADP Fertilizantes.
No entanto, existem três que se destacam neste tipo de indústria:
CUF – Produz produtos químicos orgânicos e inorgânicos, sendo o maior grupo independente 
da Indústria Química em Portugal;
ARTPLAN PTA – Segundo maior produtor de ácido tereftálico purificado;
IBEROL – Produz derivados de cereais e oleaginosas, nomeadamente biodiesel, óleos vegetais 
e bagaço.

OPORTUNIDADES E FRAQUEZAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL PARA A 
PROMOÇÃO DAS BIORREFINARIAS – HORIZONTE 2030

FRAQUEZASOPORTUNIDADES

. A biomassa agroflorestal compete para diferentes utilizações 
finais e o potencial explorável para novas cadeias de valor para 
energia é incerto;

. Fraco conhecimento nacional no desenvolvimento de cadeias de 
valor para valorização económica a partir de resíduos de atividade 
agrícola ou subprodutos originados nas agroindústrias, com as 
exceções da indústria de
pasta de papel, dos derivados de madeira e da indústria de pellets; 

. Fração orgânica dos RU´s pouco explorada em Portugal não 
promovendo uma eficaz economia circular o que prejudica as 
metas do PERSU 2020;

. Indústria de pellets nacional baseada maioritariamente no uso de 
rolaria (madeira) o que tem implicações negativas em termos de 
sustentabilidade do uso dos recursos da Floresta; 

. Fraco conhecimento agronómico sobre o potencial de cultivo de 
culturas energéticas dedicadas, nomeadamente as silvícolas;

. Inexistência de mercados locais de biomassa;

. Realização de estudos que permitam identificar as diferentes 
biomassas disponíveis por NUTS III e consequente valorização do 
mundo rural através de criação de riqueza nas novas cadeias de 
valor a promover;

. Introdução de tecnologias avançadas com knowhow nacional ou 
através de parcerias com investidores estrangeiros para projetos 
demonstradores em “Bio-based Industries” bem como em projetos 
bioenergéticos (eletricidade e calor com rendimentos elétricos acima 
de 40% ou para biocombustíveis avançados com sustentabilidade 
comprovada);

. Aproveitamento dos RU´s nomeadamente para a produção de 
biometano com injeção na rede de GN ou para utilização veicular 
(bio-LNG/bio-CNG);

. Atividades de I&D são essenciais para promover o crescimento 
sustentado da indústria nacional de pellets a partir de biomassa 
residual para uso industrial e doméstico;

. Dinamização de modelos de gestão florestal agrupada e articulação 
entre os diferentes atores da cadeia de abastecimento e de logística;

. Criações de mecanismos, ao nível das Regiões (NUTS II), que 
efetivamente promovam mercados locais de biomassa, através do 
encontro entre oferta e procura;

MATÉRIAS-PRIMAS

. Falta de identificação do potencial explorável de biomassa 
residual agrícola por NUTS III;

. Parco conhecimento das cadeias logísticas de biomassa a nível 
local e regional;

. Criação de um sistema nacional de informação de disponibilidades 
anuais e sazonais de biomassa residual agrícola e informação 
económica sobre
logística e preços em mercados locais; Criação de uma base de dados 
de análise de ciclo de vida das diferentes cadeias de valor relevantes 
para aplicações energéticas e não-energéticas; 

. Abertura de chamadas específicas a projetos nacionais em parceria 
público-privada para atividade de I&D&I;

I&D&I
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. 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.

. Revisão da política pública em Biomassa através da entrada em 
vigor do Plano Nacional de Promoção das Biorrefinarias;;

. Incentivo público à implementação de projetos demonstradores, 
pré-comerciais e comerciais de biorrefinarias avançadas em 
território nacional

. Promoção de um programa de visitas técnicas a biorrefinarias 
europeias (best practises).

TIPOLOGIAS DE PROJETOS DEMONSTRADORES DE NOVAS TECNOLOGIAS AVANÇADAS

. Necessidade de avaliar o uso da biomassa entre diferentes 
cadeias de valor;

. Falta de divulgação do impacto do uso da biomassa na 
componente económica, tecnológica, ambiental e social.

. Criação de um observatório nacional para a biomassa e 
biorrefinarias;
 
. Informar o público em geral através da publicação de relatórios 
anuais de progresso do PNPB.

MONITORIZAÇÃO

. Fraco conhecimento público das vantagens da valorização 
económica da biomassa residual;

. Necessidade de motivar a Sociedade para a substituição do uso 
de combustíveis fósseis na sua vida quotidiana por energias mais 
limpas;

. Necessidade de integrar os agricultores em soluções de 
valorização em cascata da biomassa residual e motivar boas 
práticas.

