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VALUE Portugal
Potenciar o crescimento sustentado e competitivo das PME com base
na qualificação das estratégias de negócio no setor dos resíduos.
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Presidente do Conselho de Administração do CVR

C

ândida Vilarinho é Professora Auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica da
Universidade do Minho, na área disciplinar de Materiais/Mecânica dos Materiais, sendo
licenciada em Engenharia Metalúrgica pela Universidade do Porto e Doutorada em
Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho.

Preside ao Conselho de Administração do CVR desde 2012, mas a sua ligação ao Centro remonta
a 2002, à génese da Associação, sendo por isso testemunha privilegiada do trabalho feito e do
caminho percorrido nos 16 anos de história do Centro para a Valorização de Resíduos.

Como surgiu o CVR? Que objetivos estiveram subjacentes à sua constituição?
O CVR – Centro para a Valorização de Resíduos foi criado em 2002, resultado de uma parceria entre a Universidade
do Minho, a Associação Portuguesa de Fundição, a Associação Industrial do Minho e a Tecminho, e veio preencher
uma lacuna existente no setor, mudando a forma como os resíduos eram olhados, conferindo-lhes um complemento
de vida e valorização adicional, passando a constituir-se como uma referência nacional no setor. Ao longo dos 16 anos
de existência mais de 80 entidades constituíram-se como nossas associadas, na sua expressiva maioria empresas
industriais de distintos setores de atividade, mas também entidades gestoras de resíduos, centros tecnológicos,
empresas municipais, entre outros.
A missão subjacente à criação do CVR e que se mantém atual e pertinente, consiste no apoio à indústria e aos
municípios na introdução de novas tecnologias e na aplicação de soluções reais na gestão e valorização de resíduos.
Este apoio, resulta da disponibilização de serviços analíticos, bem como de atividades de investigação e de
consultoria desenvolvidos pelo Centro e é direcionado não apenas para os associados, mas para uma extensa carteira
de clientes com os quais colaboramos regularmente.

Qual o balanço destes 16 anos de vida do
CVR?

Efetivamente, numa primeira fase da existência do CVR, cerca
de 70% da faturação estava diretamente ligada à prestação
de serviços analíticos, correspondendo os restantes 30%
a atividades de investigação. Posteriormente, fruto da
consolidação das atividades desenvolvidas pelo Centro e da
crescente consciencialização e necessidade por parte das
empresas da adoção de soluções de tratamento e valorização
dos seus resíduos, visando a minimização do impacto ambiental e
o cumprimento das políticas e legislação em vigor, as atividades
de I&DT e de consultoria e apoio técnico assumiram um papel de
relevância, patente no volume significativo de projetos nacionais
e internacionais em que participa.
Ênfase para o facto de nestes 16 anos, o CVR ter estado envolvido
em mais de 100 projetos de I&D aplicado, a que correspondeu um
volume de financiamento de cerca de 4.3 Milhões de euros.
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Sendo uma organização que nasce no seio da
Universidade, como se afirma o CVR como
uma entidade de interface com a indústria?
A proximidade do CVR ao tecido industrial permitiu-lhe desde
sempre, não apenas aferir das tipologias e características
dos resíduos produzidos, bem como das formas de
tratamento e custos de gestão associados aos mesmos, mas
fundamentalmente como a partir desse conhecimento gerar
valor. À data de criação do Centro a opção preferencial para a
gestão dos resíduos era a deposição em aterro, sendo gritante
a necessidade do desenvolvimento de soluções alternativas
a este destino. E é neste contexto que o CVR se implementa
como uma instituição capaz de dar resposta às questões
ambientais, nomeadamente pela realização de uma investigação
direcionada e ao serviço das empresas no sentido de lhes
fornecer soluções reais de gestão e tratamento de resíduos,
soluções tecnologicamente viáveis, ambientalmente corretas e
sempre que possível interessantes do ponto de vista económico.
O CVR é hoje amplamente reconhecido pelo tecido industrial e
comunidade científica.
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O CVR conseguiu corporizar os objetivos que nortearam a sua
génese, assumindo-se como uma instituição de referência
que aposta na inovação e no desenvolvimento de soluções
inovadoras para as questões ambientais e energéticas. Uma
reflexão sobre o seu percurso e trajetória revela um balanço
amplamente positivo, com a consolidação e implementação no
domínio da prestação de serviços na área da caracterização de
resíduos, de efluentes, de emissões e de solos contaminados,
a par de um franco crescimento nas atividades de I&DT e de
uma busca e intensificação do estabelecimento de parcerias
junto de empresas de distintos setores de atividade, bem
como de gestores de resíduos e de entidades/organismos
governamentais.

Os plásticos e o ambiente:
Uma ameaça ou uma oportunidade?
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Em que áreas de investigação o CVR centra as suas atividades?
Efetivamente, ao longo do seu percurso, o CVR
teve a sagacidade de ir diversificando as suas áreas
de atuação e de investigação, mas sempre com o
objetivo de utilizar o seu know-how e conhecimento
na utilização dos resíduos como recurso material e/
ou energético.
Neste enquadramento, o CVR privilegiou inicialmente
como áreas de investigação a Incorporação de
resíduos em materiais de construção, especialmente
em argila de barro vermelho, argila expandida,
cimentos e misturas betuminosas, e a Recuperação
de metais e sais metálicos a partir de resíduos,
nomeadamente de lamas galvânicas.
No entanto, resultado de alterações a nível do
enquadramento legal, do contexto económico, do
desenvolvimento tecnológico, das necessidades e
oportunidades de financiamento das empresas para
as questões ambientais, o CVR foi abraçando outras
áreas de investigação. Destacam-se as áreas da

Valorização energética de resíduos, do Tratamento
biológico de resíduos, da Produção de materiais a
partir de subprodutos animais e da Produção de
biocombustíveis.
Mais recentemente, do reforço da internacionalização
e do estabelecimento de novas parcerias, o CVR
definiu como prioritário o investimento no seu
reequipamento e, sem descurar todo o know-how
e valências adquiridas nas áreas anteriormente
mencionadas, promoveu a entrada em novas áreas
de investigação nas quais se incluem a Valorização de
resíduos agroalimentares, a Promoção da valorização
da biomassa, a Avaliação de Ciclo de Vida, o
Desenvolvimento de produtos inovadores com base
em resíduos, a Valorização de recursos marinhos e a
Valorização de resíduos de plástico.
Independentemente da área de investigação em
causa, o CVR norteia-se pela aplicação do conceito
estratégico da economia circular.

Significa que a Economia Circular é uma aposta de futuro para o CVR?
Mais do que uma aposta de futuro, podemos dizer
que é a aposta do CVR desde sempre.
Na verdade, os princípios pelos quais se rege o novo

paradigma da Economia circular, a necessidade
da preservação dos recursos, da valorização dos
resíduos como fonte material e energética e a
promoção de simbioses industriais, referem-se a

CÂNDIDA VILARINHO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CVR

atividades e aspetos identificados, desenvolvidos
e implementados pelo CVR desde a sua criação.
Efetivamente, foram vários os projetos nacionais e
internacionais em que o CVR participou quer como
promotor, quer como parceiro, em que o objetivo
consistiu no desenvolvimento de tecnologias de
valorização de resíduos na ótica da Economia Circular.
Muitas destas tecnologias foram ainda testadas e
validadas a nível industrial, após identificação dos
potenciais valorizadores/recetores de resíduos.

A experiência do CVR no contexto da Economia
Circular é reconhecida pelos atores do setor
dos resíduos e manifestada quer pelo convite
à participação em painéis subordinados a esta
temática, quer pela integração em grupos de
trabalho, nomeadamente da APESB - Associação
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
e do SWP – Smart Waste Portugal, sendo hoje
um protagonista de primeira linha dos principais
desenvolvimentos no tema.

Considerando o número e a relevância dos distintos
projetos em que o CVR já esteve envolvido, não é fácil
responder a esta questão.
No entanto, tendo no decorrer desta entrevista
referido as mais recentes áreas de investigação
que o CVR definiu como estratégicas, fará sentido
destacar projetos que as corporizam, projetos com
elevada notoriedade e que conduziram a resultados
inovadores e de elevada relevância, com publicação
em revistas científicas e conferências internacionais.
Neste contexto gostaria de destacar os projetos:
ECOPROLIVE - Sistema de processamento eco
amigável para a exploração plena do potencial
para a saúde da azeitona em produtos de valor
acrescentado (Programa: H2020); Fibrenamics
Green - Plataforma para o desenvolvimento de
produtos inovadores com base em resíduos (Norte
2020 – SIAC) distinguido com uma menção honrosa
nos EEPA 2018 - European Enterprise Promotion
Awards, na categoria “Apoio ao Desenvolvimento de
Mercados Ecológicos e à Eficiência dos Recursos”;
MOVBIO - Mobilização de biomassa de podas para
valorização energética (INTERREG V A EspanhaPortugal - POCTEP); ECO SUSTAINABLE RAIL Valorização de plásticos mistos no desenvolvimento
de travessas de caminho de ferro eco sustentáveis
(Compete 2020 – Projetos de IDT Empresas em
Copromoção); Valor Mar - Valorização integral dos
recursos marinhos: potencial, inovação tecnológica
e novas aplicações (Compete 2020 - Programas
Mobilizadores).
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Que projetos destacaria como mais relevantes na consolidação das áreas
de investigação do CVR e de que forma contribuíram para o seu processo de
internacionalização?
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Adicionalmente a estes projetos de cariz
essencialmente científico e tecnológico, não
posso deixar de destacar, igualmente, o projeto
VALUE PORTUGAL (Compete 2020 - SIAC), que
visa a captação e divulgação de informação para
qualificação das estratégias de negócio no setor dos
resíduos e no contexto do qual esta entrevista se
realiza. O Value Portugal contribuiu para aproximar

ainda mais o CVR do tecido empresarial nacional,
fomentando não só a transferência de informação
e know-how para as PMEs mas, igualmente,
trazendo ao Centro o conhecimento dos mais
recentes problemas e dificuldades que as empresas
enfrentam. Estou confiante que num futuro próximo
as sinergias criadas no âmbito deste projeto
resultarão em trabalhos e projetos inovadores.
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projetos em que está envolvido?
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Atualmente, o CVR conta com 14 colaboradores
do quadro permanente e um grupo variável de
bolseiros, cuja contratação advém dos projetos em
curso. Paralelamente, o Centro colabora com cerca
de 20 docentes de universidades portuguesas
e estrangeiras. Esta equipa, cujos elementos
que a constituem apresentam distintas áreas de
especialização e grau de qualificação elevado, são
a força motora e a alavanca para o sucesso das
atividades desenvolvidas pelo Centro.
Todavia, num mercado global e competitivo, não

é possível continuar a pensar de forma isolada.
Para o CVR é muito nítido que cada vez mais as
parcerias e a exploração de complementaridades
são a melhor forma de consolidar a sua posição
e assegurar a perenidade da organização. Existe
um conhecimento muito sólido daquilo que é o seu
“core e expertise” e do que pode aportar a outras
organizações, reconhecendo também que existem
domínios ainda com margem de progressão e que a
mesma será concretizada com reforço de parcerias
nacionais e internacionais, sempre numa perspetiva
de excelência.

