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Introducere

Există indicii fără echivoc (Ragauskas et al., 2006) că schimbările climatice 
reprezintă o ameninţare serioasă pentru planeta noastră. Creşterea emisii-
lor de bioxid de carbon cu aproape 80%, între 1970 şi 2004, se datorează, în 
primul rând, utilizării combustibililor fosili (IPCC, 20 07) şi, într-o mai mică 
măsură, schimbării destinaţiei terenurilor (Kucharik et al., 2001). Drept ur-
mare, graficul creşterii temperaturii în acest interval arată precum o crosă de 
hochei (Mann et al., 1998), iar noi ne aflăm în prezent la capătul cozii acestei 
crose. Mai rău decât atât, în deceniile următoare este prognozată o creştere 
şi mai accentuată a temperaturii medii (IPCC, 2007).  
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6 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

În prezent, doi factori importanţi trebuie luaţi în considerare: primul este 
acela că sectorul energetic este, de departe, responsabil pentru cea mai mare 
parte a volumului de emisii de gaze cu efect de seră – GES (Oliver et al., 1999); 
al doilea factor important este creşterea cererii de energie în viitor - cu 55%, 
în perioada 2005-2030 -, cu o rată anuală medie de 1,8% (IEA, 2007). Ca urmare, 
combaterea schimbărilor climatice prin înlocuirea surselor tradiţionale de 
energie (din combustibili fosili) a devenit un obiectiv imperativ, aşa cum o 
dovedeşte şi acordul internaţional de reducere a GES (Protocolul de la Kyoto). 
Mai mult, la summit-ul G8 din Japonia, din 2008, liderii celor mai dezvoltate 
state ale lumii au reconfirmat hotărârea de a reduce la jumătate volumul de 
GES, până în anul 2050.

Pe termen scurt, culturile energetice reprezintă una dintre opţiunile cele mai 
atrăgătoare de înlocuire a combustibililor fosili. Milioane de hectare de teren 
vor fi cultivate cu plante energetice în următoarele decenii, în întreaga lume. 
Însă schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în terenuri pentru culturi 
energetice a stârnit controverse aprinse, din două motive importante: I. dile-
ma permanentă între asigurarea securităţii alimentare şi a celei energetice. 
Deşi unele studii indică faptul că, până în 2050, pot fi cultivate suprafeţe im-
portante de culturi energetice, fără consecinţe semnificative asupra preţului 
alimentelor (Smeets et al., 2007), cererea din ce în ce mai mare de hrană, 
concomitent cu escaladarea competiţiei pentru terenuri arabile, reprezintă 
un motiv serios de îngrijorare pentru multe guverne ale lumii (FAO, 2008); 
II. Culturile energetice. Deşi există o literatură bogată despre acest subiect, 
unele aspecte – cum ar fi impactul de mediu, viabilitatea economică şi adap-
tarea la condiţiile specifice – sunt încă subiecte controversate şi au nevoie 
de o mai mare aprofundare.

În societatea modernă, energia şi, în special, mobilitatea individuală consti-
tuie factori importanţi ai economiei şi vieţii private. Aproximativ 89% din 
energia produsă în mod comercial provine din combustibili fosili precum 
petrol, cărbune sau gaze naturale. Scăderea rezervelor de petrol şi creşterea 
preţului acestuia, precum şi faptul că cele mai mari rezerve de combustibili 
fosili se află în zone geopolitice sensibile, au fost şi ele motive care au con-
tribuit la aducerea în prim plan a biocombustibililor. În scopul asigurării 
securităţii energetice, multe ţări au intensificat utilizarea energiei din surse 
regenerabile precum biocombustibilii, a căror producţie constituie încă – în 
contextul economic global actual – o industrie emergentă (IEA, 2007).

În prezent, energia produsă din biomasă reprezintă 10-12% din totalul con-
sumului de energie destinată încălzirii şi preparării hranei; în ţările în curs 
de dezvoltare, biocombustibilii acoperă mai puţin de 1% din cererea totală de 
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combustibili. Brazilia şi SUA sunt cele mai mari producătoare şi consumatoare 
de bioetanol, constituind împreună peste 85% din piaţa mondială, în timp ce 
Uniunea Europeană este principalul producător şi principala piaţă de desfa-
cere pentru biodiesel (75% din consumul mondial; IEA, 2007).

