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BioMassTep
O projeto BioMassTep pretende desenvolver um processo rápido para a caracterização de
biomassa baseado na tecnologia NIRS. Este processo para prever parâmetros de qualidade da
biomassa será transferido para as empresas do sector.
O projeto BioMassTep pretende também criar uma rede transfronteiriça Espanha – Portugal para
fomentar o uso de biomassa de melhor qualidade.
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1. Receção dos Participantes e Sessão de Boas-Vindas
 Manuel Abad saudou todos os participantes e deu
inicio à sessão de apresentação do Projeto BioMassTep.
 A sessão de apresentação do Projeto BioMassTep foi
inaugurada pelas autoridades locais:
 Dª. Mª del Mar Delgado Serrano, Delegada do Reitor
para a Projeção Internacional, Universidade de Córdova.
 Presidente da Assembleia Regional de Sevilha.
 D. Jorge Juan Jiménez Luna, Diretor Geral da Agência de Energia da Andaluzia.
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2. Painel 1. Importância da Qualidade da Biomassa
 Balanço socioeconómico da biomassa em Espanha - Paloma Pérez, APPA Biomasa
Nesta apresentação foi analisada a utilização insuficiente da
biomassa em Espanha. Este país é o terceiro país europeu
produtor deste recurso em termos absolutos, contudo a
utilização de biomassa é mínima. A utilização de biomassa
para geração de calor para uso industrial e residencial é muito
diminuta relativamente ao uso de combustíveis fósseis.
Contudo, a utilização de biomassa contribui em larga escala
para o cumprimento de diversos objetivos de equidade ambiental e territorial. Por fim, foi
referido que o balanço socioeconómico é claramente positivo, embora possa ser ampliado se os
objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Energias Renováveis (PANER) forem atingidos.
 Normas de e qualidade para biomassa sólida e selos de certificação existentes - Pablo
Rodero, AVEBIOM
Esta apresentação começou por enumerar os benefícios da
normalização e certificação de biocombustíveis sólidos,
explicando a diferença entre certificação e normalização e
mencionando os parâmetros e os pontos de amostragem
necessários. Em seguida, foi apresentada a tecnologia atual
para uso de biomassa, nomeadamente caldeiras com
tecnologia avançada, com funções automatizadas e com
controle e manutenção simples, que garantem altos
rendimentos energéticos entre 75 e 95%.
Seguidamente, foi apresentado o sistema de certificação BIOmasud e os tipos de biomassa
certificados. Finalmente, foram abordados os temas da situação do mercado de biomassa em
Espanha e do mercado mundial de péletes.
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2. Painel 1. Importância da Qualidade da Biomassa(cont.)
 Efeito da qualidade da biomassa na melhoria da eficiência dos equipamento e na redução
das emissões de poluentes - Elena Borjabad García, CIEMAT
Nesta apresentação foi abordada a questão do efeito da
qualidade da biomassa na eficiência dos equipamentos que a
utilizam e nas emissões de poluentes, foi dado especial relevo
aos seguintes temas:
– emissões de poluentes durante a combustão de biomassas
típicas da região mediterrânea.
– influência da humidade e da existência de finos nas
emissões de poluentes e na eficiência alcançada pelos equipamentos.
– redução de compostos de azoto e de cinzas na utilização de podas de oliveira.
 Descrição da tecnologia NIRS e dos equipamentos disponíveis
 Empresa Agrotronik Analizadores S.L. - José Miguel Hernando Alba
 Empresa Secran Consultores S.L. - Antonio Serrano
Foram apresentados os diferentes setores que podem usar a tecnologia NIRS, tendo sido dada
importância especial ao setor da biomassa. Após ter sido referido que a tecnologia NIRS pode
determinar os parâmetros físico-químicos para a caracterização rápida da biomassa, foram
apresentados os diferentes tipos de equipamentos disponíveis no mercado: desktop, online e
equipamentos portáteis.
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3. Painel 2. Apresentação do Projeto BIOMASSTEP
 Apresentação do projeto BIOMASSTEP - Miguel Carmona y Nieves Núñez, UCO
Nesta apresentação foram referidos os objetivos do
projeto, os parceiros e o planeamento das atividades do
projetos de 2017 até o final de 2019. Esta informação
encontra-se nos meios de comunicação principais: sitio da
Internet e redes sociais Facebook e Twitter.
Um dos principais objetivos do BioMassTep é a
caracterização de biomassa e de biocombustíveis sólidos
de acordo com a norma UNE 164003: 2014. Esta análises
têm um custo elevado, requerem tempo, a utilização de muitos equipamentos e produzem
resíduos tóxicos. Para simplificar essas análises e reduzir os custos, pode usar-se a tecnologia
NIRS, que tem muitas vantagens: é rápida e confiável, é fácil de usar, limpa, tem baixo custo e é
não destrutiva.
Foram explicados os fundamentos da tecnologia NIRS, que se baseia no desenvolvimento de
correlações entre as características físicas, químicas e sensoriais de uma biomassa e da sua
absorção na região do infravermelho próximo (780-2500nm). Existe um banco de amostras de
biomassa, localizado na Universidade de Córdova que está disponível para o setor da biomassa e
os modelos de previsão gerados no projeto serão disponibilizados para transferir para o setor da
biomassa.
O BioMassTep visa criar uma rede transfronteiriça entre centros de investigação, universidades,
administrações públicas e empresas para incentivar o uso de biomassa de qualidade.
Entre os resultados esperados para o projeto, destacam-se os seguintes:
- Desenvolvimento de modelos quimiométricos NIRS para a previsão de parâmetros físicoquímicos de qualidade de biomassas autóctones.
- Transferência da tecnologia NIRS para PMEs do setor bioenergético.
- Criação de uma plataforma inter-regional para a promoção do uso de biomassa de qualidade.
- Proteção da propriedade intelectual / pedido de patente.
- Portal de ajuda financeira e incentivos, etc.
Proyecto
InterregEurope
Europepara
parael
elDesarrollo
Desarrolloyytransferencia
transferenciaaalas
lasempresas
empresas
Proyeto Interreg
bioenergéticas
bioenergéticas de
de una
una tecnología
tecnología innovadora
innovadora NIRS
NIRS para
para el
el análisis
análisis rápido
rápido yy económico
económico
de
de la
la calidad
calidad de
de biomasa
biomasa autóctona
autóctona del
del área
área transfronteriza
transfronteriza España
España –– Portugal
Portugal
0022-BIOMASSTEP-5-E
0022-BIOMASSTEP-5-E EP
EP -- INTERREG
INTERREG V
VA
A España
España Portugal
Portugal (POCTEP)
(POCTEP)

