Biomassa
A maior e mais utilizada fonte
de energia renovável na
Europa e em todo o mundo
desenvolvido

Paulo Preto dos Santos
Secretário-Geral da Associação de
Produtores de
Energia e Biomassa

15/10/2013 Ordem dos
Engenheiros
Lisboa

Foto: BP statistical review of world energy 2013

Quem é a APEB

Criada em 2010, representa os produtores
de energia em centrais de biomassa
dedicadas, com 14 sócios cujas licenças de
produção representam 120 MW das quais
apenas 4 em funcionamento num total de
21MW

Centrais em funcionamento associadas da APEB

Oliv. Azeméis 10MW

Sertã 4MW (concurso nº 10)

Belmonte 2MW (concurso nº 6)

V. V. Ródão 5MW

O que é a biomassa?

O que é a biomassa?
Falamos todos do mesmo?
Tem o mesmo significado nos vários países?

Central elétrica no Reino Unido

O que diz a Lei
Diretiva 2008/28/CE, transposta pelo Decreto-Lei 117/2010
«Biomassa»: a fracção biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem
biológica provenientes da agricultura (incluindo substâncias de origem vegetal e
animal), da exploração florestal e de indústrias afins, incluindo da pesca e da
aquicultura, bem como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e
urbanos;

Fábrica de pellets em Portugal

O Decreto Lei 5/2011 que regula sobre a remuneração de energia elétrica em
centrais de biomassa, veio incluir a biomassa de “culturas energéticas dedicadas”.
Operação de trituração em Portugal

O seu consumo é sinal de desenvolvimento?
Sim, cada vez mais… mas há duas realidades…
Um mundo…

Ainda se morre com fumos no interior das habitações africanas

Combustível de subsistência e baixa eficiência na sua utilização

… e o outro

Central elétrica: 100% com biomassa

Trigeração a biomassa em Heathrow

Central biomassa do futuro

Caldeira para aquecimento doméstico. Funciona a LENHA!
Tem 93% de eficiência!! Tão boa como a melhor de GN.

Notas sobre a floresta
portuguesa

O valor da floresta portuguesa é considerável – Portugal é um exemplo
A floresta
portuguesa pode
cria mais valor
económico que
outras florestas
da europa.

• Investigação Aplicada e suporte tecnológico
• Gestão Florestal Sustentável e Proteção Ambiental
• Melhoramento Genético da espécie eucalipto

Portugal tem
39% do seu território
coberto por floresta

No litoral centro/norte o
eucalipto tem maior
produtividade

Mas a floresta tem problemas estruturais

Reduzido valor do produto florestal
Dimensão e sustentabilidade dos recursos
para maior procura de madeira
Fraca produtividade da floresta de eucalipto
Certificação florestal
Ordenamento do território
Incêndios florestais
Fraca formação profissional
Não há sistema de seguros florestais

O problema da doença do pinheiro (nemátodo)
começou circunscrito mas hoje está em todo o
território continental

Verdades, mitos, enganos e…
… propaganda

Os mitos sobre a utilização florestal

Forest cover
change
1980–2000

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Mitos da floresta europeia
• MITO DA FLORESTA VIRGEM
• MITO DA FLORESTA PATRIMÓNIO COLECTIVO
• MITO DE QUE CORTAR ÁRVORES É MUTILAR A NATUREZA
• MITO DA INDESEJABILIDADE DAS EXÓTICAS

A real importância da biomassa é desconhecida
Na Europa, os cidadãos não a reconhecem como a mais importante renovável
Em Portugal idem e, a propaganda dos media não ajuda …

Mitos e enganos:
•

Que importância tem a Potência Instalada? → Relativa, o que o realmente interessa é a energia
produzida

Uma central de produção de eletricidade a biomassa produz pelo menos 3 a 4 vezes mais energia que a mesma potência, ou seja, a
mesma capacidade instalada, em outras formas de energia renovável como a eólica e a solar fotovoltaica.

MWhe
A energia
que se
produziu,
em 2011,
por cada
MW
instalado

•

O valor da energia elétrica
→ Se o recurso renovável é noturno e não armazenável
então tem pouco valor relativo.

É bom que se saiba que o valor da energia elétrica depende da hora a
que essa energia se produz, ou seja, depende a todo o momento, do seu escoamento face à procura.