. Comunicar e educar o público em geral para as vantagens das 
tecnologias avançadas (mitigação de alterações climáticas e gestão 
sustentável de recursos) de conversão de biomassa residual em 
Energia (em particular para biocombustíveis avançados) e Produtos 
de alto valor acrescentado;
 
. Comunicar e educar o Público sobre as vantagens de substituição 
do uso de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, caso 
da biomassa;

. Dinamização de modelos de formação/informação junto de 
associações profissionais.

ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE

Fonte: Plano Nacional para a promoção das Biorrefinarias – Horizonte 2030, LNEG 2017

ESTRATÉGIAS RELEVANTES

A lead market initiative for Europe (2007) | Preparing for our future: developing a common strategy for key enabling 
technologies in the EU (2009) | A stronger European industry for growth and economic recovery (2012) |
For a European industrial renaissance (2014)

UNIÃO EUROPEIA

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS RELEVANTES PARA AS BIOINDÚSTRIAS

ÁUSTRIA

DINAMARCA

FRANÇA

LITUÂNIA

HOLANDA

NORUEGA

PORTUGAL

REINO UNIDO

Research, Technology and Innovation Strategy for Biobased Industries in Austria (2014)

Growth Plan for Water, Bio and Environmental Solutions (2013)

The new face of Industry in France (2013) | Les usages non alimentaires de la biomasse (2012)

National Industrial Biotechnology Development Programme (2007-2010)

Groene Groei – Van Biomassa naar Business (2012)

Research Programme on Sustainable Innovation in Food and Bio- based Industries (2012- 2022) | National Strategy for 
Biotechnology (2011)

Building a high value bioeconomy: opportunities from waste (2015) | Biorefinery Roadmap (2015) | Science and Innovation 
Strategy for Forestry (2014) | Agri-tech Industrial Strategy (2013) | High-value Manufacturing Strategy (2012) | UK Biomass 
Strategy (2007) 

Plano Nacional para a promoção das Biorrefinarias – Horizonte 2030 (2017)

. Conhecimento limitado sobre o potencial das culturas 
energéticas (agrícolas e silvícolas) em Portugal de baixo iLUC;

. Demonstração de tecnologias inovadoras.

. Realização de estudos regionais e nacionais que identifiquem o 
potencial das culturas energéticas (espécies e quantidades) de baixo 
iLUC em Portugal;

. Incentivo à criação de polos de demonstração de tecnologias 
inovadoras (preferencialmente, junto de Laboratórios de Estado e 
outras entidades do SCTN).
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Estas novas indústrias podem ser decisivas para o desenvolvimento de futuras oportunidades 
em diversos setores-chave, destacando-se pela:

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

Se observarmos as tendências a longo prazo, podemos ver um crescimento na procura de 
Biocombustíveis e, consequentemente, um fortalecimento da importância das Biorrefinarias.
É de extrema necessidade que os produtos de base biológica se tornem cada vez mais 
importantes para as indústrias-chave no futuro, devido a quatro tendências subjacentes e 
irreversíveis:

O crescimento demográfico e crescente aspiração económica dos países em desenvolvimento esbarram na 
disponibilidade limitada das reservas de recursos fosseis;

Necessidade de maior segurança energética no que toca aos contornos geopolíticos. Muitos países estão 
expostos economicamente através de acordos para a obtenção de petróleo e já veem a produção doméstica 
de alternativas de base biológica como fator decisivo para reduzir a superdependência externa;

O contexto atual dos produtos baseados em fósseis, nomeadamente o aumento dos preços do petróleo 
bruto que começa a fazer com que a balança económica se nivele e torne os produtos biológicos mais 
viáveis em termos de custo de produção;

A crescente procura pela sustentabilidade ambiental associada à mitigação do risco extremo de mudanças 
climáticas causadas pela emissão excessiva de gases de efeito de estufa. O uso de fontes de energia e 
matéria  prima de base biológica tem sido fortemente encorajado pela regulamentação despertando, 
também, uma consciencialização por parte dos consumidores.

