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Simbiose industrial na região EUROACE com potencial gerador de oportunidades 
de ECODESIGN



SIMBIOSE INDUSTRIAL

A simbiose industrial pode ser definida como uma interação entre diferentes indústrias, onde todas elas são mais 
beneficiadas do que se estivessem atuando isoladamente, resultando em transações mutuamente rentáveis e 
processos muito mais eficazes nomeadamente mais sustentáveis.

Normalmente, a ideia inicial da interação entre indústrias envolve a partilha e o reaproveitamento de materiais 
como resíduos, efluentes, energia e matérias primas (valorizando-os).

A simbiose industrial prevê a partilha extrapolada aos recursos humanos, experiências, informação e conhecimento, 
propondo uma certa mudança cultural que visa o design e o desenvolvimento de produtos melhores, com baixo custo, 
mais seguros e que envolvem menores impactos ambientais.
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EVIDÊNCIAS 
COMENTADAS Resíduos e novas tendências 

de aplicação



CORIAN E CORTIÇA, SANINDUSA

Eco-inovação e diferenciação



MATCERÂMICA, COLEÇÃO THE WHISTLER BY RAQUEL 
CASTRO

PORCELANA, VISTA ALEGRE

Alta diferenciação e Incremento de valor dos produtos através de materiais autóctones
e valorização de resíduos



Utilização de resíduos na criação e desenvolvimento de novos produtos e processos



TIJOLO TÉRMICO, PRECERAM

Eco-inovação e encapsulamento de resíduos
através de materiais de construção



Outros materiais autóctones – o caso das pedras ornamentais



A exploração mineira





Reservas e informação química dos minérios



Resíduos perigosos resultantes da
exploração dos minérios



Atualidade em termos de investigação da introdução de resíduos
em pastas cerâmicas



Potencial valorização de resíduos na afinação e coloração
de vidros
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OPORTUNIDADES DO ECODESIGN A PARTIR DA SIMBIOSE INDUSTRIAL
1º CASO DE ESTUDO



- Reaproveitar os resíduos dos lagares de azeite como combustível sólido. Investigar a substituição total ou
parcial de pó de cortiça por aquele combustível sólido no processo de cozedura de cerâmicos estruturais,
cimento, ou cal (e outros materiais de construção processados termicamente).

-O processo do projeto BioCombus mistura os resíduos dos lagares de azeite com os resíduos da Indústria da
Cortiça obtendo-se, como produto final, um biocombustível sólido com grande potencial de valorização,
elevado poder calorífico e que não constitui um problema ambiental.

- Orientar preferencialmente o uso da cortiça (e dos seus subprodutos) para o design e desenvolvimento
de produtos de maior valor acrescentado, quer seja por alta diferenciação, quer seja por eco-inovação:

i) -combinando-a por exemplo com rochas ornamentais em mobiliário e equipamentos para
arquitetura, entre outros, multiplicando o potencial de diferenciação dos produtos pela conjugação de
dois materiais autóctones;

ii) - reforçar o seu uso em revestimentos e isolamentos de interiores e exteriores aplicados por
pulverização explorando novas soluções estéticas através da diversidade das cores naturais dos diferentes
tipos e camadas de cortiça



- Investigar a possibilidade de valorizar os resíduos da exploração e transformação de pedras  naturais  através de 
novos conceitos de design (por exemplo a criação de produtos únicos), desenvolvimento de soluções de 
tratamentos de superfícies que reduzam mais significativamente a rejeição de material pela presença de fissuras 
superficiais, desenvolvimento de novos processos produtivos a partir de cargas de pedras naturais, etc.

-Investigar a utilização de alguns resíduos da exploração e transformação mineira em pastas cerâmicas, cimentos e 
produtos afins. Investigar o efeito do tipo de resíduo sobre as características mecânicas dos produtos , potencial 
estético e necessidades energéticas para o processamento.