Mitos e enganos:
•
•

Energia = Eletricidade → Falso
Os países mais desenvolvidos têm o maior peso da eletricidade nos seus balanços de energia → Falso
No Balanço Energético nacional
dos EUA , o maior produtor e
consumidor mundial de energia
elétrica e com 100% de
eletrificação, a eletricidade
representa apenas 13% da
energia total primária do país

A eletricidade é uma
pequena parte da
realidade energética dos
países

Em Portugal o peso da eletricidade ronda 10% da energia
primária e 20 a 25% do consumo de energia final do país.
Os media nunca referem esse facto.
O cidadão menos informado fica com a ideia que o peso relativo das
novas energias renováveis (e sobretudo a eólica) é bem maior do que
na realidade

Mitos enganos e propaganda:
•

O “engano” da propaganda: o cumprimento da meta 20-20-20
→ Quem sabe, realmente, o que isso é?

Os 20% a serem atingidos em 2020 para as energias renováveis
que, para Portugal são 31%
não são sobre apenas a energia elétrica!
O cumprimento desta meta é medido sobre todo o consumo de energia final
de cada País Membro e não sobre apenas pequena componente que é a
energia elétrica

Mitos, enganos e propaganda:
•

Portugal está a diminuir a sua dependência energética do exterior?
→ Infelizmente não, e nos dois últimos 2 anos agravou a sua dependência
Renováveis em 2012

20,2%

Fonte: Balanço Energético
Sintético – 2012, DGEG

É a Biomassa que
permite à Suécia ser o
melhor exemplo Europeu
Apenas 37,4% (2009)

(DGEG)

2012

79,8%

De 1973 aos dias de hoje a dependência relativa quase nada
alterou e continua muito acima da média europeia

Mitos e enganos:
•

Portugal conseguiu diminuir a sua fatura energética?
→ Não, as novas energias renováveis têm um peso muito pequeno na fatura energética

•

Portugal aumentou a sua eficiência energética?
→ Somente desde 2008 (em resultado da crise) mas ainda está muito longe da média Europeia

Fonte: DGEG

Mitos e enganos:
•

Portugal é um exemplo a seguir no cumprimento das metas para as
energias renováveis?
→ Não, e quem o diz é o Relatório da Comissão “20 20 - Keep on Track”

Fonte: Relatório da Comissão das Energias
Renováveis da Comissão Europeia

Em 2008, Portugal conseguiu uma quota de 23% de renováveis,
Em 2011 e 2012 a situação piorou e já pisa a linha dos 20%
Portugal propôs-se atingir 31% em 2020
A Comissão alerta: Portugal está mal na fotografia europeia

Mitos, enganos e propaganda:
•

Portugal é um exemplo a seguir no cumprimento das metas para as energias renováveis?
→ Não, diz e alerta a Comissão das Energias Renováveis Europeia
→ Sim, dizem os media portugueses; vive-se a na ilusão da propaganda
Exemplos das notícias mais
recentes:
citações:
“… Portugal é exemplo mundial.”
“Energias renováveis já
representam 70% do consumo
energético”

O cidadão comum vide uma ilusão

Estaremos num país sério?

A biomassa nos contextos
energéticos nacionais

A biomassa no Balanço Energético Nacional de 2012

Biomassa
Hídrica, Eólica e Geotermia

A exportação de pellets
começa a aparecer (peso
ainda inferior a 1%)
Biomassa = 14 % do consumo
de energia primária
Biomassa p/ biocombustíveis
Biomassa para eletricidade
Biomassa para eletricidade
e calor
Eletricidade = 28% do
consumo de energia final
Biomassa = 13,4 %
do consumo de
energia primária

Biomassa p/ energia
térmica e transportes
Biomassa p/
eletricidade

Fonte:
Balanço Energético Sintético – 2012, DGEG

Afinal, o peso da biomassa é bastante relevante…
… não é a energia “da moda”, ou da propaganda, mas é a de real peso.

em 2012

O GN foi grande ator: em
apenas 15 anos: de 0 a 20%

O carvão
aumenta!!

A velha renovável
dos anos 50 e 60

Após 20 anos e tanto dinheiro, as
novas renováveis só pesam 4%

Com 14% a biomassa é a
maior energia renovável

Ao longo dos anos a biomassa sempre teve o maior peso de todas as
formas de energias renováveis e vem consolidando o seu peso relativo

Entre todas as formas de energia (fósseis e renováveis), a biomassa foi, em 2012, a
3ª maior forma de energia utilizada em Portugal

A sua expressão e importância manifesta-se mais na componente térmica
(climatização e industria). Ainda assim, 5,9% de toda a energia elétrica
consumida em Portugal tem origem na biomassa

Na componente elétrica do consumo energético nacional

5,9%

Fonte:
Estatísticas
Rápidas

Em algumas estatísticas oficiais a biomassa na produção de energia elétrica,
aparece desagregada levando a pensar que tem um peso relativamente
pequeno …
Toda a
“cogeração
renovável” é
com biomassa
(centrais de
biomassa mais
antigas
licenciadas no
regime da
cogeração)

Centrais de
biomassa mais
recentes e
licenciadas no
regime das
fontes
renováveis

Nos EUA, o peso das ERs é de 9% de toda a energia primária, mas é a bioenergia
que tem quase metade dessa fatia

Biomassa sólida

Biomassa líquida

… e o que nos dizem todas as projeções para os próximos 20 anos
A bioenergia será a maior de todas as fontes de energia renovável com um
peso superior à soma dos pesos de todas as demais renováveis

As novas energias
renováveis serão
sempre uma
pequeníssima parte
da equação.