O potencial de inovação das tecnologias de base biológica irá permitir a produção de novas 
moléculas para aplicações de combustíveis, produtos químicos e materiais, que atualmente 
não estão disponíveis através dos recursos fósseis em uso, abrindo um verdadeiro potencial de 
inovação em diversas áreas:
AGRICULTURA | INDÚSTRIA AUTOMÓVEL | INDÚSTRIA DA AVIAÇÃO | INDÚSTRIA QUÍMICA | INDÚSTRIA DA ENERGIA | TRANSPORTES

No entanto, a inovação nas biorrefinarias deve ser aplicada de forma consistente e segura, com 
vista a evitar a existência de processos tecnológicos que originem impactos indesejados. Desta 
forma, a influência das biorrefinarias no meio ambiente depende bastante de:

. Capacidade de produzir vários produtos comercializáveis;

. Utilização de diversas matérias primas;

. Fácil otimização de processos;

. Integração de processos;

. Adaptação de processos efetivos, como genética vegetal e programas de melhoramento e engenharia química;

. Preservação de matérias primas de alta qualidade;

. Processamento económico e eficiente;

. Instalação de armazenamento.

Bem como diversas oportunidades futuras com interesse para o mercado:
. Redução do consumo de recursos energéticos não renováveis, como os combustíveis fósseis;
. Diminuição das emissões de gases de efeito de estufa;
. Redução da expulsão de resíduos relacionados com os processos;
. Aumento da taxa de emprego;
. Desenvolvimento rural positivo;
. Competitividade industrial positiva;
. Impacto na inovação.

. Tipo de matéria prima;

. Impacto do uso da terra como matéria-prima;

. Eficiência do processo de conversão;

. Emissão de efeitos de gases de estufa;

. Requisitos e custo financeiro;

. Clima;

. Competitividade do produto final em termos de custo;

. Recursos locais;

. Infraestrutura existente;

. Taxas de conversão entre biomassa e produto;

. Otimização dos portefólios de produtos de biorrefinaria.
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Avaliação dos fluxos de resíduos do setor pecuário, 
com vista ao desenvolvimento de modelos de 
negócio que promovam a aplicação comercial dos 
resultados do projeto;

A gestão dos resíduos tem um custo significativo para estas indústrias que excede 
os 100-200 AUD $ milhões por ano. Além disso, os custos primários de produção e 
processamento estão a aumentar, levando à necessidade de melhorar a produtividade e 
manter a lucratividade futura do setor. Existem oportunidades com potencial para criar 
modelos de negócios no sentido de melhorar a gestão de resíduos, desbloqueando 
novos fluxos de receita para as indústrias de animais da Austrália.

CASOS DE ESTUDO

WASTES TO PROFITS

Na Austrália, as indústrias ligadas à pecuária produzem quantidades 
significativas de resíduos em toda a extensão da cadeia de processos - 

produção agrícola, alimentação intensiva e processamento final.
CASO DE ESTUDO INTERNACIONAL

VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto reúne partes interessadas das indústrias do setor pecuário e tecnológico 
da Austrália, fornecedores de pesquisa e desenvolvimento para fornecer tecnologias 
avançadas para converter resíduos da produção animal e tratamento municipal de água 
em fertilizantes, alimentos para animais, produtos químicos e produtos energéticos 
para uso na agricultura. O objetivo geral do projeto é melhorar a produtividade e as 
mais-valias dos produtores primários.

O PROJETO FOCA-SE EM 4 ÁREAS:

Desenvolvimento de tecnologias para melhorar a 
gestão de resíduos com principal foco na digestão 
anaeróbia e produção de biogás;

Desenvolvimento de tecnologias para a produção 
de alimentos nutricionalmente avançados;

Desenvolvimento de tecnologias para produção 
de fertilizantes, produtos químicos, plásticos e 
produtos energéticos.

Website: https://research.qut.edu.au/biorefining/projects/wastes-to-profits/

PARCERIAS
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Ao combinar exclusivamente os subprodutos do uísque, a Celtic Renewables Ltd 
adapta o tradicional processo de fermentação Weizmann (também conhecido como 
fermentação ABE) a um substrato totalmente novo e totalmente sustentável - não 
apenas fornecendo uma rota de descarte sustentável para os subprodutos de uma das 
maiores e mais icônicas indústrias do Reino Unido, mas também integrando a produção 
de energia renovável com sustentabilidade ambiental e redução de carbono, produzindo 
biobutanol sustentável como um substituto direto do combustível fóssil rodoviário para 
ajudar a cumprir as metas de biocombustíveis exigidas pela UE, juntamente com uma 
fonte sustentável de outros produtos de valor.
Numa destilaria, apenas 10% do produto final é futuro whisky - o resto é Draff e Pot Ale. 
A indústria do uísque produz anualmente 1.600 milhões de litros e 500.000 toneladas 
destes compostos que podem ser convertidos em biocombustível como um substituto 
direto do combustível derivado de fósseis, reduzindo assim o consumo de petróleo e as 
emissões de dióxido de carbono, além de fornecer segurança energética - principalmente 
em áreas remotas / áreas rurais onde a indústria do uísque é predominante. O processo 
de produção da Celtic Renewables Ltd também concebe outros produtos químicos 
sustentáveis, como acetona e etanol, além de ração animal sustentável de alto grau.