Antes de passarmos ao futuro, quais os principais momentos do passado que
destacaria com maior impacto no crescimento e implementação do CVR?
Ao longo deste período, foram vários os momentos e
as atividades marcantes para o CVR, todavia, pela sua
relevância importa destacar de forma mais nítida, a
concretização do projeto e construção de um edifício
próprio, a Acreditação pelo IPAC dos Laboratórios
de Caracterização de Resíduos e de Emissões
Gasosas, a aprovação do Centro de Excelência para
a Bioenergia – CEBIO, o fortalecimento da equipa de
I&D com a crescente participação e coordenação em
projetos internacionais e nacionais, o alargamento
das áreas de investigação e de consultoria, a inclusão
no cluster nacional dos resíduos - Smart Waste
Portugal (SWP), o reconhecimento do Estatuto de
Utilidade Pública e a organização da conferência

internacional WASTES: Solutions, Treatments and
Opportunities.
A organização desta conferência, que vai já para a
sua 5ª edição, constitui um veículo de promoção e
reconhecimento internacional do CVR, no qual se
promove um espaço privilegiado e de referência para
a apresentação, esclarecimento, debate e permuta
de ideias centrado nas exigências, mudanças,
desafios, soluções e oportunidades que se colocam
ao setor do Ambiente, com especial enfoque na
gestão de resíduos numa ótica circular.

CÂNDIDA VILARINHO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CVR

O CVR está ciente dos desafios que a conjuntura
económica atual lhe coloca, assumindo como
vetores estratégicos para o futuro: o investimento
na estruturação de projetos internacionais; o
estabelecimento de novas parcerias e protocolos
com instituições de I&DT, nacionais e estrangeiras;
o alargamento da tipologia de serviços prestados;
o reforço dos domínios de investigação e
desenvolvimento de soluções tecnológicas
de gestão integral de resíduos, com um maior
envolvimento de parceiros industriais; a promoção do

desenvolvimento de ações de formação suportadas
nas valências do corpo técnico do Centro; a aposta no
incremento da sua visibilidade externa, promovendo
a organização de eventos internacionais e o
empenhamento na manutenção da acreditação dos
seus laboratórios, indo de encontro às necessidades
e solicitações dos clientes e à prestação de um
serviço completo e de valor acrescentado.
Consideramos que o futuro é desafiante, mas acima
de tudo muito promissor.

Que expetativas ambiciona para o desenvolvimento do setor?
Ao longo da sua existência, o CVR tem vindo
a reforçar a sua atividade quer no domínio
da caracterização ambiental, quer na área da
investigação e desenvolvimento de soluções
tecnológicas de gestão integral de resíduos. No
entanto, o Centro está consciente das barreiras
existentes no que se refere à implementação
prática das soluções ambientais, energéticas e
de valorização de resíduos desenvolvidas. Urge a
simplificação da legislação e dos procedimentos
administrativos na viabilização e implementação
real das soluções de valorização dos resíduos. A
importância e dimensão deste facto deve ser alvo

de análise e intervenção por parte das entidades
governamentais competentes no sentido de, à
semelhança do que se passa noutros países da
comunidade europeia, operacionalizar a utilização
dos resíduos como recursos, promover simbioses
industriais e assegurar a transição da economia
linear para a economia circular. O enquadramento a
nível legal tem de refletir de forma inequívoca que
este é o percurso a seguir no setor dos resíduos. O
CVR possui capacidades técnicas e científicas para
o desenvolvimento de soluções reais de valorização
de resíduos, haja vontade política, envolvimento e
motivação de todas as entidades para o fazer.
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VALUE PORTUGAL
Captação e Divulgação de Informação para Qualificação
das Estratégias de Negócios do Setor de Resíduos
Joana Carvalho
Coordenadora do Departamento de IDT, CVR

O

projeto VALUE PORTUGAL teve como objetivo a captação e divulgação ampla de
informação relevante para a qualificação das estratégias de negócio das PME
atuantes no Setor dos Resíduos nacional, visando potenciar o seu crescimento
sustentado e competitivo. Procurou-se, assim, introduzir diferenciação e valor, fatores
indispensáveis à fixação de mercados e clientes, e fórmula de sucesso para que as
estratégias de afirmação do Setor se possam concretizar. As ações levadas a cabo com a
implementação do presente projeto resultaram de uma cuidada análise entre prioridades
e condicionantes por parte do CVR e visaram capacitar as empresas do Setor dos Resíduos
na obtenção de informação necessária à prossecução do seu negócio em termos de
competitividade e crescimento. Este objetivo adveio da clara predominância de PME no
Setor, que têm reduzida capacidade humana, técnica e financeira, bem como de acesso a
informação relevante. Sendo evidente que o acesso a esta informação económica sobre
o Setor e financiamento, requer recursos dos quais a maioria das PME não dispõe, o CVR
pretendeu com a implementação do presente projeto colmatar esta lacuna, assumindo
enquanto objetivo estratégico do projeto VALUE PORTUGAL o seguinte:
•

Obter e produzir informação relevante sobre o Setor dos Resíduos, em todos os seus domínios,
incluindo oportunidades de financiamento europeu e tendências legislativas relativamente ao
Setor, funcionando como um vetor de aumento do crescimento sustentado e competitivo das
empresas atuantes no mesmo, visando ainda divulgar amplamente os resultados obtidos.

em que se poderão traduzir em oportunidades com
forte impacto e potencial para o Setor dos Resíduos
em Portugal. Neste contexto, o Projeto Value
Portugal assentou em 3 pilares:

•

O benchmarking: Apresentação das melhores práticas de forma a obter ganhos de eficiência
significativos e implementar melhorias contínuas ao nível de processos, custos, prazos e serviços, tendo
por base casos de reconhecido sucesso no âmbito da tecnologia, logística e otimização de sistemas de
gestão de resíduos.

•

As tendências legislativas e os programas de financiamento comunitário: O CVR considera de
fundamental importância o reforço da comunicação às empresas e agentes do setor das oportunidades
e exigências decorrentes da legislação e políticas em vigor e em desenvolvimento e, ainda, das
oportunidades existentes a nível de financiamento europeu para projetos desenvolvidos no âmbito do
Setor dos Resíduos.

•

O presente e o futuro do Setor dos Resíduos: Caracterização adequada do setor, bem como
enquadramento da realidade nacional face a congéneres internacionais, desafios e oportunidades que
se colocam e posicionamento a assumir e estratégias a implementar no período pós-reestruturação do
setor.

Em suma, o Projeto “VALUE PORTUGAL” assumiu
um caráter qualificado e inovador, sensibilizando,
promovendo, cooperando e captando informação
sobre o Setor dos Resíduos, o aumento da
produtividade e eficiência das PME, a intensificação
das atividades para a progressão na cadeia de
valor e o financiamento em áreas de crescimento
sustentado e competitivo.
Na prossecução destes objetivos, o Evento Final do
projeto VALUE PORTUGAL, que teve lugar no dia
22 de junho na Plataforma das Artes, Guimarães,
foi dirigido a profissionais dos diversos setores
industriais, a entidades de gestão de resíduos e
membros da academia, bem como ao público em
geral. Contou com um total de 115 participantes
divididos da seguinte forma: 72 membros ligados
ao setor industrial, 15 membros associados
à academia e 28 membros de outros setores
de atividade. Entre as entidades participantes
destacou-se a presença da Câmara Municipal
de Guimarães, das empresas HOP-Business

•

Consulting, Sust4amb, 3Drivers e Associação
Magellan e das Universidades do Minho e de
Santiago de Compostela. O evento em causa teve
como principal objetivo apresentar os principais
resultados do projeto VALUE PORTUGAL, dando-se
também destaque às iniciativas de maior relevo
no panorama nacional dos resíduos. Pretendeuse reunir e envolver docentes, investigadores e
representantes de empresas na discussão, algo
que foi claramente atingido dada a participação
massiva que se alcançou e é possível comprovar
pelos números referidos anteriormente.
Além do Evento Final, referido anteriormente,
o trabalho realizado ao longo do projeto VALUE
PORTUGAL culminou com a publicação de 5
Newsletters e 5 Boletins Informativos, com
particular incidência tanto no Evento Final como
no Encontro de Apresentação e restantes 3
Workshops levados a cabo pelo CVR. Mais
concretamente, os Workshops em causa
caraterizaram-se pelo seguinte:

Workshop 1 | Tendências Legislativas e Financiamento Comunitário (Coimbra): O primeiro dos 3
workshops do projeto, teve o principal foco na apresentação de dois dos estudos desenvolvidos, aliando
ainda intervenções de oradores convidados sobre temas conexos;

•

Workshop 2 | O Presente e o Futuro do Setor dos Resíduos (Évora): Sessão onde foram analisados
e discutidos os principais desafios e oportunidades verificados a nível nacional, bem como o
posicionamento e estratégias a assumir, enquadrando a realidade nacional num contexto global em que a

PROJETO VALUE Portugal

Num contexto desafiador e de mudança,
especialmente no que diz respeito à União Europeia,
importa antecipar as decisões e tendências,
nomeadamente as político-legislativas, na medida
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inovação é palavra de ordem;

•

Workshop 3 | As Melhores Práticas na Gestão de Resíduos (Portalegre): Evento onde se procedeu
à análise e discussão das melhores práticas e desenvolvimentos verificados a nível nacional, bem
como ao posicionamento e estratégias a assumir face aos crescentes desafios colocados ao setor.

Na Figura 1 é possível verificar-se os indicadores de participação do Encontro de Apresentação e dos 3

VALUE Portugal

Workshops acima referidos.
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FIGURA 1: INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO E DOS 3 WORKSHOPS DO
PROJETO VALUE PORTUGAL.

N

o âmbito do VALUE Portugal, o CVR criou
também a Plataforma do Conhecimento VALUE
PORTUGAL (http://www.valueportugal.

pt/plataforma). Com esta Plataforma pretende-se
fomentar a troca de informações e experiências,
criando um importante espaço de partilha de knowhow, discussão de ideias e colaboração, que promova o
emergir de iniciativas e projetos conjuntos inovadores
à escala europeia. As ferramentas disponibilizadas
são baseadas no conceito de espaço colaborativo,
possibilitando a criação de grupos de trabalho privados
ou públicos que gerem a sua própria informação
de acordo com as suas atividades. A estrutura
da Plataforma do Conhecimento define-se por 3
grupos distintos (Figura 2): Gestão – CVR; Membros
(Grupos de Trabalho) – constituído por especialistas
responsáveis pela gestão de um determinado fluxo de
resíduos, tecnologias de valorização e outros assuntos
formado por pessoas a título individual (investigadores,
estudantes, etc.) ou empresas da área.