BioMassTep

NEWSLETTER 5
HOJA INFORMATIVA

#3 2019
3. Painel 2. Apresentação do Projeto BioMassTep (cont.)
 Plataforma inter-regional da biomassa - Amparo Manso Ramírez, AAE
A criação da Plataforma Inter-regional fará frente às barreiras
que se opõem ao uso da biomassa. As principais ferramentas da
Plataforma Inter-regional na Web são:
1. Mapa setorial e empresarial de indústrias geradoras de
biomassa, de tratamento e de distribuição de biomassa.
2. Mapa de empresas fabricantes e/ou instaladoras de
equipamentos de uso térmico e/ou de biomassa.
3. Criação de uma grande rede transfronteiriça entre centros de investigação, universidades,
administrações públicas e empresas, para promover o uso de biomassa de qualidade na região.
4. Informações sobre regulamentação e caracterização do mercado de biocombustíveis e de
equipamentos de uso térmico: legislação aplicável, normas de qualidade, certificações, etc.
5. Portal de ajudas financeiras e incentivos.
6. Documentos de consciencialização e de formação para cidadãos e empresas.
7. Catálogo de biomassa com especificações físico-químicas gerais e potencial estimado.
8. Observatório de preços.
 Transferência de resultados - María García Alegre, CTA
Esta apresentação expôs as principais tarefas previstas na
Atividade 3 do projeto BioMassTep :
1. Alternativas para transferir a tecnologia NIR para empresas e
outras entidades interessadas, as quais incluem avaliação da
tecnologia, opções de marketing e mercados potenciais.
2. Organização de eventos específicos para sensibilização e
difusão do projeto e dos seus resultados.
3. Assessoria em oportunidades de internacionalização para o
setor de biomassa fora da área de atuação do projeto (exportação para outras regiões).
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3. Painel 2. Apresentação do Projeto BioMassTep (cont.)
 Incentivos e financiamento para a aquisição de tecnologia NIRS - Filomena Pinto, LNEG
Nesta apresentação foi abordado o tema da preparação e
desenvolvimento de um projeto para obter financiamento para
a aquisição da tecnologia NIRS. Foram analisados os conteúdos
principais de uma proposta de projeto: resumo do projeto,
objetivos, resultados, produtos ou benefícios, atividades,
orçamento e plano de trabalho.
Em seguida, foram referidas as fraquezas mais comuns nas
propostas de projeto e foram indicadas as formas para as superar.
Por fim, foram apresentados os principais programas de financiamento europeus, espanhóis e
portugueses. Foi oferecido assessoria às empresas para as ajudar a identificar os programas de
financiamento mais adequados para diferentes situações e para ajudar a preparar e desenvolver
uma proposta de projeto com as características adequadas para obter financiamento.
 Conclusões e encerramento PRODETUR - Assembleia de Sevilha
Agradeceu-se a presença de todos os participantes e foi reiterado o principal objetivo do projeto
de contribuir para a promoção da biomassa e para o desenvolvimento do setor. Todos os
parceiros do projeto mostraram sua disponibilidade para colaborar com as entidades
interessadas no setor de biomassa.
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4. Divulgação na Imprensa
https://www.eseficiencia.es/2019/03/29/gara
ntizar-uso-biomasa-calidad-objetivoproyecto-biomasstep-liderado-andalucia

