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Assunto: Areias asfálticas e alterações na utilização dos solos no quadro da Directiva 
relativa à qualidade dos combustíveis 

As propostas formuladas pela Comissão no quadro da Directiva relativa à qualidade dos 
combustíveis estabelecem valores por defeito ("default values") para determinados 
combustíveis não convencionais - carvão/gás (172 eqCO2/MJ) e gás/líquidos (97 eqCO2/MJ), 
embora não exista até à data qualquer valor por defeito para as areias asfálticas e o xisto 
betuminoso. Nos termos da Directiva relativa à qualidade dos combustíveis e na ausência de 
um tal valor, as areias asfálticas, que produzem emissões de gases com efeito de estufa em 
média 3 a 5 vezes mais elevadas do que o petróleo convencional, serão tratadas da mesma 
forma como o petróleo ou o gasóleo com valores por defeito das emissões de gases com efeito 
de estufa muito mais baixos (85,8 eqCO2/MJ e 87,4 eqCO2/MJ, respectivamente). Tal 
favorecerá um aumento da quota-parte do futuro mercado europeu das areias asfálticas e 
concita incertezas quanto às economias reais de emissões de gases com efeito de estufa ao 
abrigo da Directiva relativa à qualidade dos combustíveis.

No seu documento da consulta de 2009 sobre a implementação do n.º 5 do artigo 7.º-A da 
Directiva relativa à qualidade dos combustíveis, a Comissão Europeu propunha, de facto, um 
valor específico para as areias asfálticas de 107 eqCO2/MJ, subsequentemente abandonado. A 
Comissão justificou a sua decisão argumentando que este valor se alicerçava num único 
estudo e que se verificava uma ausência generalizada de dados na matéria. Uma tal conclusão
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é infundada, porquanto não tem em conta doze estudos científicos, os quais fornecem um 
valor muito próximo do valor proposto pela Comissão.

Todavia, este valor apenas poderá ser visto como um ponto de partida. Além das emissões de 
gases com efeito de estufa resultantes da extracção, da refinação, do transporte e da 
combustão de combustíveis, as alterações directas na utilização dos solos que ocorrem quando 
o petróleo é extraído a partir de areais asfálticas geram emissões consideráveis. Se os actuais 
projectos de extracção de areias asfálticas actualmente em liça se processarem como previsto, 
cerca de 300 km2 de florestas boreais canadianas (que representam um quarto das florestas 
ainda intactas no mundo) serão abatidas, drenadas e exploradas de molde a aceder às areias 
asfálticas. Tais alterações na afectação dos solos concorrem para a emissão para a atmosfera 
de importantes volumes de carbono verde, o que surte consequências directas a nível das 
alterações climáticas. Na fase actual das reflexões, a Comissão Europeia, no quadro da 
avaliação das emissões de gases com efeito de estufa, não tem em conta o conjunto do ciclo 
de vida dos combustíveis utilizados nos transportes e ignora as alterações directas na 
afectação dos solos. 

Nos documentos resultantes da consulta pública, a Comissão requereu o parecer dos Estados-
Membros em relação a diferentes abordagens, nomeadamente a abordagem dita "híbrida", já 
aplicada pela Comissão para avaliar as emissões de gases com efeito de estufa provenientes 
dos biocombustíveis. Uma tal metodologia prevê valores por defeito moderados para 
diferentes matérias-primas que servem para a produção de combustíveis e diversos métodos 
de produção e permite aos fornecedores de combustíveis comunicarem valores reais, caso 
possam provar que são portadores de melhores resultados do que o valor moderado 
estabelecido. Uma tal abordagem encorajará novos investimentos na eficiência dos 
combustíveis e será compatível com a metodologia aplicada aos biocombustíveis, o que 
permitirá tratar todos os combustíveis utilizados nos transportes em pé de igualdade. 

Os representantes da Comissão na última reunião da comissão ENVI de 22 de Junho de 2010 
declararam que não têm em consideração a abordagem híbrida para avaliar as emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes de combustíveis fósseis em função da falta de 
vontade patenteada pelos Estados-Membros, tal como enunciado no documento de consulta 
pública. Todavia, de acordo com os dados disponíveis sobre a questão, apenas dez Estados-
Membros responderam ao documento: cinco pronunciaram-se a favor da abordagem híbrida e 
cinco contra este método. Muitos abstiveram-se mas manifestaram um interesse em relação a 
esta abordagem e requereram um reexame em 2012.

Em função do exposto, colocam-se as seguintes questões:

 Por que razão a CE não tem em consideração a abordagem híbrida para avaliar 
as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos combustíveis 
fósseis?

 Face às emissões consideráveis de gases com efeito de estufa causadas pelas 
areias asfálticas e à miríade de estudos disponíveis relativos à respectiva 
incidência no ambiente, por que razão a Comissão não propõe qualquer valor? 

 Atendendo às emissões de gases com efeito de estufa e de carbono verde ligadas 
às alterações directas na afectação de solos florestais, prevê a Comissão proceder 
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ao cálculo de um factor de alteração na utilização dos solos para as areias 
asfálticas e outras matérias-primas destinadas ao fabrico de combustíveis? 


