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Os combustíveis alternativos e a sua viabilidade 
 
O Biogás pode ser obtido a partir de resíduos agrícolas, excremento de animais 
e lixo orgânico, por isso, é uma energia limpa e renovável. O biogás apresenta 
muitas vantagens para o ambiente e a saúde pois, tem baixa emissão de gases 
poluentes, não cria nenhum tipo de resíduos como a fuligem, pode ser utilizado 
para gerar energia elétrica e como substituto do gás de cozinha. No entanto, a 
desvantagem desse combustível é o sistema de armazenamento que é complexo 
e de alto custo, além de ser menos potente do que a gasolina. Mas, usando os 
aterros sanitários para produzirem esta fonte de energia, a poluição ambiental 
seria diminuída, aumentando a viabilidade do biogás como uma grande 
alternativa aos combustíveis fósseis.  
 
Os veículos movidos a eletricidade ou carros elétricos possuem grandes 
vantagens para o meio ambiente, principalmente se a energia elétrica for 
oriunda de fonte renovável (como solar e eólica), então a vantagem é muito 
maior, pois, além de diminuir drasticamente os resíduos poluentes, o motor tem 
melhor eficiência energética, é silencioso e o custo de manutenção e operação é 
bem menor. Por outro lado, utiliza bateria de lítio, que pode poluir o ambiente e 
o carregamento da bateria é demorado. Apesar disso, o carro elétrico ainda é 
muito viável, levando em conta a diminuição de gases poluentes. 
 
Carros movidos a hidrogênio não emitem gases de efeito estufa que são 
prejudiciais aos seres vivos. Estes carros são muito mais eficientes do que os 
veículos movidos a gasolina. No entanto, existem desvantagens como, a 
dificuldade na obtenção do hidrogênio líquido a ser usado como combustível e o 
custo de produção muito elevado. O armazenamento é complicado e ainda pode 
provocar explosões violentas e perigosas mas, os cientistas estão trabalhando 
para eliminar essas desvantagens e tornar o carro à hidrogênio viável em nosso 
país. 
 
O etanol é um biocombustível de origem vegetal, pois é obtido através de 
plantas como a cana-de-açúcar. Tem como principal vantagem ser uma fonte 
renovável e limpa de energia,  emitir menos gases poluentes e apresentar o 
preço mais baixo quando comparado ao dos combustíveis fósseis, como a 
gasolina. Por outro lado, são necessárias grandes porções de terreno para se 
cultivarem os vegetais que vão originar o biocombustível, podendo aumentar o 
desmatamento das florestas e a degradação ambiental, além de exigir o uso de 
poluentes na sua produção como os pesticidas e os fertilizantes na lavoura da 
cana, poluindo a água e o solo. O etanol seria muito mais viável se fosse utilizado 
vários tipos de vegetais, acompanhando o ciclo de colheita de cada um, usando 
os que estiverem na estação e barateando o custo, assim teríamos menos riscos 
de esgotamento ou degradação do solo. 
 
O biodiesel é um biocombustível renovável, limpo, orgânico e biodegradável. 
Possui grandes vantagens, pois emite menos dióxido de carbono do que o 
petróleo, sendo  considerado um importante aliado no combate à emissão de 
gases do efeito estufa. Não produz fumaça preta, nem odor, sendo também 
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favorável para garantir melhores condições de qualidade ambiental e saúde 
pública. Mas, são necessárias grandes porções de terreno para se cultivarem os 
vegetais aumentando o desmatamento das florestas e a degradação ambiental. 
Para dar mais viabilidade, uma grande sacada seria a reciclagem do óleo de 
fritura, que diminuiria a poluição ambiental e a degradação das florestas. 
 
O gás natural vem sendo muito utilizado como substituto à gasolina e ao diesel, 
por ser mais limpo. É um combustível muito versátil pois, além de poder ser 
usado nos veículos, chamado de gás natural veicular (GNV), também pode ser 
fonte de geração de energia e matéria-prima necessária à indústria gasoquímica. 
O gás natural tem muitas vantagens como menos emissões de gases de efeito 
estufa, menos risco de acidentes e é mais barato que a gasolina e o diesel. Mas, 
requer infraestrutura cara para sua produção, existem poucos locais de 
abastecimento, é considerado um combustível fóssil, portanto, não é um recurso 
renovável e é finito.  

A energia solar está se tornando mais importante nos últimos anos, pois 
começa a despontar também como um combustível alternativo. O carro solar 
trouxe a possibilidade de uso eficiente de energia limpa e renovável, tendo a 
capacidade de reduzir drasticamente a poluição, pois não emite qualquer tipo de 
gases para o meio ambiente. Mas, a principal desvantagem desse carro é que 
carros solares precisam de sol para poder carregar, então o clima pode ser uma 
grande desvantagem para esse tipo de carro, além disso, o uso de baterias e o 
tempo de recarga também é uma desvantagem, já que pode ser necessário 
esperar entre 6 a 8 horas para ter toda a bateria carregada. Mas levando em 
conta o meio ambiente e a poluição, este tipo de veículos ganha de qualquer 
outro. 
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