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Biomasa é toda materia orgánica de orixe animal ou vexetal, viva ou morta, que
abrangue produtos, subprodutos e residuos de diferentes procesos e instalacións.
Como materia orgánica, contén unha moi valiosa enerxía que se pode extraer e
aproveitar por combustión directa ou indirecta, mais é obvio que a biomasa –viva
ou morta– xoga un papel fundamental no equilibrio dos ecosistemas e tamén como
recurso para satisfacer outras moitas necesidades humanas. Hoxe, a maior parte da
superficie do planeta, directamente aproveitado polas sociedades humanas, destína-
se á produción de alimentos e, en menor medida, de fibra (papel, materiais constru-
tivos e outros produtos). A obtención de enerxía da biomasa pola humanidade é tan
antiga como o descubrimento do manexo do lume, porén, os usos actuais e futuros
poden ter pouco que ver coas prácticas coñecidas de recollida e uso da leña; cam-
bian as formas, pero cambian especialmente os ritmos e as cantidades. Así, non é
sorprendente que a incipiente implantación de cultivos enerxéticos colida con
aspectos básicos de funcionamento dos ecosistemas e coas necesidades básicas
dunha maioría da humanidade.

Nas últimas décadas desde círculos públicos e privados vense promovendo o
desenvolvemento de fontes alternativas de enerxía, entre as que a biomasa recibiu
unha especial atención ao poder fornecer combustibles para o transporte similares
aos derivados do petróleo. Precisamente é o escenario de esgotamento deste –e non
a loita contra o cambio climático– o que mellor explica as decisións tomadas en prol
de determinados intereses creados. As transnacionais do petróleo e da biotecnolo-
xía convertéronse axiña nas principais interesadas na bioenerxía e xurdiron a un
ritmo vertixinoso extensas plantacións e numerosas instalacións de procesamento.
A propia Unión Europea (UE) adoptou varias directivas que fomentan a bioenerxía
baixo a premisa de que a combustión da biomasa non emite CO2 á atmosfera.

Pois ben, desde posicións plurais, este ADEGA-Cadernos buscou reunir unha
manchea de artigos e colaboracións sobre a biomasa chegados desde diversos eidos
como o da ciencia e a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico, a conserva-
ción dos ecosistemas ou as comunidades rurais e agrícolas. Galiza está a ser esce-
nario de investigacións básicas e aplicadas no desenvolvemento de agrocombusti-
bles, para alén de presentar unha elevada produtividade agroforestal (no contexto



español e europeo) e contar xa con plantas de transformación de biomasa proceden-
te de terceiros países. De aí o interese en tratarmos esta temática de clara actualida-
de e importantes consecuencias para o noso futuro e o de toda a humanidade. 

A biomasa pode clasificarse de diversas formas, mais en relación coa temática
que nos ocupa ten especial interese a consideración de tres modalidades: a) bioma-
sa residual; b) biomasa natural e determinados cultivos extensivos obxecto de reco-
lección; e c) biomasa cultivada ou agrocombustibles obtidos en plantacións de
monocultivo intensivo. A biomasa residual debe ser xestionada axeitadamente para
evitarmos o impacto ambiental da súa vertedura. A obtención simultánea de biogás
e compost a partir de residuos orgánicos móstrase como unha opción de interese en
moitos casos. Pola súa banda, o aproveitamento da biomasa natural está limitado en
canto a prácticas e ritmos de extracción polos condicionantes de calidade dos eco-
sistemas, aspectos de clara aplicación na xestión de leña e mato nos montes e bos-
ques galegos. Finalmente, os agrocombustibles requiren a ocupación de terreos agrí-
colas e forestais en que se despraza a produción doutros bens e servizos, ou a utili-
zación de terreos até o momento non cultivados; nun e noutro caso os cultivos ener-
xéticos presentan un alto risco de impactos ambientais, incluídos os climáticos (con
elevadas emisións de carbono), e os sociais por mor do desprazamento da produción
de alimentos. 

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) vén pondo de
manifesto desde hai tempo estas cuestións que desde un ou outro punto de vista se
tratan nos contidos desta publicación. No curso da súa preparación publicouse un
ditame1 do Comité Científico da Axencia Europea para o Medio Ambiente (AEMA)
que afirma que a combustión de biomasa non é neutra en emisións de carbono. Os
actuais métodos de contabilidade de emisións ignoran o feito de que o uso da terra
para producir agrocombustibles significa, polo xeral, que esta terra deixa de estar
dispoñible para outros fins, o cal inclúe a produción de alimentos ou o secuestro
natural de carbono. É dicir, non se están a ter en conta as perdas de carbono acu-
mulado nos solos nos cales se pasa a producir ou extraer agrocombustibles nin o car-
bono que ese solo secuestraría caso de se manter o seu estado previo ou natural.

O erro esténdese, segundo a AEMA, á actual planificación que procura satisfa-
cer entre un 20% e un 50% das necesidades enerxéticas do planeta con biocombus-
tibles, o cal requiriría dobrar ou triplicar a superficie actualmente destinada a todo
tipo de cultivos e aproveitamentos, circunstancia que con claridade escapa fóra das
capacidades do planeta. É por iso que para a AEMA é urxente revisar a normativa e
os obxectivos da UE, especialmente o do 10% de biocarburantes no transporte en
2020, para fomentar a utilización da bioenerxía só a partir de biomasa adicional que
reduce as emisións de gases de efecto invernadoiro sen desprazar os servizos dos
ecosistemas tales como a provisión de alimentos e a biodiversidade. 

O debate non fixo senón comezar, pois a Comisión Europea desmarcouse da
opinión do Comité Científico da AEMA e aliouse coas grandes empresas de biotec-
noloxía representadas por Europabio, para afirmar que os biocarburantes sempre
contaminan menos que os derivados do petróleo e manter así as actuais políticas.

En definitiva, de acordo coa AEMA, as expectativas globais de uso da bioe-
nerxía deben responder en exclusiva á capacidade do planeta para xerar biomasa
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adicional, sen pór en perigo os ecosistemas naturais e outras necesidades humanas
básicas. Así mesmo, as políticas de bioenerxía deben fomentar o uso da biomasa de
subprodutos e residuos de xeito compatible co seu uso como emenda orgánica co fin
de manter a fertilidade do solo, xunto coa produción e usos integrados e comple-
mentarios da biomasa adicional, sen desprazar a produción de alimentos. A equida-
de internacional das actuacións en agrocombustibles é hoxe en día outro elemento
crítico que debemos revisar.  
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