
 • Biocombustíveis líquidos de primeira geração. Os preços flutuantes do petróleo e as crescentes preocupações 
sobre as mudanças climáticas levaram a um renovado compromisso com as energias renováveis — principalmente 
dos países industrializados — com o objetivo de ampliar a produção e utilização, para o transporte, de 
biocombustíveis líquidos de primeira geração a partir de cultivos como o óleo de palma, cana-de-açúcar, soja e 
pinhão-manso. No entanto, devido ao fato de os biocombustíveis de primeira geração serem feitos a partir dos 
açúcares e óleos vegetais encontrados em cultivos de terras aráveis, há certa preocupação de que a expansão dessas 
culturas fornecedoras de matéria-prima possa ter impactos negativos sobre as florestas, devido à mudança direta e 
indireta do uso da terra1.

Os biocombustíveis líquidos têm sido promovidos como uma fonte renovável de energia que contribui para a 
segurança energética, desenvolvimento rural e redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), quando 
comparados com os combustíveis fósseis. Muitos países já estabeleceram metas de incorporação de biocombustíveis 
no fornecimento de combustível para o transporte. Por exemplo, a Diretiva de Energia Renovável da União Europeia 
(EU RED), aprovada em 2009, obriga cada Estado-Membro a garantir que pelo menos 10 por cento do combustível 
consumido no seu setor de transporte seja derivado de fontes renováveis — inclusive os biocombustíveis — até 20202.

 • Dívida de carbono. A mudança do uso da terra para plantações de cultivos para biocombustível pode ter muitas 
implicações ambientais e sociais. Um estudo recente do CIFOR mostrou que se o ciclo de vida completo das emissões 
de GEE é considerado, as emissões de carbono geradas a partir da conversão de terras para cultivos de matérias-
primas para biocombustíveis podem levar anos ou mesmo séculos para serem revertidas através da substituição de 
combustíveis fósseis por biocombustíveis3. Além disso, os cultivos de matérias-primas para biocombustíveis podem 
levar a uma perda de direitos sobre a terra e de oportunidades de trabalho para as comunidades locais, bem como a 
ameaças à segurança alimentar, que têm impactos nocivos sobre usuários de terra com direitos consuetudinários.

Para combater esses impactos, alguns mercados, como a Comissão Europeia (CE) estabeleceram um conjunto de 
critérios de sustentabilidade que os produtores devem cumprir para que os biocombustíveis contribuam com a meta 
de 2020. Em julho de 2011, a CE aprovou os primeiros sete “esquemas voluntários”, que podem ser utilizados por 
produtores e processadores de matérias-primas para biocombustíveis para certificar que suas operações estão em 
conformidade com os critérios de sustentabilidade da EU RED. Esses abordam critérios ambientais, mas ainda precisam 
incorporar componentes de sustentabilidade social4.
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 • Biocombustíveis de segunda geração. Enquanto a demanda global por energia aumenta no futuro, diferentes 
fontes de biomassa florestal podem desempenhar um papel vital na criação de um futuro mais estável em termos 
energéticos. Biocombustíveis de segunda geração são aqueles feitos a partir de culturas lenhosas, resíduos agrícolas 
ou outros resíduos, que tornam mais difícil a extração do combustível exigido em comparação com aqueles 
produzidos a partir de culturas em terras aráveis. No entanto, os cientistas acreditam que o desenvolvimento de 
bioenergia de segunda geração está no horizonte, o que poderia beneficiar a viabilidade econômica do manejo 
florestal5, embora ainda não se encontre um produto no mercado.

www.cifor.org/forests-trees-agroforestry

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores 
e Agroflorestas (CRP-FTA). Este programa colaborativo visa melhorar o manejo e o uso de florestas, agroflorestas 
e recursos genéticos de árvores distribuídos por toda a paisagem, de florestas a fazendas. O CIFOR lidera o CRP-
FTA em parceria com Bioversity International, o CIRAD, o Centro Internacional de Agricultura Tropical e o Centro 
Mundial Agroflorestal.
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