O (bom) exemplo Sueco

Entre a Suécia e Portugal não há comparação séria possível…
Em 2008 afirmava-se

Suécia

Portugal

ambos países da EU (mesma regulação, e directivas)

“A Suécia é uma fonte de inspiração para Portugal», afirmou o
ministro da Economia, Manuel Pinho, na abertura do simpósio
sobre energias renováveis na Suécia e em Portugal, que decorreu
ontem, no Museu da Eletricidade, por ocasião da visita de Estado
dos reis da Suécia a território português.

ambos pequenos países
ambos sem petróleo, gás ou outros minerais
energéticos
ambos importam todo o petróleo, gás e carvão
Em ambos, a biomassa é a maior fonte renovável
155 Mtoe (2008)

23 Mtoe (2008)

44,4% renováveis em
2008

20,2% de renováveis em
2012

37,4% de dependência
energética (2009)
O bom exemplo em todas
as medições: o menos
dependente da EU entre
todo os países não
produtores de petróleo

78,8% de dependencia
energética (2012)
Um não exemplo, apesar
do ter já ultrapassado a
fasquia dos 20%, com a
biomassa a contar para
esse feito com 14%

E comparava-se o exemplo de Portugal com o caso Sueco (??) …

A evolução da Suécia nos últimos 40 anos foi notável, um verdadeiro caso de
sucesso, seriedade e planeamento estratégico energético e sustentável no
panorama mundial

Durante 40 anos a aposta foi:
biomassa, a hídrica e a nuclear
A biomassa será a maior fonte energética (e bem destacada)
entre todas as fontes de energia da Suécia em 2030
Só o sector dos transportes procurará petróleo

O problema da competitividade
da União Europeia

A Europa está a ficar cada vez mais longe na competitividade internacional;
Na Europa os preços da energia na industria crescem; nos EUA descem

Apresentação do
Presidente da
Comissão Europeia
Durão Barroso

… na Europa a dependência energética do exterior vai continuar a crescer; nos
EUA vai diminuir

O peso dos custos da energia na produção industrial pode ser muito elevado

… e, segundo as projeções, esse peso, que atualmente é de 12% do PIB da EU
vai superar os 14% do PIB da EU em 2050

Mas então, seja qual for
o cenário, com ou sem os
elevadíssimos
investimentos na
eficiência energética,
passar-se-á dos atuais
12% para 14% do PIB
europeu???
Isso significa:
energia cada vez
mais cara
O natural seria que a
Europa utilizasse e
elevado montante de
investimentos em
eficiência para reduzir o
peso da energia face ao
PIB e não aumentá-lo!!

No histórico da evolução dos preços, é a biomassa que tem mostrado uma estabilidade
que os derivados do petróleo não têm tido

US$/MBtu

US$/MBtu

US$/MBtu

Os próximos anos

O plano do Reino Unido é colossal (a floresta no RU é apenas 18% do território)
840.000 ton

2 exemplos apenas
1) Port Talbots UK 350 MW - a maior em funcionemto 100% biomassa
2) Drax, UK, 3690 MW – A maior central a carvão da Europa já usa 10%
biomassa em co-combustão; em 10 anos espera atingir 100% !!

O RU que hoje importa 5 Mton de estilhas e pellets de madeira planeia importar em 2017 uma quantia de 30 Mton. (6xmais!!)
A nossa madeira já está a ir para o UK! O UK fica com o valor dos créditos de CO2 e Portugal gasta ainda mais fóssil e paga CO2.

A Biomassa será a fonte energética renovável dos países mais competitivos
Na Europa
Projeções da procura por biomassa
para energia em 2030 na Europa
EU27
fonte:
EUBIA

As culturas energéticas

Nos EUA

Os países mais desenvolvidos expandem áreas de terras para
instalarem culturas para gerar energia

Projeções para a geração de energia elétrica
em 2030 nos EUA; será a maior fonte de
energia renovável para a geração de
eletricidade; fonte: EIA

Obrigado pela vossa atenção

