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ÁREA	7	 ENERGIA	
	

OBJETIVOS	E	IMPACTO	DA	PROPOSTA	



	 Proposta	de	Projeto	Estratégico	
Resíduos	de	Biomassa	

	

	
	 	

	 	
	

3	

	
A. - RAZÕES HISTÓRICAS (ligação com ações previamente financiadas pela Área) 
ou CONJUNTURAIS (Cumprimento das recomendações e conclusões do Comité de 
Áreas e Instrumentos, ou dos Documentos de Focalização aprovados pela 
Assembleia Geral) que justificam a escolha da temática.  
	
A biomassa é o material orgânico de origem biológico mais abundante e é produzida 
pelas plantas através do processo de fotossíntese, no qual a energia solar é 
transformada em energia química, a qual, por sua vez, pode ser libertada mediante 
processos como a combustão, a digestão anaeróbia, a decomposição ou bem através da 
sua hidrólise e fermentação. A Ibero-América é um líder claro no mundo dos 
biocombustíveis de primeira geração e reúne as condições para se situar, no futuro, 
como o grande produtor mundial de biocombustíveis avançados utilizando a biomassa 
como matéria-prima.  
 
Dentro das fontes de biomassa mais importantes estão os resíduos provenientes das 
florestas e selvas naturais, a extração florestal, la industria madeireira assim como os 
subprodutos agrícolas e agroindustriais, todos eles de natureza lignocelulósica. 
Presentemente, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e à utilização de novos 
processos bioquímicos e termoquímicos, todos os materiais de biomassa revelam-se 
como combustíveis alternativos passíveis de serem comercializados, designadamente 
para o setor de transporte que é o setor mais dinâmico e de maior consumo energético 
da região ibero-americana. Desse modo, os resíduos de biomassa, que na sua maioria 
não têm valor comercial, podem ser aproveitados comercialmente para produzir 
biocombustíveis para o setor transporte e, se for utilizado sob critérios de 
sustentabilidade, podem oferecer importantes quantidades de energia renovável que 
deslocariam os recursos fósseis e geradores de contaminantes de importante impacto 
ambiental e especialmente de gases de mudanças climáticas.  
 
Na região Ibero-Americana existe um grande potencial de produção de energia renovável 
e sustentável a partir de resíduos da biomassa que não são concorrentes com a 
produção de alimentos nem ameaçam a preservação dos ecossistemas e que, pelo 
contrário, complementam e fortalecem estas atividades ao aproveitar de forma 
sustentável os resíduos que produzem. Levando em consideração tudo o que foi supra 
referido, considera-se que a partir da REDE IBERO-AMERICANA PARA O 
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA PRODUÇÃO DE 
ENERGIA¬BIOENERGIA (712RT0447), e de 6 outras redes CYTED da Área de Energia 
com temáticas afins, é possível promover a convocatória de um projeto de investigação 
centrado na UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE BIOMASSA NA PRODUÇÃO DE 
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COMBUSTÍVEIS DE TRANSPORTE como PTE2017. Este projeto passa pela formação 
de um nó de excelência ibero-americano em I+DDT+i neste âmbito que servirá de 
plataforma de colaboração entre todos os agentes da cadeia de valor em energia a partir 
deste aproveitamento sustentável: grupos de investigação de universidades e de 
instituições governamentais, representantes governamentais do setor transporte, 
grandes, médias e pequenas empresas agrícolas, de transporte, energéticas e um setor 
social das zonas rurais que terão de dar solução a problemas e necessidades existentes 
que permitam potenciar e materializar este aproveitamento sustentável da biomassa 
existente e possibilitar o desenvolvimento e uso eficiente das infraestruturas de ensaio e 
demonstração na região Ibero-americana assim como precisar o recurso energético dos 
resíduos existentes da biomassa.	
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B. - OBJETIVOS 
	
Objetivo Geral:  
Valorizar os resíduos de biomassa mediante a produção de biocombustíveis de 
transporte, avaliando e disponibilizando este recurso renovável e aplicando tecnologias e 
processos inovadores de produção de biocombustíveis que estão perto de ser 
comercializadas.  
 
Objetivos Específicos:  

§ Avaliar o recurso de biomassa residual na Ibero-América por países, tendo em 
conta critérios de sustentabilidade económica e ambiental.  