CELTIC RENEWABLES

Ao combinar exclusivamente os subprodutos do uísque, 
a Celtic Renewables Ltd adapta o tradicional processo de fermentação 
Weizmann (também conhecido como fermentação ABE) a um substrato 

totalmente novo e totalmente sustentável (...)
CASO DE ESTUDO EUROPEU

PARCERIAS

Bio Base Europe / Tullibardine Distillery / Department of Energie and Climate Change 
(UK) / Scottish Enterprise / Zero Waste Scotland / Industrial Biotechnology Innovation 
Centre / Novozymes

Website: http://www.celtic-renewables.com/
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As soluções inovadoras provenientes da investigação e desenvolvimentos de produtos 
funcionais e ecossustentáveis vão de encontro às necessidades e exigências do setor 
têxtil, sendo apelativas para nichos de mercado com uma consciência ambiental 
elevada.

PROJETO PICASSO

O projeto PICASSO pretende desenvolver uma linha inovadora de têxteis 
funcionais, ecológica e de elevada qualidade, com base em compostos de 

origem natural, provenientes de cogumelos e/ou plantas.
CASO DE ESTUDO NACIONAL

PRINCIPAIS OBJETIVOS

Obtenção de compostos para coloração e para funcionalização a partir de plantas e/ou 
cogumelos, com base em processos de extração ecossustentáveis;
• Biocoloração dos substratos têxteis com os compostos extraídos;
• Validação das propriedades de cor e antimicrobianas;
• Scale-up do processo de biocoloração às escalas Laboratorial (CeNTI), Piloto 
(CITEVE) e Industrial (TINTEX).

Obtenção de compostos com potencial de coloração e ação antimicrobiana a partir de cogumelos 
e plantas, com base em processos de extração ecossustentáveis e economicamente viáveis;
Investigação de processos de coloração em substratos têxteis a partir dos extratos naturais, que 
potenciem uma elevada solidez às principais condicionantes do ciclo de vida dos produtos têxteis 
coloridos;
Investigação de processos de funcionalização de substratos têxteis a partir dos extratos naturais 
que potenciem propriedades antimicrobianas.

RESULTADOS

CONSÓRCIO

Website: http://www.celtic-renewables.com/
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Apesar de estarem num patamar emergente, as biorrefinarias têm um grande potencial 
económico que assenta no reaproveitamento de um conjunto variado de resíduos não utilizados 
noutras indústrias, bem como um conjunto alargado de recursos renováveis para o fabrico de 
produtos importantes para o nosso quotidiano reduzindo a pegada ambiental inerente à via de 
produção tradicional.
No entanto, e para além das carências tecnológicas, a própria conceção de biorrefinaria está, 
ainda, numa fase embrionária. As dificuldades com o acesso a stocks, viabilidade na cadeia de 
valor dos inputs, e a operacionalização dos processos de refinaria têm limitado o crescimento 
comercial deste setor.
Neste sentido, é de extrema importância delinear estratégias e planos de ação através de um 
olhar global, invocando a responsabilidade dos países mais industrializados na transmissão do 
conhecimento. É necessário financiamento para a pesquisa e evolução de novos projetos. Só 
assim, e através de uma constante revisão das estratégias, será possível impulsionar a inovação 
no caminho de uma economia eco-sustentável.

CONCLUSÕES

“Biorrefinarias e Bioindústrias de Valor Acrescentado”, Diagnóstico de Bioeconomia, MJ Condessa, 2019

“Biorrefinarias e Biotecnologia Industrial”, boletim digital da Sociedade Portuguesa de Biotecnologia, série 2, número 3, 2013 (https://

www.spbt.pt/#bulletins)

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

“Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias – Horizonte 2030”, LNEG, 2017 (https://www.lneg.pt/download/13177/i015160.pdf)

https://www.citeve.pt/artigo/picasso (Projeto Picasso)

https://www.tintextextiles.com/pt/sustentabilidade/ (Projeto Picasso)

https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2017/11/22/the-digests-2017-guide-to-the-20-top-european-biorefinery-projects/

https://research.qut.edu.au/biorefining/projects/wastes-to-profits/ (Projeto Wastes to Profits)

https://research.qut.edu.au/biorefining/wastes-to-profits-newsletter/ (Projeto Wastes to Profits)

http://www.celtic-renewables.com/about/company (Projeto Celtic Renewables)

https://betaeq.com.br/index.php/2017/08/23/biorrefinarias/

https://biconsortium.eu/publications-latest
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