PROJETO VALUE Portugal

pertinentes; Externos (Pessoas ou Empresas) –

11

FIGURA 2: ESTRUTURA DA PLATAFORMA DO CONHECIMENTO.

MOVBIO
Mobilização de biomassas de podas
para a sua valorização energética
André Mota
Investigador do Departamento de IDT, CVR
RESUMO

PROJETO MOVBIO

O
12

projeto MOVBIO - Mobilização de biomassas de podas para a sua valorização energética visa a
recuperação da biomassa existente que, devido às suas características especiais, atualmente
não possui um circuito de utilização definido e não tem uso energético. Em particular, por meio
da avaliação da viabilidade técnica e económica de adaptações nos processos de pré-tratamento
e aproveitamento térmico, será facilitada a valorização energética da biomassa de poda de origem agrícola
(vinha, oliveira, árvores de fruto) e urbana (biomassa de poda de parques e jardins). O projeto visa fortalecer o
modelo económico, tornando-o mais sustentável através do uso eficiente da biomassa residual e da promoção
da inovação empresarial. Para tal é fundamental avaliar o potencial real de valorização energética da biomassa
residual, efetuar a sua extração do campo tecnicamente eficiente, caracterizar como combustível e adaptar
as tecnologias de combustão tornando-as eficientes para que permitam a sua utilização térmica e elétrica
final. Desenvolver um novo modelo de gestão para este tipo de biomassas terá um impacto sobre empresas
prestadores de serviços agrícolas, consumidores de energia térmica, agricultores e governos locais. A natureza
inovadora da abordagem proposta baseia-se na avaliação de toda a cadeia de valor, analisando em detalhe as
características da biomassa selecionada.

Objetivo do projeto MOVBIO
O projeto MOVBIO irá permitir a avaliação da
biomassa existente que atualmente não possui
um circuito de uso definido e que não tenha uso de
energia devido às suas características especiais.
Para tal é importante determinar qual a viabilidade
técnica e económica das adaptações aos processos
de pré-tratamento e utilização térmica, para que

a recuperação de energia da biomassa de poda de
agricultura (vinha, olival, frutas) e urbana (biomassa
de poda de parques e jardins) seja facilitada. Com isto
será criado um modelo de gestão em que o objetivo
é fortalecer o modelo económico, tornando-o mais
sustentável através do uso eficiente da biomassa
residual e da promoção da inovação empresarial.

IMPORTÂNCIA NO TERRITÓRIO
A importância do projeto MOVBIO justifica-se com a
existência de uma série de desafios, alguns deles na
área de cooperação específica, exigindo desenvolver
ações que possam contribuir para a sua resolução.
Associadas a esses desafios, há oportunidades
tanto para os beneficiários diretos do Projeto
quanto para diversos players: empresas de serviços

agrícolas, cooperativas, agricultores, Câmaras
Municipais, empresas gestoras de espaços verdes
urbanos, produtores e consumidores de biomassa.
Os desafios identificados e suas oportunidades
associadas são descritos abaixo:

DESAFIO

OPORTUNIDADE

ABORDAGEM

Crescimento inteligente através do
desenvolvimento de uma economia
baseada no conhecimento e inovação

A inovação como elemento-chave para a competitividade empresarial e dos
territórios. A abordagem inclui três áreas de inovação: a) novo uso de biomassa com valor energético; b) adaptação de sistemas de recolha; c) adaptação de
tecnologias de recuperação da energia contida na biomassa.

A abordagem de adaptar os processos de extração e tratamento, juntamente com os equipamentos que permitem o uso final da biomassa, contribuirá para o aumento da inovação
no setor de energia, carecendo de especialização de acordo com o relatório “Desempenho
da investigação e inovação na UE”.

Promoção da cooperação entre os
agentes do sistema de inovação

A região possui baixa articulação entre os agentes do sistema de inovação,
nomeadamente, entre ambiente de negócios e organizações públicas de
pesquisa e universidades. Esta baixa tradição de cooperação entre os agentes
geradores de conhecimento e as empresas responsáveis pela sua exploração
comercial faz com que as empresas não encontrem soluções para os seus
problemas técnicos.

O Movbio pretende criar oportunidades de cooperação através da implementação de ações
técnicas e da organização de ações de comunicação. Durante todo o projeto, uma forte
coordenação será mantida, visando obter uma elevada cooperação entre os centros de
investigação beneficiários e as empresas alvo do Projeto.

Especialização de pequenas e médias
empresas

A área de atuação apresenta uma baixa densidade populacional, territórios
rurais com uma grande dispersão de utilizadores e serviços. O tecido empresarial é na sua maior parte familiar ou de pequena dimensão, com capacidades
limitadas de inovação e adaptação.

Neste projeto, os centros de tecnologia servirão de ligação com pequenas empresas do
setor agrícola, que podem beneficiar da inovação das ferramentas de recolha de biomassa
e do conhecimento de novos tipos de biomassa a serem usados para fins energéticos de
forma sistematizada e sustentada.

Melhorar o uso de Tecnologias de
Informação e Comunicação

O setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC) no domínio da
cooperação não adquiriu ainda importância suficiente, tanto a nível de valor
acrescentado bruto (VAB) como de emprego. A natureza periférica e rural da
área de ação aumenta ainda mais a importância das TIC, como ferramentas
que ajudam a superar esses problemas de localização geográfica.

O projeto favorecerá o uso das TICs através da criação de uma ferramenta de gestão de
biomassa que permitirá a conexão de linhas entre proprietários de biomassa e / ou empresas de serviços agrícolas e consumidores dos tipos de biomassa analisados no projeto.

Perda de população e envelhecimento

Na área de atuação do projeto a perda de população é um problema estrutural,
refletindo baixas taxas de natalidade e emigração para territórios mais
prósperos economicamente. No território a taxa de envelhecimento (1,56) é
superior à média europeia (1,14), espanhola (1,14) e portuguesa (1,31).

O projeto contribuirá para a estabilidade de investigadores na área transfronteiriça, ao
mesmo tempo que promove a competitividade das empresas de serviços agrícolas e o
desenvolvimento económico da área de influência através do aumento das oportunidades
de trabalho.

Energia

Perante o esgotamento previsivel dos combustíveis fósseis, do seu custo
e impactos nas mudanças climáticas globais, o desenvolvimento de novas
formas de energia, ecológicas e renováveis, é um compromisso de todos os
países que assinam acordos internacionais.

O projeto representa uma maneira de manter um aumento sustentável da biomassa
disponível para fins energéticos, permitindo continuar progredindo no uso de energias
renováveis.

PROJETO MOVBIO

TABELA 1: DESAFIOS E OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS E RESPETIVA ABORDAGEM DO PROJETO MOVBIO.
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NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
O problema que o projeto aborda é comum e
característico dos territórios de ambos os lados da
fronteira entre Espanha e Portugal. Especificamente,
duas características comuns do Norte de Portugal
e Castela e Leão, são a dispersão da população e o
seu envelhecimento. Estas estão associadas a uma
abordagem comum quando enfrentam os desafios
tecnológicos que o projeto MOVBIO pretende
resolver. Dar resposta a estes desafios exige, por um
lado, assegurar que o problema que surge representa
fielmente a realidade de ambos os lados do território,
e que, embora tenham características comuns, terão
de ter em conta as suas singularidades. Por outro
lado, requer a participação de diferentes áreas do
conhecimento (agricultura, mecânica, processos
termoquímicos e produção de energia, caracterização
da biomassa como combustível, medição de
emissões, etc.). A representatividade da solução
a ser fornecida será alcançada com a participação
de entidades pertencentes a ambos os lados da
fronteira, como mostra a Tabela 2. Quanto às áreas

de conhecimento, especialistas de diferentes áreas
estão localizados nos dois lados da fronteira.
TABELA 2: CONSÓRCIO DO PROJETO MOVBIO.
PARCEIRO

LOGO

ACRÓNIMO

PAÍS

Fundación CIDAUT
CIDAUT
Ayuntamiento de
Valladolid - Agencia de
Energía Municipal

AEMVA

Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla
y León

ITACYL

CVR - Centro para a Valorização de Resíduos

Agência de Energia
do Ave

CVR

AEdoAVE

A Fundação CIDAUT é especialista em recuperação
térmica de biomassa e tem patente de gaseificação.

A CVR é especialista na caracterização de resíduos
e emissões, bem como na prestação de serviços
de assessoria a diversos projetos industriais na
área de tratamento de resíduos. A participação
das Agências de Energia dos municípios da região

do Ave e Valladolid facilitará a recolha de amostras
municipais, o uso de biomassa de poda e, acima de
tudo, a comunicação com outras entidades públicas e
associações empresariais.

PROJETO MOVBIO

DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL DE BIOMASSA
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Em Portugal as valorizações de biomassa têm
aumentado devido sobretudo à mudança das
políticas energéticas governamentais. Esta mudança
foi visível sobretudo a partir de 2005, onde foram
licenciadas várias centrais dedicadas e de cogeração.
O objetivo era atingir os 250 MW de potência gerada
pelas centrais dedicadas a biomassa. No entanto a
implementação ficou aquém do esperado. Até 2009
foram implementadas apenas mais cinco centrais
que no total atingiam um potencial de 78 MW. Alguns
dos motivos para o insucesso da implementação
destas centrais prenderam-se entre outros, pela má
localização de algumas das centrais, custos elevados
da biomassa, problemas na logística, transporte e
disponibilidade da biomassa [1]. O crescente interesse
na densificação de biomassa para comercialização
(ex.: indústria de pellets), veio agravar algumas
destas dificuldades, nomeadamente o preço e a
disponibilidade da biomassa. Tornou-se fundamental
encontrar soluções para facilitar a implementação de
tecnologias de valorização energética de biomassa,
encontrar biomassas com menor preço e maior
disponibilidade que apresentam a desvantagem da
sua dispersão na região sendo importante definir
qual o melhor modelo de gestão para aproveitar o seu
potencial. De uma forma geral e de acordo com a sua
origem, é possível classificar três tipos de biomassas
[2]:

FIGURA 1: TIPOS DE BIOMASSA RESIDUAL EXISTENTE.

Apesar de existirem estes tipos de biomassas nas
regiões Norte de Portugal e de Castela e Leão, as
biomassas de origem agrícola e urbana não são
devidamente valorizadas e carecem de estudos que
permitam validar economicamente a obtenção de
energia (térmica e elétrica) a partir destes resíduos.
Para tal está a ser efetuada uma caracterização
profunda deste tipo de biomassas, especificamente
a nível das suas características, localização e
metodologias de recolha que leve à sua utilização
massiva melhorando a sua valorização.

