
Brasil revoluciona o uso e a 
produção de biocombustível 

País é um dos maiores produtores e consumidores globais 
de biocombustíveis. 

BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

O Brasil está na fronteira do desenvolvimento e do conhecimento 

tecnológico quando o assunto refere-se aos biocombustíveis. O País é 

exportador de tecnologia e de matéria-prima para as mais diversas 

nações.  Mas afinal, o que são biocombustíveis e por que o Brasil faz parte 

da vanguarda dessa produção? 

Os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem 

substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e 

gás natural usados em motores ciclodiesel automotivos (de caminhões, 

tratores, camionetas, automóveis etc.) ou estacionários (geradores de 

eletricidade, calor etc.). Há dezenas de espécies vegetais no Brasil das 

quais se podem produzir o biodiesel, tais como mamona, dendê (palma), 

girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. 

Este tipo de combustível renovável é pesquisado desde o início do século 

20, principalmente na Europa. Eles estão presentes no cotidiano do 

brasileiro há mais de 80 anos. Entretanto, foi na década de 1970, após a 

primeira crise do petróleo, que sua produção e uso ganharam grande 

dimensão. Na época, foi criado o Pro-Álcool, que introduziu o etanol de 

cana-de-açúcar em larga escala na matriz de combustíveis brasileira. 

 “800 milhões de litros de biodiesel devem 

ser produzidos no Brasil por ano, o que 

contribuiria para reduzir as importações de 

diesel de petróleo.” – Ministério de minas e 

energia 

POR QUE USAR 
BIOCOMBUSTÍVEIS? 

A busca por soluções 

alternativas para o consumo 

do petróleo, desde a década 

de 1970 até hoje, e a 

preocupação com a poluição 

ambiental e a emissão de 

gases de efeito estufa na 

atmosfera reforçam cada vez 

mais a importância da 

produção comercial dos 

biocombustíveis. 

 

 

 



O  FUTURO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS. 

A maior motivação para o uso de biocombustíveis é seu potencial de 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE) de uma forma 

sustentável. No entanto eles terão de competir com outras formas de 

energia renováveis e também com tecnologias de seqüestro de carbono, 

como a injeção e o armazenamento de dióxido de carbono em poços 

exauridos de petróleo. A economia de energia é uma alternativa de 

redução de GEE que terá de ser utilizada, mas enfrentará dificuldades em 

alguns casos por exigir mudança de hábitos, como o uso do veículo 

particular para transporte. Dessa forma, torna-se muito importante o 

balanço energético da cadeia produtiva do biocombustível e a quantidade 

de gases de efeito estufa emitidos na sua produção, incluindo as fases 

agrícola e industrial.  

Assista ao vídeo que trata do sucesso do uso do etanol de 

2ª geração no Brasil: 

http://www.youtube.com/watch?v=FizPqRrQ8VE#t=170 

 

  

 

 
 


