Biodiesel. O novo combustível
do Brasil
As recentes evoluções dos estudos com biodiesel têm elevado sua
utilização e produção no Brasil e no mundo. Por isso é importante
que você conheça sobre esse tema, que estará cada vez mais
presente em nosso dia-a-dia.

O que é biodiesel?
O biodiesel é um combustível biodegradável que provém de fontes renováveis, ao contrário do diesel que é um
combustível fóssil. Este novo combustível utiliza como matéria prima gordura animal ou óleo vegetal extraído de
soja, mamona, dendê, palma, girassol, entre outros.
Pode ser usado puro ou em mistura com o diesel convencional. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel de
petróleo é chamada de B2, 5% de biodiesel em diesel convencional é chamada de B5 e assim sucessivamente até
o biodiesel puro, denominado B100.
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A Robert Bosch participa da ANFAVEA, do
SINDIPEÇAS e do comitê de aprovação de
aplicação de biodiesel no Brasil, auxiliando
com a protocolação dos sistemas de injeção
e avaliação dos mesmos em teste com a
utilização de biodiesel.
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A Bosch não recomenda qualquer tipo de
alteração na regulagem original do sistema de
injeção para utilização de biodiesel.

Maiores informações:
www.biodiesel.gov.br
www.anp.gov.br
www.saebrasil.org.br
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