MOVBIO
1. Culturas energéticas, cuja finalidade é a produção
de energia;
2. Resíduos agrícolas e florestais, que provêm
da exploração agrícola e florestal aquando dos
processos de colheita, poda, limpeza, entre outros;
3. Resíduos verdes urbanos, provenientes das
operações de manutenção de jardins, parques e
bermas de estradas.

Através dos indicadores fornecidos pelos dados
estatísticos, é possível estimar o potencial existente
em biomassa gerada na região norte de Portugal
que na sua maioria, não é valorizada nas unidades de
exploração. No quadro abaixo (Tabela 3) é possível
ver algumas estatísticas de hectares de superfície
e toneladas de produção para as culturas mais
expressivas em termos de resíduos de biomassa
gerados, na zona Norte.

TABELA 3. PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS CULTURAS POR NUTS II [3].

Cultura

Maçã

Kiwi

Amêndoa

Castanha

Azeitona para azeite

Uva para vinho

Continente

13 698

2 244

28 871

35 193

343 557

174 976

Norte

5 810

1 672

19 331

31 103

77 309

83 015

Centro

7 345

564

1 168

3 549

79 668

50 698

Lisboa

173

2

5

5

596

8 165

Alentejo

348

4

970

520

177 404

31 898

Algarve

21

3

7 396

16

8 580

1 199

Na região norte de Portugal as principais culturas são
a maçã, uva, azeitona, actinídeas (kiwi) amêndoa e
castanha, representando 42%, 47%, 23%, 75%, 66%
e 88% da área plantada em Portugal Continental.
Tal distribuição de importâncias de culturas não
representa a região do AVE (NUTs III) onde existe um
grande potencial energético contido na biomassa
gerada pelo sector agrícola, sendo as principais
culturas a uva para vinho e actinídeas (kiwi).
Geralmente a biomassa é recolhida e armazenada ao
ar livre, noutros casos é abandonada no próprio solo,
ou, na sua maioria, queimada a céu aberto.

Neste sentido urge encontrar soluções de gestão
social e economicamente viáveis e que incluam
a recolha, pré-tratamento e valorização destes
resíduos. Ou seja, estas soluções deverão integrar
todos os setores da cadeia de valor, nomeadamente
promover o contacto entre produtores de biomassa,
prestadores de serviços, centros tecnológicos e
valorizadores finais. O projeto MOVBIO visa assim,
caracterizar exaustivamente as áreas do projeto a
nível de potencial de biomassa e valorizadores, além
de criar uma ferramenta de gestão que auxilie a
cadeia de valor da região.
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O

projeto Res2ValHum – Valorização de resíduos orgânicos: produção de substâncias húmicas tem
como objetivos gerais a promoção da compostagem como instrumento de gestão de resíduos
orgânicos, a valorização do composto num conjunto de aplicações de elevado valor acrescentado,
e a consequente redução da quantidade de resíduos depositados em aterro. Os fluxos de resíduos
da região serão caracterizados e os compostos produzidos serão avaliados e otimizados quanto ao teor em
substâncias húmicas e quanto ao seu perfil químico e atividade biológica. Os compostos otimizados serão
implementados num conjunto de novas aplicações. As substâncias húmicas presentes nos compostos têm
capacidade de retenção de água, permuta iónica e fertilizante, tendo aplicação no tratamento de solos agrícolas
para redução da sua degradação. Perspetiva-se a sua possível aplicação em cosmética e nutracêuticos,
originando produtos de elevado valor acrescentado e possibilitando novas áreas de negócio e emprego. Esperase também que esta iniciativa permita o aumento da quantidade de composto produzido pelas empresas que são
parceiras do projeto e outras que venham a associar-se.

OBJETIVOS E ÂMBITO
Este projeto tem como objetivo principal a promoção
da compostagem como ferramenta de gestão de
resíduos orgânicos permitindo reduzir a quantidade
de resíduos canalizados para aterros na região
transfronteiriça Norte de Portugal-Galiza.
A compostagem em larga escala é a resposta
biotecnológica que permite tratar resíduos orgânicos.
Este processo ocorre em reatores cuja aquisição
e operação é dispendiosa. A sustentabilidade
económica deste processo é essencial para que haja
atratividade na sua utilização, em detrimento da
deposição em aterro.
A valorização do composto formado é a base da
estratégia delineada que envolve as seguintes ações:

•

Otimização do processo de
compostagem valorizando o composto

produzido relativamente ao seu teor em
substâncias húmicas.

•

Aumento da utilização de composto e de
outros corretivos agrícolas produzidos a
partir deste.

A compostagem realizada quer em condições de
fluxo (em processos industriais), quer em pilha
(conduzida em pequenas explorações agrícolas) é
um processo natural que tem vindo a ser alvo de
estudo na área da biotecnologia, com o objetivo
de otimização. O produto da compostagem,
vulgarmente denominado de composto, é um
material rico em húmus. As substâncias que
compõem o húmus, denominadas substâncias
húmicas (SH), estão intrinsecamente relacionadas
com as características reconhecidas do composto

Valorização

Ácidos Húmicos Compostagem
Resíduos

em aplicações agronómicas e na remediação de
solos. Assim, o enriquecimento do composto
em SH, constituiu uma forma de aumentar a sua
qualidade e uso quer no tratamento de solos quer

como fertilizante agrícola (diminuindo a utilização de
fertilizantes sintéticos e potenciando a agricultura
biológica).

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROJETO RES2VALHUM

•

Inventário sobre produção de
resíduos e identificação da prática de
compostagem (destinados a identificar
produtores de resíduos orgânicos
e verdes, produtores de composto,
utilizadores finais).

•

Ferramenta on-line de gestão de
resíduos (orientada para a gestão dos
resíduos orgânicos da região).

•

Relatórios de resultados dos ensaios de
compostagem à escala laboratorial e
piloto, e de compostagem em ambiente
semi-industrial; da remediação de solos
e de crescimento de plantas à escala
de campo; de bioatividades de frações
enriquecidas em substâncias húmicas
à escala laboratorial in vitro com
potencial aplicação em nutracêuticos e
cosmética.

PROJETO Res2ValHum

De acordo com os objetivos específicos planeados, e tendo em conta as atividades propostas, de entre os
principais produtos, destacamos:

Res2ValHum
•

•

Relatórios de caracterização físicoquímica e microbiológica do composto
produzido e de caracterização química
das substâncias húmicas presentes
no composto (os resultados obtidos
permitirão validar o processo de
compostagem em escala piloto
e posteriormente em ambiente
industrial).
Protocolo de procedimentos para
melhoria da qualidade do composto
produzido.
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•

Material técnico-pedagógico a
utilizar nas sessões técnicas de
capacitação (material de apoio, tais
como apresentações em PowerPoint e
brochuras, a ser utilizado em palestras e
em outras ações de divulgação).

•

Manual de Boas Práticas, bilingue
(que incluirá a problemática associada
à correta gestão dos resíduos
orgânicos, as melhores tecnologias de
compostagem e a aplicação correta do
composto).

NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
Os problemas ambientais e sociais gerados por um
tratamento de resíduos urbanos pouco eficaz não
têm fronteiras e são comuns ao conjunto do território,
e em particular às áreas participantes no projeto. Os
impactos ambientais resultantes de uma deficiente

gestão dos resíduos não são confinados ao local
onde estes são produzidos - a poluição atmosférica
e de águas subterrâneas ultrapassam fronteiras
geopolíticas.

PROJETO Res2ValHum

A partilha de experiências entre os parceiros
de ambos os países será sem dúvida a maior
vantagem do consórcio formado. A experiência
consolidada da LIPOR na área da compostagem, no
lado português, irá beneficiar não só o congénere
português (BRAVAL) como também o espanhol
(SOGAMA). Da mesma forma como o know-how da
CVAN na área dos solos será uma mais-valia para
agricultores espanhóis e portugueses com quem
serão estabelecidos protocolos. A Universidade de
Santiago de Compostela, Universidade do Minho e
o CVR trazem para este consórcio conhecimentos
e experiência em domínios científico-tecnológicos
complementares, nomeadamente em processos
fermentativos, na caracterização e análise química
de compostos bioativos, caracterização da atividade
fitotoxicológica e na análise e remediação de solos.
A representatividade da solução apresentada
foi alcançada com a participação de entidades
pertencentes a todos os lados das fronteiras, como
mostra a Tabela 1.

TABELA 1: CONSÓRCIO

PARCEIRO

LOGO

ACRÓNIMO

Universidade do Minho

UMINHO

CVR – Centro para a Valorização de Resíduos

CVR

LIPOR – Serviço
Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do
Grande Porto

LIPOR

BRAVAL – Valorização e
Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.

BRAVAL

Sociedade Galega do
Medio Ambiente –
SOGAMA

SOGAMA

Centro de Valorización
Ambiental del Norte,
S.L. - CVAN

CVAN

Universidade de Santiago de Compostela

USC

PAÍS
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RESUMO

D

ada a experiência técnica e científica do CVR no desenvolvimento de soluções para o tratamento de
resíduos que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico, o Centro, em conjunto com
a Câmara Municipal de Guimarães e o Laboratório da Paisagem, deu início ao Programa “Guimarães for

• Valorização de restos de chicletes e pontas de cigarros;
• Produção de bioplásticos a partir de resíduos agro-industriais;
• Remediação de solos através de processo eletrocinético com barreiras reativas;
• Produção de pellets e briquetes a partir de resíduos verdes e castanhos;
• Valorização energética de pontas de cigarros.
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VALORIZAÇÃO DE RESTOS DE CHICLETES E PONTAS DE CIGARROS
No contexto deste estudo, os resíduos de chicletes,
recolhidos pelos projetos “Papa-Chicletes” e “EcoPontas”, foram caracterizados e foram apresentadas
rotas para a sua valorização.

FIGURA 1: ESTRUTURAS “PAPA-CHICLETES” E “ECOPONTAS” INSTALADOS
NA CIDADE DE GUIMARÃES.

PROGRAMA G4CE

Circular Economy” com o intuito de efetuar os seguintes estudos:

Devido à origem destes resíduos, e considerando
a sua potencial contaminação biológica, todos
os ensaios foram efetuados após estabilização
microbiológica dos mesmos. Posteriormente, e
considerando as suas propriedades, os resíduos
estabilizados foram valorizados por via material. No
caso das chicletes, de acordo com a sua composição
polimérica, foi proposta a sua valorização por
incorporação em plásticos. Relativamente às pontas
de cigarros, é esperada a sua incorporação em bolas
de argilas para aplicação em soluções de jardinagem.
A valorização material culminou num vaso fabricado
por uma mistura de elastómero proveniente dos
resíduos de chicletes e PVC resultante de resíduos
de cabos eléctricos. Através de um processo de
moldagem, em que é utilizada uma extrusão do
polímero no estado de fusão para o molde, o objeto
final é extraído do molde após arrefecimento do
material.

PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS A PARTIR DE RESÍDUOS
AGROINDUSTRIAIS
Os plásticos são compostos sintéticos poliméricos
produzidos a partir de produtos petroquímicos,
indispensáveis às atividades humanas. O
crescimento da população mundial, combinado
com o elevado consumismo, levou à geração de
grandes quantidades de resíduos de plástico e,
consequentemente, deu origem a um impacto
negativo ao nível ambiental. Como resultado, há
um movimento muito forte e irreversível, em todos
os países, para a utilização de materiais de baixo
impacto ambiental, como é o caso dos bioplásticos
[1-5]. Os bioplásticos englobam uma família de
materiais que diferem dos plásticos convencionais na
medida em que são total ou parcialmente derivados
da biomassa, biodegradáveis ou ambos. Dentre os
mais conhecidos e abundantes recursos renováveis
passíveis de produzir bioplásticos estão o amido,
a lenhina e a celulose que, não sendo plásticos na
sua forma nativa, podem ser modificados para
plásticos por meio de várias abordagens [2]. Neste
contexto, uma fonte potencial de recursos renováveis
para a produção de bioplásticos são os resíduos
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agroindustriais [6]. Além de auxiliar na seletividade
e desvio dos resíduos orgânicos, nomeadamente
os que são direcionados para aterro, aumenta
a eficiência dos fluxos e planos de gestão de
resíduos, contribuindo de forma significativa para a
sustentabilidade do planeta [2, 3, 7, 8].
Considerando que o amido é um polissacarídeo
de baixo custo derivado de plantas, presente em
quantidades apreciáveis na fração «bioresíduos»
dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), o presente
estudo teve como objetivo o desenvolvimento
de bioplásticos a partir deste biopolímero. O
bioplástico foi produzido através de um procedimento
termomecânico, que inclui a mistura da farinha de
milho (31.5 % de amido) com outros ingredientes
(água desionizada, glicerol e ácido acético), e
moldagem no vidro. Com o objectivo de promover um
melhoramento ao nível da transparência e da própria
resistência do material, foi adicionada, com recurso a
um pincel, resina de colofónia previamente diluída em
terebentina à superfície do bioplástico.

REMEDIAÇÃO DE SOLOS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROCINÉTICO COM
BARREIRAS REATIVAS
Considerando a importância dos solos na
sustentabilidade do meio ambiente e das sociedades
em geral, a sua contaminação com poluentes
oriundos de atividades industriais poderá limitar,
ou mesmo inviabilizar, a sua utilização. Assim, solos
contaminados são definidos como locais onde existe
a presença confirmada de substâncias perigosas,
causadas por atividades humanas, a um tal nível que
se considera constituir um risco significativo para a
saúde humana e/ou o ambiente, incluindo as águas
subterrâneas.

Este estudo pretendeu avaliar a aplicação de
tecnologias que promovam a descontaminação de
solos potencialmente contaminados com metais
pesados através da aplicação de tecnologias
inovadoras, como é o caso da remediação
eletrocinética com barreiras reativas. Pode-se
concluir o seguinte:

- O processo de electroremediação foi bastante
eficaz na promoção da migração do crómio e

do chumbo pelo solo e as barreiras reativas
compostas pelo adsorvente apresentaram
elevada afinidade e capacidade de fixação destes
elementos;

- O mecanismo de electromigração do crómio
efetuou-se no sentido do ânodo enquanto
que no caso do chumbo este se processou no
sentido do cátodo. Desta forma, de acordo com
as cargas iónicas, pode dizer-se que o crómio é
atraído para o elétrodo positivo e o chumbo para
o negativo;

- Foram obtidas elevadas percentagens
de remoção de crómio: 60% e 75% para
concentrações iniciais de 500 e 250 mg/kg,
respetivamente. No entanto, os valores atingidos
no caso da concentração inicial de 500 mg/kg
não são suficientes para cumprir o valor legal
imposto pelas normas de Ontário, que referem
uma concentração de crómio total máxima de
160 mg/kg de solo;
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- Foram obtidas elevadas percentagens
de remoção de chumbo: 75% e 81% para
concentrações iniciais de 500 e 250 mg/kg,
respetivamente. Em ambos os casos é possível
constatar que se encontram descontaminados

em termos legais e aptos para exploração, pois
a concentração final de chumbo foi inferior ao
limite legal imposto pelas normas de Ontário
(120 mg/kg de solo).

PRODUÇÃO DE PELLETS E BRIQUETES A PARTIR DE RESÍDUOS VERDES E
CASTANHOS
O reaproveitamento de alguns resíduos para
valorização energética é cada vez mais uma prática a
ter em conta pela sociedade. Esse reaproveitamento
passa, na maioria das vezes, por uma combustão
dos resíduos em caldeiras de forma a obter calor ou
energia elétrica. Contudo, por vezes os resíduos não
apresentam uma granulometria que seja adequada
para utilização em caldeiras. Nesses casos, a
solução pode passar pela densificação do material,
transformando-o em briquetes ou pellets.

O objectivo deste estudo prendeu-se com a avaliação
da potencial produção de pellets e briquetes a partir
de resíduos urbanos resultantes de jardinagem. Para
o efeito, o CVR dispõe de equipamentos equiparados
a semi-industriais para cada um dos tipos de
produtos (pellets e briquetes), sendo estes capazes
de processar qualquer tipo de matéria-prima. A
preparação dos pellets foi efetuada em três passos:
i) trituração das amostras em moinho de lâminas
(grelha de 1 mm) até obter uma amostra homogénea;

ii) Adição de água, caso necessário, para ajustar a
humidade para 14 %, seguida de homogeneização da
amostra durante 10 min; e iii) produção de pelletes
tendo a matriz utilizada um diâmetro de 6 mm. No
caso dos briquetes, o processo produtivo consistiu
no seguinte: i) trituração das amostras no moinho
de lâminas em grelha de 6 mm ou superior, sendo

a amostra triturada até se obter uma amostra
homogénea; ii) produção de briquetes com ajuste dos
parâmetros de pressão e velocidade de alimentação;
e iii) análise visual do produto final seguida de aferição
do peso e comprimento do briquete. Este processo
produtivo resultou numa cadência de produção de
briquetes de aproximadamente 224 kg/h.

VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE PONTAS DE CIGARROS
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As pontas de cigarro são atualmente uma
tipologia de resíduo que não apresenta soluções
de valorização nem metodologias de tratamento.
Este facto apresenta maior relevância quando são
analisadas as quantidades elevadas de cigarros
produzidos e consumidos anualmente em Portugal e
no mundo. Nesse sentido, este trabalho experimental
teve como objetivo avaliar o potencial de valorização
energética dos resíduos de pontas de cigarro por
processos de pirólise.
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De acordo com os resultados obtidos foi possível
concluir que existe viabilidade técnica no processo de

conversão térmica deste resíduo por pirólise a 750ºC,
pois foi obtido um gás com poder calorífico de 4,2 MJ/
m3 e um rácio de produção de 345 L/kg de resíduo.
Relativamente à análise de viabilidade económica, foi
avaliado o potencial de produção de energia elétrica
em motores de combustão através da conversão
do gás gerado na pirólise de pontas de cigarro e
os resultados obtidos indicam que esta é pouco
viável do ponto de vista económico. No entanto,
os resultados indicam igualmente que este resíduo
poderá ser utilizado em sistemas de co-pirólise ou
como complemento na produção de energia elétrica
com gás natural.
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Desafios na implementação de
biorrefinarias baseadas em sub-produtos
da floresta e das agro-indústrias

A

União Europeia definiu como objetivo estratégico a obtenção de energia a partir de fontes renováveis
tendo desenvolvido legislação que conduza a um crescimento sustentável baseado na bioeconomia.
Este objetivo insere-se na estratégia europeia – Europa 2020 – para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo que reconhece a importância do desenvolvimento da bio-economia na
produção de bens e serviços.
A Diretiva para as Energias Renováveis (2009/28/
EC) estabeleceu que, em 2020, 20% do consumo
total da energia na União Europeia deve ter origem
em fontes renováveis. Também estabelece que, pelo
menos 10% do combustível utilizado nos transportes
deve ser substituído por biocombustíveis de origem
renovável. Tal permitirá reduzir a produção de gases
de efeito de estufa e mitigar riscos em áreas de
grande biodiversidade e grandes reservas levando a
que sejam cumpridas as normas de sustentabilidade
definidas pela União Europeia. Simultaneamente, a
legislação estabelece que os biocombustíveis devem
ser produzidos utilizando processos amigos do
ambiente.

Os subprodutos e resíduos da floresta e das
agroindústrias são uma fonte importante de
matérias-primas renováveis e uma fonte importante
de compostos que podem ser reutilizados e
reciclados para produzir energia e produtos de valor
acrescentado respondendo aos desafios da União
Europeia para o estabelecimento de uma Economia
Circular [4].

Deve, todavia, ser salientado que muitos dos resíduos
gerados na Europa já têm algum tipo de aplicação
como é, por exemplo, o caso do serrim que é utilizado
para a produção de contraplacado e biocombustíveis
sólidos (pellets ou briquetes) ou outros resíduos

de culturas que são atualmente aplicados na
alimentação animal ou em atividades agrícolas. Só
uma pequena fração destes resíduos (225 Mton/ano)
reúne as condições necessárias para serem utilizados
numa biorrefinaria. Entre estes, estão incluídos:
resíduos de culturas, 122 Mton/ano, resíduos
municipais (papel, madeira, produtos alimentares e de
jardinagem), 63 Mton/ano e resíduos das florestas,
40 Mton/ano [5]. Todavia, até à data, a utilização dos
resíduos lignocelulósicos tem sido considerada numa
perspetiva de produção de energia (principalmente
produção de biocombustíveis a partir da fração
celulósica ou energia térmica) e não numa
abordagem de biorrefinaria [6].

Na Europa, 30% dos resíduos produzidos são de
origem agrícola ou florestal. A valorização dos agroresíduos obtidos de culturas como o trigo, milho,
arroz, cevada, colza, girassol permitirá obter 1530
PJ/ano [7]. Todavia, a sazonalidade destes resíduos
obriga a que sejam identificadas e utilizadas outras
fontes de biomassa, como é o caso da biomassa
florestal que tem o potencial de produção de
1400–5400 PJ/ano [8]. Outra fonte importante de
resíduos é o setor alimentar e a cadeia de distribuição
associada [3].

ARTIGO Biorrefinarias

José Teixeira
Departamento de Engenharia Biológica, Universidade do Minho

23

ARTIGO Biorrefinarias

A utilização sustentável destes diferentes
resíduos na implementação de biorrefinarias para
o desenvolvimento de uma economia circular
resultará no aumento da eficiência e da economia
dos processos, na criação de novos produtos e
novas oportunidades de negócio e na criação de
emprego. Mas para que tal aconteça e seja possível
a obtenção de produtos de valor acrescentado é
fundamental conhecer a composição e estrutura
dos resíduos disponíveis para que a sua separação
nas diferentes frações e posterior bioconversão seja
economicamente satisfatória e sustentável.