Pe plan mondial, obiectivele strategice diferite au determinat abordări poli-
tice diferite ale principalilor producători şi consumatori de biocombustibili. 
În ţările cu economii emergente, precum China şi India, principalul obiectiv 
este creşterea producţiei de energie primară, însoţită de creşterea uşoară sau 
chiar reducerea importului. Pentru UE şi SUA, obiectivul major îl constituie 
protecţia pieţei interne de energie. Alte ţări, precum Brazilia, Malaezia şi 
Indonezia, urmăresc exportul de biocombustibili. Considerentele de mediu 
care, până acum câţiva ani, nu fuseseră luate în considerare decât de UE şi 
alte câteva ţări, au devenit, însă, o preocupare din ce în ce mai importantă 
la nivel global.

Deşi comerţul internaţional cu combustibili se află încă într-un stadiu inci-
pient, importurile SUA din Brazilia au crescut semnificativ, începând din anul 
2004. Brazilia a investit masiv în producerea bioetanolului, după declanşarea 
crizei petrolului din anii ’70, având acum unul dintre cele mai avansate sis-
teme de producţie şi distribuţie din lume. Conform Raportului Valdes (2007), 
Brazilia urmăreşte să acopere din producţia proprie de bioetanol 10% din 
consumul mondial de benzină, până în anul 2012, ceea ce înseamnă că va 
trebui să exporte 20% din producţia sa curentă.
La rândul său, UE urmăreşte să utilizeze în sectorul de transporturi 10% bio-
carburanţi, până în anul 2020.

Conform previziunilor, până în anul 2015 producţia globală de biocombusti-
bili se va dubla, Brazilia rămânând cel mai mare exportator; SUA vor înregistra 
cea mai mare creştere a consumului intern (peste 30%), aşa cum indică datele 
din Raportul Global asupra Biocombustibililor: 2009-2015 (Hart Consulting, 
2008). În Europa, Franţa şi Germania sunt deja producători consacraţi.
Raportul respectiv menţionează că, până în 2015, ţări precum China, Colum-
bia, Filipine, Malaezia, Indonezia şi Thailanda vor contribui în mod semnifi-
cativ la creşterea producţiei globale de biocombustibili.
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1.	 Biocombustibili

Termenul de „biocombustibil” acoperă o gamă largă de biocombustibili 
obţinuţi din biomasă, incluzând biomasa solidă, combustibilii lichizi şi 
diferite tipuri de biogaz. Biocombustibilii au intrat în atenţia publicului 
şi a lumii ştiinţifice odată cu creşterea preţului petrolului, a apariţiei 
necesităţii asigurării securităţii energetice şi a îngrijorărilor provocate 
de schimbările climatice.

Conceptul actual de mobilitate, precum şi infrastructura de transport şi 
distribuţie se bazează pe carburanţii lichizi. Datorită densităţii energeti-
ce mari, aceştia constituie unul dintre cele mai bune medii de stocare a 
energiei. 

Cei mai importanţi biocarburanţi lichizi sunt bioetanolul şi biodieselul (acizi 
graşi metil-esteri), care sunt produşi şi utilizaţi la scară mondială în cantităţi 
semnificative. Bioetanolul produs din zaharuri sau amidon şi biodieselul pro-
dus din uleiuri vegetale sau grăsimi animale sunt consideraţi biocarburanţi 
de generaţia I.

Uleiurile vegetale hidrogenate (HVO, în engl.), combustibilii sintetici (BtL – 
biomasă-în-lichid) şi bioetanolul şi biodieselul de generaţia a II-a, produse 
din resturi vegetale, celuloza, arborele de jatropha sau alge sunt considerate 
superiorioare biocombustibililor din generaţia I. Investiţiile mari, problemele 
tehnologice şi costul ridicat al biocombustibililor din generaţia a II-a ridică 
însă multe semne de întrebare referitoare la disponibilitatea acestora într-un 
viitor apropiat.