https://futurenergyweb.es/andalucia-lideraun-proyecto-europeo-para-analizar-in-situ-lacalidad-de-la-biomasa-de-uso-energetico/

https://www.diariodesevilla.es/economia/And
alucia-proyecto-europeo-calidadenergetico_0_1340266437.html

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/2
0190327/461294680504/andalucia-lidera-unproyecto-europeo-para-analizar-in-situ-lacalidad-de-la-biomasa-de-uso-energetico.html

https://www.eldiario.es/economia/Andaluciaproyecto-UE-implantacionbiomasa_0_882262010.html

http://portavoz.cpre.juntaandalucia.es/presidencia/portavoz/medioam
biente/141234/andalucia/proyectoeuropeo/
biomasa/sectorenergetico/energiarenovable

http://www.finanzas.com/noticias/empre
sas/20190327/andalucia-lidera-proyectopara-4014561_age.html

http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6043
901_espana-y-portugal-se-unen-en-un-proyectoeuropeo-sobre-uso-de-biomasa.html
https://www.lavozdelsur.es/andalucialidera-un-proyecto-europeo-para-potenciarla-biomasa-como-alternativa-energetica/

http://www.energetica21.com/noticia
/andalucia-lidera-un-proyectoeuropeo-para-analizar-la-calidad-dela-biomasa-de-uso-energetico

https://www.energiasrenovables.com/biomasa/biomasstep-unproyecto-para-analizar-in-situ-20190328/

https://www.retema.es/noticia/andaluciaencabeza-un-proyecto-europeo-para-evaluarin-situ-la-calidad-de-la-biomasa--Z4Zjy

https://www.europapress.es/esandalucia/sev
illa/noticia-andalucia-lidera-proyectoeuropeo-analizar-in-situ-calidad-biomasauso-energetico-20190327124729.html

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/260
0505/andalucia-lidera-un-proyecto-europeopara-analizar-in-situ-la-calidad-de-la-biomasade-uso-energetico/

http://www.ahorroenergetico.net/noticia/
12186

https://www.energynews.es/biomass
tep-calidad-biomasa/
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5. Contactos

Universidad de Cordoba
Morada: EPS, edificio Leonardo da Vinci, campus de Rabanales, 14071
Córdoba
Contacto: María del Pilar Dorado Pérez
Telefone: 00 34 957 218332
E-mail: pilar.dorado@uco.es
Agencia Andaluza de la Energía, Consejería De Empleo
Morada: C/ Isaac Newton nº 6, 41092 Sevilla
Contacto: Amparo Manso Ramírez
Telefone: 00 34 954 786335
E-mail: amparo.manso@juntadeandalucia.es
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)
Morada: Dr. Castelo 10, 3º C. 28009-Madrid
Contacto: Eva Lopez Nebot
Telefone: 00 34 914 009691
E-mail: evalopez@appa.es
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
Morada: C/ Albert Einstein S/N 4ª Planta, 41092 Sevilla
Contacto: María García Alegre
Telefone: 00 34 954 461352
E-mail: maria.garcia@corporaciontecnologica.com
Prodetur S.A.U.
Morada: C/ Leonardo da Vinci nº 16. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Contacto: Manuel Abad Ventoso
Telefone: 00 34 954 486869
E-mail: mabad@prodetur.es

AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente
Morada: Rua 19 de Junho, 26,
7300-155 Portalegre
Contacto: Diamantino Conceição (Director Técnico)
Telefone: 00 351 245 309084
E-mail: info@areanatejo.pt
AREAL – Agência Regional de Energia
e Ambiente do Algarve
Morada: Estrada de Albufeira, Edifício CENA/AREAL, 8125-507 Vilamoura
Contacto: Cláudio Casimiro
Telefone: 00 351 289310880
E-mail: ccasimiro@areal-energia.pt
LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Morada: Estrada do Paço do Lumiar,
22, 1649-038 Lisboa
Contacto: Filomena Pinto
Telefone: 00 351 210 924 787
E-mail: filomena.pinto@lneg.pt
Universidade de Évora
Morada: Largo dos Colegiais nº 2, 7000-803 Évora - Portugal
Contacto: Hugo Silva
Telefone: 00 351 967 480 736
E-mail: hgsilva@uevora.pt
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