Embora já existam disponíveis soluções para a
reutilização de resíduos e subprodutos, na maior
parte dos casos, são soluções de pouco valor
acrescentado que não utilizam todo o potencial de
bioconversão e valorização dos materiais disponíveis.

ou pré-tratamento alcalino e organosolv, embora
seja de salientar que não existe o tratamento ideal.
Este deve satisfazer os seguintes requisitos: ser
simples e económico, ter consumo limitado de
energia, água e produtos químicos, não ser corrosivo
para o equipamento, ter a capacidade de alterar a
estrutura da biomassa lignocelulósica, minimizar a
perda de polissacáridos, recuperar/ser seletivo para
os produtos de maior valor acrescentado, reduzir a
formação de produtos de degradação indesejáveis,
produzir correntes ricas em celulose suscetíveis à
hidrólise enzimática, permitir a obtenção de lenhina
de alto valor e minimizar a formação de resíduos
[9,10].

No que se refere aos resíduos do processamento
alimentar podem ser utilizadas as mesmas
tecnologias de fracionamento e separação mas
deve ser tida em conta a sua composição química.
Os resíduos da indústria alimentar podem conter
componentes complexos como amido, pectinas,
celulose e hemicelulose e moléculas simples
como açúcares solúveis, proteínas e compostos
fenólicos. O fracionamento e separação dos resíduos
alimentares é facilitado, quando comparado com
o fracionamento da biomassa lignocelulósica, pela
existência de uma estrutura menos rígida. Todavia
deve ser salientado que a separação de alguns dos
compostos presentes pode ser dificultada pela
sua degradação a altas temperaturas e pressões.
Esta é uma questão da maior relevância que exige
o desenvolvimento de processos inovadores e
verdes que substituam os processos de extração
convencionais que consomem muita energia,
usam solventes e grandes quantidades de água e
produzem resíduos indesejáveis/perigosos. São
várias as técnicas de extração que têm vindo a ser
propostas, incluindo extração com água subcrítica,
extração por micro-ondas, ultrassons e campos
elétricos pulsados, solventes verdes (líquidos iónicos,
solventes eutécticos), extração supercrítica e
digestão enzimática.

Biorrefinarias
24

A valorização dos resíduos pode ser efetuada
utilizando duas abordagens – i) utilização do
resíduo como um todo sem separação prévia
dos seus principais componentes e ii) utilização/
transformação dos componentes dos resíduos
após fracionamento. Na primeira abordagem estão
incluídas técnicas como combustão, gasificação,
pirólise e liquefação. O fracionamento dos resíduos
é uma alternativa que permitirá o desenvolvimento
de soluções de elevado valor acrescentado mas que
exige o desenvolvimento de técnicas de separação
eficientes, seletivas e amigas do ambiente.

No caso dos resíduos florestais e agrícolas que são
materiais lignocelulósicos, os principais componentes
são a celulose, hemicelulose e lenhina e existem
várias estratégias de fracionamento, sendo que o
primeiro objetivo a atingir é, através de um prétratamento, alterar a estrutura recalcitrante da
biomassa. De acordo com o pré-tratamento aplicado
são obtidas frações com diferentes propriedades
que condicionam o processamento que se seguirá.
São vários os pré-tratamentos disponíveis –
auto-hidrólise, explosão por vapor, ácido diluído

O desenvolvimento destes processos integrando

(biomassa de baixo custo)

Indústria do papel: Lamas, Resíduos sólidos
Indústria vitinícola: Bagaço e caule de uva, poda de videira
Indústria cervejeira: Resíduos de levedura, drêche
Indústria de lacticínios: Soro de leite/queijo

Produtos de valor acrescentado

Biocombustíveis, compostos bioativos, biocompósitos,
filmes poliméricos

Setores comerciais

Pré-tratamento
Hidrólise de polissacarídeos: Métodos ácidos, enzimáticos ou
mistura/combinação
Remoção de lenhina: Métodos aquosos ou orgânicos
Métodos de separação: Tecnologia membranar, cristalização e
métodos enzimáticos

Frações

Celulose
Glucose (Hidrólise)
Hemicelulose Xilose (Hidrólise)
Lenhina
Fenóis (Ultrassons/Microondas)

Indústrias alimentar, de energia, química e biomédica

o conceito de biorefinaria (Figura 1) permitirá a
transformação dos subprodutos da floresta e das
agroindústrias em produtos para aplicação em

diferentes setores como a energia, cosmética,
alimentação, química e farmacêutica contribuindo
para o desenvolvimento de uma Economia Circular.
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N

os últimos séculos a economia mundial assentou, genericamente, num modelo linear acentuado nas
últimas décadas com a globalização.

ARTIGO Economia Circular

Este modelo linear de economia assenta na extração de recursos, que são transformados em
produtos, posteriormente usados e no final da sua vida útil, descartados. Isto significa que o fluxo de materiais
e energia tem apenas um sentido, promovendo enormes impactos negativos no ambiente, tanto pela extração
como deposição em aterro em fim de vida, mas também na economia, pois não só ao serem descartados, o
valor económico de produtos é zero como aumenta o valor dos recursos (finitos) existentes no globo. É assim
cada vez mais fundamental e premente desenvolver uma economia sustentável tanto ambientalmente como
economicamente, que altere o paradigma linear, potenciando a contínua movimentação de materiais e bens,
sendo essa a energia cinética que terá de mover a economia de mercado no futuro.
Por sua vez, economia circular EC é um modelo de economia que promove ativamente o uso eficiente e a
produtividade dos recursos por ela dinamizados, através de (novos) produtos, processos e modelos de negócio
assentes nos princípios de desmaterialização, reutilização, reciclagem e recuperação dos materiais.
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“A economia circular é um conceito estratégico que assenta na prevenção, redução,
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de
«fim-de-vida» da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização, restauração
e renovação, num processo integrado, a economia circular é vista como um elemento-chave
para promover a dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de
recursos, relação tradicionalmente vista como inexorável”.
in “Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal 2017-2020”
A transição para uma economia mais circular,
permacultura, onde o valor económico dos produtos,
materiais e recursos se mantém na economia o
máximo de tempo possível e a produção de resíduos
se reduz ao mínimo, é um contributo fundamental
para se desenvolver uma economia sustentável,
hipocarbónica ou de carbono quasi zero, eficiente
em termos de recursos e competitiva. A economia
circular pretende exponenciar o conceito de
economia sustentável a diferentes níveis: ambientais,
económicos, culturais e societais, recuperando e
implementando boas práticas na economia que
combatam o desperdício de materiais e energia. O
fluxo circular de materiais e energia não é novidade
na economia, dado ser utilizado a nível industrial

onde, a competitividade do mercado global, levou
as empresas produtoras a optar por processos
mais eficientes – veja-se a cogeração, gastando
menos recursos, incorporando e produzindo menos
resíduos, aproveitando melhor a energia existente.
O verdadeiro desafio é a transição destes princípios
para o exterior da indústria, envolvendo não só
simbioses entre áreas industriais como entre a
indústria e o mercado levando a naturais alterações
culturais.

BENEFÍCIOS DA CIRCULARIDADE ECONÓMICA

Melhor utilização de recursos. A economia circular
tem o potencial de melhorar a eficiência do uso de
matérias-primas primárias, reduzindo a sua utilização
ao fundamental. Se os materiais forem preservados
em produtos de alta qualidade ou se os resíduos
forem devolvidos à indústria como matérias-primas
secundárias de alta qualidade, a economia circular
pode reduzir a procura da indústria europeia por
matérias-primas. Esta menor procura ajudará a
reduzir a dependência das importações, tornando
as cadeias de valor em muitos setores menos
vulneráveis às flutuações de preços nos mercados
internacionais, à insegurança da oferta causada pela
escassez de recursos e/ou a fatores geopolíticos.
Menor impacto ambiental. A separação absoluta
do crescimento económico e da qualidade de vida
atual associada ao consumo de recursos e energia
(e dos impactos ambientais associados) é o principal
objetivo da política de eficiência de recursos da UE.
As estratégias de economia circular contribuem
concretamente para esse objetivo de várias
maneiras. De acordo com uma avaliação de impacto

relativa aos objetivos da UE em matéria de resíduos,
o encerramento completo de aterros em combinação
com objetivos de reciclagem elevados poderia gerar
uma redução anual adicional das emissões de gases
com efeito de estufa de aproximadamente 440
milhões de toneladas entre 2014 e 2030.
Novas oportunidades de crescimento económico
e inovação. Acabar com os modos lineares de
produção e consumo baseados em “extrair,
fabricar, usar e descartar” oferece oportunidades
consideráveis para melhorar a competitividade em
vários setores da indústria europeia, em particular
na redução de custos. Além disso, a economia
circular também pode oferecer uma plataforma para
abordagens inovadoras, tecnologias e modelos de
negócios que criam valor económico acrescentado
a partir de recursos naturais limitados, ajudando
a indústria europeia a tornar-se mais resiliente a
impactos externos e melhorar a sua competitividade
global.
Melhor sociedade, um comportamento sustentável
e novas possibilidades de emprego. Do ponto de
vista social, também a Europa pode lucrar com a
transição para uma economia circular. Inovações
sociais associadas à prevenção, reutilização,
reciclagem, eco-design, economia de partilha, entre
outros desenvolvimentos, oferecem oportunidades
para estabelecer padrões mais sustentáveis no
comportamento do consumidor. Em particular, a
economia circular pode gerar novas oportunidades
de emprego na Europa, podendo de acordo com a
avaliação de impacto da Comissão Europeia criar
mais de 180.000 novos postos de trabalho até 2030.

DESAFIOS DA TRANSIÇÃO PARA A EC
O trabalho em rede, a colaboração, o codesign
e codesenvolvimento de soluções têm que ser
apropriados por todos os atores da cadeia de valor.
Assim, o desafio imposto pela educação, seja ao
nível da cidadania seja ao nível da formação técnicocientífica, são fundamentais para que a sociedade
possa contribuir para os objetivos coletivistas,
apoderando-se das soluções e potenciando a sua
promoção. Uma série de desafios e barreiras que
podem prevenir ou atrasar a implementação de uma
economia circular têm sido reconhecidos na literatura
associada à EC.

