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Energia & Ambiente

• A União Europeia importa >50% das suas necessidades Energéticas

• O sector dos transportes representa 33% consumo de Energia, e é
responsável por 22% da emissão de gases de efeito de estufa

• A estimativa de crescimento para este sector, na UE15 até 2010, é de 
19% para uso particular e de 35 % no das mercadorias

• Os biocombustíveis líquidos, etanol e biodiesel, são neste momento os 
únicos susceptíveis de utilização generalizada, tendo como objectivo a 
redução de CO2

• A UE é importadora de gasóleo e excedentária em gasolina



Estratégias da União Europeia

• Diversificar fontes de abastecimento de energia

• Fomentar a produção de energia de origem renovável

• Promover a redução de gases de efeito de estufa

• Estimular o desenvolvimento económico e o emprego directo na 
agricultura



Enquadramento Legal

2003
Directiva 2003/30/CE : 2005 a 2010 biocombustiveis líquidos entre 2 a 5,75 %. 
Directiva 2003/96/EC : Fiscalidade dos biocombustiveis a fixar por cada Estado-Membro
EN 21214: norma de qualidade para o biodiesel

2005 
Plano Acção para energia de Biomassa
Culturas Energéticas – reforma da PAC 

2006
Estratégia Europeia de Biocombustiveis ( Conselho Europeu, 23-24 Março), aprovadas as 

linhas gerais para que em 2015, 15% da energia produzida/consumida  seja de origem 
renovável e 8% de biocombustíveis. 

PORTUGAL
Dec.-Lei nº62, 21 de Março de 2006 : transpõe a directiva 2003/30 para a ordem jurídica  

nacional
Dec.-Lei nº66, 22 de Março de 2006 : estabelece o quadro legal para os biocombustíveis



Produção de BioDiesel e Etanol na UE



UE - Perspectiva 2020



UE - Perspectiva 2010



BioDiesel – Processo



BioDiesel na UE – Produção vs Objectivos



BioDiesel -Produção Mundial e Europeia



BioDiesel na UE- Matérias Primas



Produção Mundial – Óleos e Gorduras



BioDiesel - UE - Óleo de Colza



BioDiesel - UE - Óleo de Colza



BioDiesel - UE - Óleos de Soja e Colza



Mercado Mundial de Oleaginosas
milhões de tons



Produção de Oleaginosas – UE
(previsão para 2006/07)



BioDiesel – Energia & Alimentação

Conclusões

• O BioDiesel mudará a orientação dos mercados de sementes e óleos e 
gorduras na Europa de fins alimentares para fins energéticos.

• Os preços da energia e combustíveis irão influenciar directamente os 
valores dos óleos e gorduras.

• A União Europeia continuará a fomentar o cultivo de oleaginosas para 
fins energéticos.

• A União Europeia deixará de ser exportadora e passará a importadora 
de óleos líquidos

• Aumento significativo de importações de óleo de palma e/ou das suas 
fracções.



Etanol - processo



Etanol - processo



Etanol - processo



Etanol – Produção Mundial e Europeia



UE - BioCombustíveis - Impacto



UE - BioCombustíveis - Impacto



Mercado Mundial Cereais
(milhões de tons)



Mercado Mundial de Trigo
(milhões de tons)



Mercado Mundial de Milho
(milhões de tons)



Mercado Mundial de Cevada
(milhões de tons)



Etanol - EUA - Perspectivas 2012



Etanol - EUA - Consumo de Milho



EUA – Milho



EUA – Consumo de Milho



EUA - Soja



EUA – Consumo de Soja



EUA - Perspectivas 2012



Consumo de Petróleo



Conclusões

A produção de biocombustíveis implica:

� Aumento significativo do consumo de cereais e gorduras (vegetais/animais)

� Alteração da estrutura do comércio internacional de cereais (EUA deixarão de exportar 
70%  do milho comercializado internacionalmente e passarão a importar cerca de 5%)

� A U.E. passará de exportador de cerca de 5M tons de óleos vegetais a importador dessa 
mesma quantidade

Consequentemente é previsível:

� Aumento de preços dos cereais, com recurso a abastecimento no mercado comunitário 
com milho de países terceiros a direito total

� Aumento de preços nas fontes energéticas dos alimentos compostos

� Aumentos de menor impacto nas fontes proteicas, fruto da oferta adicional de DDGs

� Melhorias significativas no orçamento comunitário pelas alteração previsíveis da PAC



Conclusões

Citando:
� Alimentação e energia = gestão de um paradoxo 
(Bram Klaeijsen - Exec. VP Cargill Europe)
� Os preços dos produtos alimentares sofrerão um aumento significativo com a 

tranferência da sua utilização em biocombustíveis
(Alan Jope - Exec. VP Unilever Europe)
� É moralmente inadequado transformar colheitas alimentares em combustível 

enquanto há pessoas a morrer à fome
(Rob Routs - Exec. Director Shell Group)

Finalmente:
Por tudo isto, é minha opinião que a médio prazo os biocombustíveis como agora os 
entendemos, tenderão a ser substituídos/completados por outros sintéticos de 
origem renovável ( gasificação / liquefação de biomassa, carvão ou gás natural) e 
hidrogénio.

Quando (e se) isto suceder,  o mercado voltará a re cuperar o seu ponto de 
equilibrio normal



Muito Obrigado