§ Estabelecer o estado da arte das tecnologias e as capacidades de I+DDT+i para 
o aproveitamento dos resíduos da biomassa na região Ibero-americana.  

§ Desenvolver modelos de otimização da logística para a recolha e concentração 
de resíduos de biomassa para a sua transformação em biocombustíveis para o 
setor do transporte.  

§ Desenvolver projetos-piloto/demonstrativos pelo menos em 4 países da região 
implementando as tecnologias mais adequadas para os resíduos de biomassa 
identificados e mais perto da sua comercialização na Ibero-América.  

§ Fomentar a inovação tecnológica para a conversão de resíduos de biomassa em 
combustíveis para o setor transporte, especialmente de aquelas tecnologias que 
estão perto de ser comerciais.  

§ Realizar estudos de prospetiva do uso de biocombustíveis a partir de resíduos de 
biomassa no setor do transporte e avaliar o seu impacto ambiental e económico.  

§ Desenvolver modelos de comercialização de biocombustíveis para o setor do 
transporte a partir de resíduos da biomassa replicáveis na região.  

 
C. - IMPACTO ESPERADO (Científico, Inovação, Comercial, .......)  
 
Este projeto alentaria a inovação e a melhoria das tecnologias de primeira, segunda e 
terceira geração, e que estão perto de ser comerciais, de aproveitamento de resíduos de 
biomassa para a sua conversão em combustíveis para o setor transporte. 
Adicionalmente, seria fomentada a melhoria das técnicas e das metodologias, 
especialmente as georreferenciadas, para avaliar o recurso de resíduos de biomassa 
assim como os modelos logísticos de colheita e concentração dos resíduos de biomassa 
nas condições da região.  
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A boa conclusão deste projeto ofereceria novas oportunidades para a agricultura ao 
valorizar resíduos que, presentemente, não têm valor, e poderia também sugerir um 
melhor equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e rural. Além disso, propiciaria uma 
melhor gestão dos espaços, das florestas, das reservas naturais, dos assentamentos 
humanos e das atividades produtivas. Do mesmo modo, o aproveitamento dos resíduos 
de biomassa até agora não controlados, contribuiria para a higiene dos meios rurais e 
urbanos afetados e para a diversificação do ponto de vista energético do setor transporte 
tornando-o também menos contaminante, reduzindo dessa forma as suas externalidades 
negativas para a saúde e atenuando as mudanças climáticas. 
 
A realização deste projeto poderia também incentivar a criação de uma cadeia de 
atividades produtivas agroindustriais e de industrias florestais com base no 
aproveitamento de recursos locais abundantes nos países da região e a criação de 
numerosos empregos, especialmente nas áreas rurais da região.	
	

D. - A PROPOSTA É APOIADA OU AVALIZADA POR OUTRAS ÁREAS DO CYTED?  
 
Foram encontradas importantes sinergias com propostas de projetos estratégicos da 
Área de Promoção do Desenvolvimento Industrial e da Área de Desenvolvimento 
Sustentável, Mudança Global e Ecossistemas, que poderiam ser unidas ou 
complementadas para maior eficiência da Convocatória das Ações Estratégicas.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Utilização	de	Resíduos	de	Biomassa	na	Produção	de	Combustíveis	de	Transporte	
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	 Detalhe	
Empresas que poderiam participar Grandes, médias e pequenas empresas 

dos setores agrícolas, de energia, de 
transporte e cooperativas do setor social 
relacionadas. 

Identificação de grupos de investigação 
com experiência comprovada neste 
âmbito (destinatários potenciais) 

Os grupos de investigação dos países 
ibero-americanos que têm experiência 
neste âmbito seriam os potenciais 
candidatos idóneos para participar, como 
são, entre outros, os que participaram 
nas redes do CYTED supra referidos e 
em temáticas relacionadas dentro das 
convocatórias ERANET-LAC 

Organismos/Instituições que possam ter 
interesse 

As comissões Nacionais Florestais e os 
Institutos Nacionais de Investigações 
Agropecuárias, representantes 
governamentais do setor agropecuário, 
energético, de transporte e setores 
sociais das zonas rurais. 

Outras Áreas do CYTED que poderiam 
estar relacionadas com a proposta 

Sem dúvida, a Área de Promoção do 
Desenvolvimento Industrial, e, 
potencialmente, a Área de 
Desenvolvimento Sustentável Mudança 
Global e Ecossistemas 

	