A aposta no design de novos produtos, processos
e serviços: (i) design de produtos mais duráveis e
passíveis de reparação, reutilização e remanufactura,
e design de serviços orientados para uma economia
de partilha e de desempenho (aumento da
durabilidade e intensidade do uso dos produtos);
(ii) design para a reciclagem e design de processos
de simbiose industrial e processos em cascata; e
(iii) design de produtos, processos e serviços mais
ecoeficientes.
A aposta na gestão sustentável dos recursos,
através: i) da exploração sustentável de matérias-
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A transição para uma EC está associada a elevadas
expectativas sobre os benefícios ecológicos e
económicos. A transição para modelos económicos
mais circulares prospeta um futuro auspicioso para a
economia mundial, ajudando na clara separação entre
crescimento económico e o uso de recursos, base da
construção da economia linear e dos seus respetivos
impactos, além de promover a perspetiva de
crescimento sustentável duradouro e construtor de
sociedades igualitárias. Genericamente, os principais
benefícios de uma economia circular assentam em
quatro níveis:
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primas críticas e/ou estratégicas para o nosso país (e.g.,
lítio) para uma maior autossuficiência e resiliência face
aos condicionantes externos (dependência do preço do
crude); ii) da valorização de resíduos e águas residuais; iii)
da bioeconomia promovendo o uso circular, integrado e
sustentável de recursos biológicos; e iv) da ecoinovação
para o desenvolvimento, demonstração e otimização
de processos mais eficientes e produtos e tecnologias
inovadores.

para melhorar a gestão de resíduos neste setor continua
a ser necessário enfrentar os desafios que se colocam
no terreno. Além disso, considerando o longo período
de vida dos edifícios, é essencial incentivar melhorias
ao nível da conceção que reduzam os seus impactos
ambientais e aumentem a durabilidade e reciclabilidade
dos seus componentes.
Biomassa e produtos de base biológica. Os materiais
à base de recursos biológicos (tais como madeira,
culturas ou fibras) podem servir para uma vasta gama
de produtos (materiais de construção, mobiliário,
papel, alimentos, têxteis, produtos químicos, etc.) e
utilizações energéticas (por exemplo, biocombustíveis).
A bioeconomia oferece alternativas aos produtos e
energias baseados em combustíveis fósseis e pode
contribuir para a economia circular. Os materiais de base
biológica podem também apresentar vantagens ligadas
à sua renovabilidade, biodegradabilidade ou possibilidade
de compostagem. Por outro lado, a utilização de
recursos biológicos exige que se preste atenção aos
impactos ambientais do seu ciclo de vida e ao seu
aprovisionamento sustentável. Numa economia circular,
deverá ser promovida, sempre que adequado, a utilização
em cascata dos recursos renováveis, com vários ciclos de
reutilização e reciclagem. Os materiais de base biológica,
como por exemplo a madeira, podem ser utilizados de
múltiplas formas, podendo proceder-se à reutilização
e reciclagem várias vezes, o que se coaduna com a
aplicação da hierarquia dos resíduos e, de modo mais
geral, com as opções que conduzem ao melhor resultado
global para o ambiente. As medidas nacionais como os
regimes de responsabilidade alargada do produtor para
o mobiliário ou as embalagens de madeira, ou a recolha
seletiva de madeira, podem ter um impacto positivo. O
setor dos materiais de base biológica mostrou também o
seu potencial de inovação em novos materiais, produtos
químicos e processos, que podem fazer parte integrante
da economia circular. A realização deste potencial
depende, em especial, do investimento em biorrefinarias
integradas com capacidade para processar a biomassa
e os biorresíduos com vista a diferentes utilizações
finais. A UE apoia estes investimentos e outros projetos
inovadores baseados na bioeconomia através do
financiamento à investigação.

Economia
Circular
ARTIGO Economia Circular

No seu plano “Fechar o Ciclo - plano de ação da UE
para a economia circular” a EU estabelece um conjunto
de domínios prioritários em setores que enfrentam
desafios específicos no âmbito da economia circular,
tanto pela especificidade dos seus produtos ou cadeias
de valor, como pela sua pegada ambiental ou pelo facto
de dependerem de materiais provenientes de países
terceiros. Estes domínios são:
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Plásticos. O aumento da reciclagem dos plásticos é
essencial numa economia que se quer circular. O uso
de plástico na UE tem aumentado, reciclando-se, neste
momento menos de 25% dos resíduos de plástico
recolhidos e sendo enviados para aterros cerca de 50%.
Grandes quantidades de plástico vão também parar aos
oceanos. Uma recolha seletiva mais inteligente, sistemas
de certificação para os operadores da recolha e da
triagem são fundamentais para o aumento da reciclagem
de plásticos. Além disso o desenvolvimento de tipos
inovadores de plásticos biodegradáveis contribuirão para
ciclos biológicos restauradores reduzindo o seu impacto.

Desperdício Alimentar. O desperdício alimentar é
motivo de enorme preocupação europeia, principalmente
porque a produção, a distribuição e o armazenamento de
alimentos, consome recursos naturais e causa impactos
ambientais. O desperdício alimentar tem também uma
vertente social importante: deveria ser facilitada a
doação de alimentos que ainda são comestíveis mas que
por motivos logísticos ou de legislação já não podem ser
comercializados. O desperdício alimentar ocorre em toda
a cadeia de valor: durante a produção e a distribuição,
nas lojas, nos restaurantes, nos estabelecimentos que
fornecem alimentos preparados e em casa, pelo que
é difícil contabilizar o real desperdício alimentar na UE,
limitando a avaliação da implementação de medidas
neste sentido.
Construção e demolição. Em termos de volume, os
resíduos derivados da construção e da demolição
contam-se entre as maiores fontes de resíduos na
Europa. Muitos dos materiais são recicláveis ou podem
ser reutilizados, mas as taxas de reutilização e reciclagem
variam amplamente no interior da UE. A reciclagem dos
resíduos de construção e demolição é incentivada, mas

Com base nestes pressupostos, torna-se claro a
premência numa alteração de paradigma societal,
que enceta em si uma transição entre uma conjetura
de economia de desperdício que subsistiu durante
séculos - potenciada pela globalização – e, que
carece de ser alterada para não se tornar um fim em si
mesma, deixando advir um novo eixo de pensamento
civilizacional para uma economia fortemente circular.

Contributo das Simbioses Industriais
para a visão de resíduos como recursos
António Lorena

E

Em 1989, Frosch e Gallopoulos [1] no seu artigo “Strategies for Manufacturing” defendem que o modelo
tradicional de atividade industrial tem que evoluir para um novo paradigma de sistema industrial, análogo
ao conceito de ecossistema. Frosch e Gallopoulos descreviam este novo paradigma como ecossistema
industrial, em que “o consumo de energia e materiais é otimizado, a produção de resíduos é minimizada
e os efluentes de um processo são utilizados como matérias-primas de outros processos. Os processos de
manufatura num ecossistema industrial apenas transformam os stocks de materiais em circulação de uma forma
para outra; este stock diminui quando as perdas de energia ou materiais são inevitáveis e aumenta quando é
necessário satisfazer as necessidades de uma população crescente.” (tradução própria)
O leitor identifica facilmente o paralelismo com os
conceitos da economia linear e da economia circular.
Não é um acaso; Frosch e Gallopoulos descreviam os
conceitos desenvolvidos no âmbito da disciplina da
ecologia industrial que fornece, em grande medida, a
base conceptual e científica para a economia circular.
Importa contextualizar a referência de Frosch e
Gallopoulos ao ‘modelo tradicional de atividade
industrial’ numa perspetiva histórica mais alargada.
O trabalho de Barles [2], cuja leitura é recomendada a
todos os que se interessam pelo tema de resíduos e
economia circular, dá vários exemplos históricos de
como os resíduos eram geridos como recursos.
Por exemplo, no século XIX, os resíduos do abate
de animais, que eram produzidos na própria cidade
antes de passarem para matadouros especializados,
sustentavam uma série de atividades industriais.
Os ossos eram utilizados para os seus fins mais
tradicionais, nomeadamente produção de objetos
(e.g., pentes, cordas, caixas), cola, gordura e sebo.
A disponibilidade deste recurso permitiu também
que fosse a principal fonte para outros usos, como
fósforos, carvão animal para a refinação do açúcar e
gelatina para produção alimentar e mais tarde para

negativos fotográficos. Os resíduos destas indústrias
eram depois utilizados como fertilizantes dado o
elevado conteúdo em fósforo. Em suma, os resíduos
produzidos do abate de animais eram praticamente
todos utilizados em outras indústrias. Este modelo
só foi quebrado quando o abate dos animais passou
a ser realizado em matadouros especializados, perto
das explorações pecuárias intensivas, mas distantes
das industrías acima referidas.
Barles [2] argumenta que a mecanização de várias
atividades económicas levou a que os fatores
limitantes passassem a ser as matérias-primas.
Isto levou a que na segunda metade do século XIX
e início do século XX fossem desenvolvidos novos
processos químicos para encontrar substitutos para
os recursos mais escassos. Exemplos conhecidos
incluem o processo de Haber-Bosch para produção
de nitrogénio para munições e explosivos, hoje mais
utilizado para adubos azotados, e o desenvolvimento
do processo de produção de papel a partir de celulose
para fazer face à escassez de fibras têxteis. Cresceu
também a exploração de reservas abióticas por todo
o mundo, incluindo a extração de fósforo em grandes
depósitos minerais ou de petróleo para ser utilizado
como combustível fóssil. Todos estes permitiram
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intensificar a produção industrial, desligando-a dos
constrangimentos de disponibilidade local.
A busca por fontes de recursos mais acessíveis
teve tanto sucesso que toda a economia se baseou
numa lógica de recursos ‘infinitos’, quebrando os
tradicionais modelos industriais que assentavam
numa maior sinergia entre atividades.
Tirando os períodos das Grandes Guerras, em que
foi necessário promover a recuperação e reciclagem
de recursos escassos como metais e borracha
para os esforços militares, na primeira metade do
século XX verificaram-se poucas inflexões neste
modelo linear. Mesmo nas décadas de 60 e 70, a
preocupação passava mais pela poluição associada

às atividades industriais, motivada também por
desastres ambientais como o Acidente de Seveso
(1976) ou a contaminação no Love Canal, EUA
(1950-70s), ou pelas preocupações associadas ao
crescimento demográfico e consequente escassez
de recursos básicos, substanciada por vários autores
Malthusianos [3].
A visão de um sistema industrial análogo surge em
maior força no final dos anos 80 e início da década de
90. Para além do trabalho de Robert Fosch, já referido,
também os trabalhos pioneiros de autores como
Robert Ayres e Thomas Graedel colocavam a ênfase
na necessidade de promover sistemas ‘fechados’,
menos dependentes do ambiente como fornecedor e
como meio de deposição.
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SIMBIOSE INDUSTRIAL
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No âmbito da ecologia industrial, desenvolveramse os conceitos de simbiose industrial, em que os
fluxos de resíduos de uma indústria são usados
como matérias-primas de outra indústria, e fecho
dos ciclos (loop-closing), que coloca a ênfase na
reincorporação de materiais e energia excedentária
nos processos produtivos de forma a reduzir a
extração e prolongar o tempo de vida dos stocks.
O tema das simbioses industriais é particularmente
relevante no contexto atual da transição para a
economia circular, constituindo-se uma abordagem
prática, com uma base de conhecimento estabelecida
e suficientes exemplos por todo o mundo, e por isso
uma das apostas com maior potencial por parte das
autoridades públicas. Contrasta por isso com o atual
quadro de políticas associadas à economia circular,
particularmente no âmbito europeu, que se encontra
ainda dentro do espetro tradicional de políticas
públicas. Por exemplo, tem-se centrado a discussão
no consumo e nos resíduos urbanos, apesar destes
serem uma fração reduzida do total de resíduos
e serem já hoje os resíduos com melhor gestão e
controlo.
Existe bibliografia suficiente que define
conceptualmente e na prática o conceito de
simbioses industriais [4], [5]. Apesar das diferentes
definições, os elementos comuns permitem-nos
definir simbioses industriais como um processo
organizado em que diferentes indústrias utilizam
recursos excedentários de outras indústrias nos seus
processos produtivos, criando um benefício mútuo.

