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			Existem

Resumo

diversos tipos de biocombustíveis que são fontes de energia renovável e
veem sendo usados cada vez mais na sociedade globalizada atual com o intuito de diminuir o impacto dos combustíveis no meio ambiente e consequentemente em nossas vidas.
Palavras chaves: fontes de energia renovável; diminuição de poluentes; alternativa.

Introdução

			Os biocombustiveis são combustiveis

líquidos ou gasosos, produzidos a partir de
biomassa que é adiquirida por meio de compostos orgânico de origem vegetal ou animal
sendo a mais utilizada a cana-de- açucar.
			 Esse tipo de combustível é utilizado para
substitui os combustíveis fosseís que além de
não serem renovaveis são mais poluentes.

Biodiesel: obtido a partir de oleos vegetais
ou gorduras animais. Biogás: mistura de gases
obtidos a partir do decomposição de matéria orgânica na ausência de oxigênio. Bioetanol: etanol produzido a partir de biomassa, utilizando
milho, cana-de-açucar ou celulose. Biometanol:
Metanol produzido a partir de biomassa, é o que
tem mais utilidades como solvente e preparação
de vitaminas. Biohidrogênio: hidrogênio que se
obtem a partir de biomassa. Bioéter: Éter dimetílíco que se produz a partir do biomassa.
O Brasil apresenta grandes vantagens para
produção de biocombustíveis, pois seu grafico
geografico é bem favoravél, situa-se em uma região tropical, com altas taxas de luz e temperaturas médias anuais.
Associada a disponibilidade hídrica e chuvas
regulares, torna-se o país com maior potencial
para produção de energia renovável.

Fonte: Monica Damaso, 2002.

Conclusão

			Apesar de agredir menos o meio am-

biente este tipo de combustível ainda emite
gases poluentes e tem como consequência
o aumento das chuvas ácidas e o desmatamento por conta da matéria prima desse
combustível.

Referências

Objetivo

			O presente trabalho tem por objetivo
conhecer os tipos de biodiesel, vantagens e
desvantagens.
FIGURA 1 - EXPLICA O CICLO DO BIOCOMBUSTÍVEL.

Discussão

		 Aumento da vida útil dos meios de transportes menor quantidade de lixo produzido,
menos gazes poluentes produzidos, redução
da importação de petróleo, geração de mais
empregos e renda no campo, manuseio e armazenamento mais seguro que os combustiveis fosseis.
			 Diminuição da biodiversidade, maior
uso de água, devastação de areas florestais, contaminação de lençois freáticos por
nitritos e nitratos provenientes de fertilizantes, consome grande quantidade de energia
para produção, diminuição da disponibilidade
de alguns produtos no mercado alimentício
pelouso para a produção de biocombstiveis.
				

FIGURA 2 - Mangueira bomba de combustível.
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