- Investigar a utilização de alguns resíduos da exploração e transformação mineira em vidrados para cerâmica e 
vidros. Investigar o efeito do tipo de resíduo sobre as características mecânicas dos produtos , desenvolvimento e 
estabilidade de cor, potencial estético, resistência química, afinação, brilho e necessidades energéticas para o 
processamento destes materiais.

- Investigar o encapsulamento dos resíduos perigosos da extração e transformação mineira em vidros. Criar novas 
soluções  de aplicação de tais materiais através do design.

- Investigar o encapsulamento dos resíduos perigosos da extração e transformação mineira em produtos de 
construção civil. Criar novas soluções  de aplicação de tais materiais através do design.
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OPORTUNIDADES DO ECODESIGN A PARTIR DA SIMBIOSE INDUSTRIAL
2º CASO DE ESTUDO



Cerca de 80 mil toneladas de detritos de plástico ( 1,8 mil milhões de fragmentos), ocupam 
parcialmente o Oceano Pacífico (área equivalente a 3 X o tamanho de França). A 
quantidade de plástico encontrada nesta área está a aumentar exponencialmente. Através 
dos peixes, podemos estar a introduzir os microplásticos na cadeia alimentar humana.

Embalagens de subprodutos alimentares
Com o mesmo objetivo de redução do desperdício alimentar, surgiu a ideia inovadora de 
produzir embalagens a partir de subprodutos da indústria alimentar que, de outra forma 
acabariam por ser lixo.

O YPACK é um projeto que está atualmente a desenvolver um filme flowpack totalmente 
reciclável e embalagens totalmente biodegradáveis utilizando subprodutos que normalmente 
seriam desperdiçados tais como o soro de queijo e cascas de amêndoa.
A ideia é que o filme funcione como uma barreira passiva e a embalagem tenha propriedades 
antimicrobianas capazes de prolongar o tempo de vida dos produtos.

Bibliografia
1. Friends of the Earth Europe, Zero Waste Europe. Unwrapped: how throwaway plastic is 
failing to solve Europe's food waste problem (and what we need to do instead). abril 10, 
2018.
2. Ocean Conservancy. International Coastal Cleanup 2017. 
Washington, DC. : I.C. Cleanup, 2017.



Atualidade em termos de investigação do eco-design
de embalagens



OPORTUNIDADES DO ECODESIGN A PARTIR DA SIMBIOSE INDUSTRIAL

1 – Procurar melhorar as características técnicas e de desempenho dos bioplásticos através da 
biotecnologia e tentar reduzir o custo destes materiais nomeadamente pela investigação da 
introdução de resíduos agroalimentares no seu processamento, especialmente locais (ou da 
região Euroace)

2 - Reforçar a utilização de cortiça (e eventualmente de outros produtos produzidos na região 
Euroace e respetivos resíduos  – cascas de frutos secos, fibras de cereais, entre outros) em 
produtos de embalagem nomeadamente pela melhoria do seu desempenho através de estudos 
biotecnológicos

3 – Promover novos projetos de ecodesign e ecoinovação que promovam diferenciação das 
embalagens usadas na região Euroace nomeadamente no acondicionamento e transporte dos 
produtos agroalimentares produzidos nesta região



As Simbioses industriais na região Euroace podem ser veículos do reforço da identidade
regional e cultural desta região transfronteiriça visando uma vantagem competitiva assente
em produtos e processos mais equilibrados do ponto de vista ambiental, económico e social.

Os desafios que são normalmente colocados aos objetivos concretos deste tipo de simbioses
promove quase sempre uma desejável aproximação dos industriais às instituições de ensino
superior, centros tecnológicos e centros de investigação, entre outros, que contribuem para
soluções de produtos, processos e de serviços mais inteligentes, mais atuais e mais
reconhecidos pelo público em geral e por isso geradores de mais receitas, com respeito pelo
ambiente e com responsabilidade social.

CONCLUSÃO GERAL
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