As redes de simbioses industriais são a concretização
dos princípios de economia circular ou de ecologia
industrial, sendo perfeitamente alinhados com
o apelo de Frosch e Gallopoulos para um novo
paradigma de desenvolvimento industrial. No
entanto, voltando à perspetiva histórica, é possível
argumentarmos que o modelo baseado em redes
de simbioses industriais é o modelo industrial de
facto, mas que tem sido minado pelo fácil acesso a
matérias-primas virgens e por um ordenamento
territorial fragmentado.
Na prática, o estabelecimento de redes de simbioses
industriais pode ser entendido como planeamento
de atividades industriais numa determinada região,
independentemente de estas existirem ou não,
com base numa análise das potenciais interações.
O objetivo passa por aproximar os potenciais
elementos de uma simbiose, demonstrando a
potencial mais-valia e identificando abordagens
para ultrapassar as barreiras existentes. Este
trabalho exige metodologias próprias, baseadas no
cruzamento das disciplinas de engenharia, economia,
sociologia e gestão, que consigam despoletar nos
agentes económicos mudanças e transições efetivas.
O estabelecimento de redes de simbioses industriais
pode também ser enquadrado numa perspetiva de
acolhimento empresarial; o estudo das potenciais
simbioses regionais pode identificar mais-valias
para uma empresa que procura uma região para se
instalar, constituindo-se assim como um fator de
competitividade e diferenciação para a região de
acolhimento.

SIMBIOSES INDUSTRIAIS COMO MODELO DE GESTÃO DE RESÍDUOS
O modelo atual de gestão de resíduos pode
também ser descrito como linear. Para fazer face às
quantidades significativas de resíduos produzidos
e aos impactes associados, a gestão de resíduos
tem procurado garantir a recolha e a sua deposição
controlada (i.e., com o mínimo de impactes
ambientais). Mesmo considerando a reciclagem e as
preocupações dos últimos 30-40 anos, a valorização
efetiva de resíduos continua a ser marginal face aos
resíduos totais produzidos.

produtos, mas o valor associado é distinto.

A valorização deve procurar extrair o máximo
de valor possível destes e tal só é possível se
encontrarmos os melhores destinos possíveis
para os resíduos. Considere-se, por exemplo, um
resíduo plástico; este pode ser valorizado de várias
formas, desde a valorização energética até à sua
incorporação como substituto na fabricação de novos

O setor dos resíduos continua a ter um papel
fundamental nestas redes. Os operadores são os
pivots destas redes, garantindo que os fluxos de
materiais têm escala (quantidade) e qualidade para
serem utilizados por outras indústrias, e fornecendo
os serviços de logística necessários.

Simbioses
Industriais
Para o futuro, o setor dos resíduos deve assim assumir-se como fornecedor
de matérias-primas para a indústria, posicionando-se como um motor
da economia através do uso eficiente dos recursos e pivot nas redes de
simbioses industriais.
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Nesta perspetiva, o desafio passa em grande medida
pelo conhecimento das oportunidades (informação)
e pela confiança entre potenciais parceiros. É
necessário ‘redescobrir’ as ligações possíveis entre
setores industriais, repensar o ordenamento de
forma a viabilizar as trocas de recursos e garantir
novas cadeias de fornecimento locais e mais
resilientes.
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A

temática ambiental tem adquirido, nos últimos anos, no contexto específico dos materiais plásticos,
uma crescente importância a nível social, mediático e legislativo. Sendo esta notoriedade relativamente
recente, é também verdade que o tema tem interessado os especialistas há muitos anos, sendo
referido como uma ameaça potencial pelo menos desde a década de 70 [1]. Em particular, em Portugal,
o Departamento de Engenharia de Polímeros foi seguramente o primeiro departamento universitário a tratá-lo,
através da monografia “O Plástico e o Ambiente”, feita em 1982 por dois dos seus alunos [2], em que muitos dos
tópicos de que vamos falar a seguir foram já analisados.
Mas, então, se o tema já é tão antigo, porque é que se
coloca agora tão agudamente?
Basicamente isso deve-se ao sucesso dos materiais
plásticos, que ocupam hoje um papel essencial na
civilização moderna, sendo em muito responsáveis

pela qualidade de vida das sociedades avançadas,
aplicando-se em múltiplos sectores que vão
da medicina aos transportes, das embalagens
inteligentes à electrónica, etc., etc. Em consequência
disso, o seu consumo aumentou continuamente,
atingindo em 2016 os 335 milhões de toneladas.

FIGURA 1: PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS NO MUNDO DE 1950 A 2016 (FONTE: PLASTICSEUROPE [3]).
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Mas todas as coisas boas têm um “lado negro” e o
lado negro dos plásticos é o seu Fim-de-Vida.
As razões para este facto são múltiplas; em boa
medida radicam nas características intrínsecas
dos plásticos - baixa densidade, processabilidade,

versatilidade geométrica, portabilidade e baixo
preço – que os tornam materiais ideais para
certas aplicações, como as embalagens, de
grande ubiquidade e rápida obsolescência. Mas
radicam, sobretudo, no mau comportamento dos
consumidores, que abandonam irresponsavelmente
no ambiente os objetos de plástico pós-uso.

Ninguém atribuirá às árvores a responsabilidade pelos fogos nas florestas;
porquê, então, responsabilizar os plásticos pela poluição ambiental e retirar
os consumidores da equação?
De qualquer forma, as coisas são como são, o
problema existe e a perceção social é que “os
plásticos são o inimigo”.

FIGURA 2: OS PAÍSES QUE MAIS POLUÍRAM DE PLÁSTICOS OS OCEANOS EM
2010, EM 106 TONELADAS [6].

Os media pegaram neste assunto intensamente. E,
invariavelmente, a pressão mediática e social tem
consequências a nível legislativo. Na União Europeia
- o espaço político/económico mais avançado neste
domínio – esta pressão, que começou nas décadas
de 60 e 70, com as Diretivas sobre o monómero
cloreto de vinilo em materiais para contacto com
alimentos, passou, a partir de 1994, para as Diretivas
sobre as embalagens e os resíduos de embalagem
(entre os quais os plásticos) e nunca mais parou. E
muito recentemente, no início de 2018, foi publicada
“Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na
Economia Circular” [4], cuja análise, embora fora
do âmbito deste trabalho mereceria, pela sua
importância, um tratamento específico.
Em tudo isto há um paradoxo estrutural e uma
injustiça implícita: a Europa e os Estados Unidos são
as regiões com mais e mais avançada legislação
ambiental e as que menos poluem; em contrapartida,
outras regiões que poluem significativamente o
ambiente (o chamado “plastics littering”) são as que
menos legislam.
É exatamente isto o que se passa com as novas
regras da U.E. que limitam os plásticos descartáveis
para reduzir o lixo marinho, publicitadas em 28 de
Maio de 2018 [5]. O seu efeito global será reduzido, já
que a diminuição da poluição naquelas duas regiões,
por significativa que seja, terá sempre um pequeno
impacto na situação mundial. De facto, as principais
bacias hidrográficas que drenam os plásticos para o
mar e os países mais poluidores estão na África e na
Ásia. Por exemplo, em 2010, os Estados Unidos só
apareciam em 12º lugar e a EU está ainda mais abaixo.

Mas, de facto, as coisas são como são e é preciso
saber lidar com elas; em particular é preciso
perceber que os diferentes segmentos da indústria
transformadora de plásticos não são todos afetados
da mesma maneira por este problema. Os plásticos
técnicos, sobretudo os de geometrias pequenas e
médias, não se apercebem dele; no outro extremo,
as embalagens e, em particular, os produtos
descartáveis estão sob uma crescente ameaça.
Um exemplo recente desta ameaça é a proibição
de cápsulas de café em cidades alemãs como
Hamburgo.
Mas até agora só se falou de ameaças: onde estão as
oportunidades?
Um texto da Ellen MacArthur Foundation [7]
apresenta uma excelente síntese das oportunidades
que a temática ambiental pode abrir ao sector dos
plásticos.
FIGURA 3: OPORTUNIDADES QUE A TEMÁTICA AMBIENTAL ABRE NO
SECTOR DOS PLÁSTICOS [7].
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Nos últimos 5 anos o problema agudizou-se com
notícias sobre a poluição dos oceanos por plásticos, a
presença dos microplásticos e a sua possível entrada
na cadeia alimentar. É indiscutível que imagens como
esta ajudam a inquietar a opinião pública.
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Na perspetiva da Ellen MacArthur Foundation
existem oportunidades para a indústria investir
no projeto para a reciclagem (muitas), no projeto
para a reutilização (algumas) e mesmo no projeto
para o Fim-de-Vida. Todas estas oportunidades,
em particular a última, implicam interações fortes
da Engenharia de Polímeros com outras áreas
do conhecimento, nomeadamente a Economia, a
Sociologia, as Ciências do Comportamento e outras
Engenharias, em particular a Ambiental.
Estas interações compreendem-se melhor
considerando a figura seguinte.
FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO CICLO DE VIDA DE
UMA PEÇA EM PLÁSTICO DERIVADA DO PETRÓLEO, CONSIDERANDO
DIFERENTES ALTERNATIVAS DE USO E DE FIM DE VIDA (ADAPTADO DE [8]).

Percebe-se da figura que, da situação clássica do
projeto e processamento focados essencialmente no
uso (isto é, essencialmente virados para a produção
de peças) - passo 4 - passou-se agora, em resultado
da temática ambiental, a ter também em conta a
reutilização e a reciclagem - passos 5 e 6 - e, mesmo,
a bioreciclagem e o Fim-de-Vida - passos 8 e 9.
Um interessante exemplo de bioreciclagem, processo
cujo sentido pode ser, à partida, mais difícil de
entender, é a produção de cápsulas de café em
materiais de base polimérica biológica biodegradáveis
e compostáveis que, uma vez usadas, podem ser
recolhidas seletivamente, enviadas para sistemas de
tratamento de resíduos orgânicos municipais e serem
processadas juntamente com esses resíduos.
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A perceção destas oportunidades – que
articuladamente configuram uma estratégia –
começa já a penetrar nos portefólios das empresas,
como já tinha antes penetrado na dos centros de
interface e departamentos universitários.
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