Biocombustibilii sunt de mai multe generaţii, în funcţie de complexitatea 
tehnologiei şi a proceselor chimice de producţie. Unii dintre ei, cei din ul-
timele generaţii, există momentan doar pe hârtie, iar mulţi dintre ei sunt 
sintetizaţi exclusiv în laborator. 
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Biocombustibili de generaţia I

Sunt obţinuţi din carbohidraţi, amidon, ulei vegetal, grăsimi animale prin 
tehnologii convenţionale, din sfecla de zahăr, cereale, plante oleaginoase: 
rapiţă, floarea soarelui, soia, etc.

• Uleiuri vegetale (utilizare directă)
• Biodiesel (transesterificarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale)
• Bioetanol (fermentaţie)
• Bio-ETBE
Biogaz (CH4 - digestia anaerobă a materiilor organice)

Dezavantaj major: biomasa utilizată este comună cu cea folosită pentru alimentaţie.

Biocombustibili de generaţia a II-a

Sunt obţinuţi din materii lignocelulozice, prin recoltarea plantelor care nu 
sunt destinate alimentaţiei, din biomasa reziduală. 

• Bioetanol celulozic
• Biocombustibili sintetici
• Biogaz din material lignocelulozic
• Biohidrogen din material lignocelulozic

Biocombustibili de generaţia a III-a

Sunt obţinuţi din materii prime modificate genetic: plante oleaginoase cu o 
productivitate crescută de ulei, biomasă lemnoasă cu conţinut mai mic de 
lignină, pentru îmbunătăţirea procesului de prelucrare. 

• Biocombustibil obţinut din alge.

Biocombustibili de generaţia a IV-a

Se obţin din culturi încrucişate sau modificate genetic care absorb în mod 
specific cantităţi foarte mari de CO2. 

Bio-H2 din fermentaţia biomasei selecţionate.
Bio-H2 din fotoliza apei utilizând microorganisme drept catalizator.
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1.1	 Bioetanol	

Bioetanolul este obţinut în prezent din culturi sau plante care conţin zahăr 
sau amidon, precum grâu, porumb, sfeclă de zahăr sau melasă, prin digestie 
enzimatică, fermentaţia zaharurilor, distilare şi uscare. Utilizarea tehnologi-
ilor avansate pentru procesarea biomasei conţinând celuloză poate constitui 
o metodă promiţătoare pentru producerea bioetanolului. 

Din cauza riscului pe care îl reprezintă pentru coroziunea motorului, alcoolul 
utilizat drept carburant trebuie să fie pur (să nu conţină apă). Alcoolul şi apa 
formează un amestec azeotropic, ceea ce face ca deshidratarea etanolului să 
fie un proces cu consum mare de energie. Etanolul pur este utilizat ca sub-
stitut al benzinei, în timp ce derivatul acestuia, etil-tertiar-butil-eterul, este 
utilizat pentru ameliorarea cifrei octanice şi a emisiilor. 

Bioetanolul este utilizat pe scară largă în Brazilia şi SUA. China, SUA, Franţa, 
Germania, Canada şi Rusia produc bioetanol din sfeclă de zahăr, porumb şi 
alte cereale. Brazilia şi India folosesc trestia de zahăr, care este o cultură mai 
eficientă din punct de vedere energetic (IEA, 2007). Din punct de vedere agro-
nomic, porumbul pare cel mai puţin potrivit pentru producerea bioetanolului 
sau a biocombustibililor în general, din cauză că are nevoie de cantităţi mari 
de fertilizanţi, pesticide şi apă, ceea ce contravine unuia dintre principiile de 
bază ale producerii biocombustibililor – sustenabilitatea.

1.2	 Biodiesel

Biodieselul este obţinut prin transesterificarea uleiurilor vegetale, a grăsi-
milor animale sau a uleiurilor arse utilizate pentru gătit. În timpul acestei 
reacţii catalitice, vâscozitatea mare a uleiurilor vegetale este redusă cu aju-
torul unui alcool monovalent (de obicei metanol) în ester-alcalul respectiv şi 
în glicerină. În funcţie de materia primă din care sunt obţinuţi, aceşti esteri 
pot fi din soia, rapiţă, sau palmier. Este, de asemenea, posibilă utilizarea eta-
nolului, în loc de metanol, dar această tehnologie este mult mai complicată 
şi mai puţin folosită.

Biodieselul este cel mai folosit biocarburant din Europa, ca substitut al carbu-
rantului diesel fosil (B100) sau în amestec cu acesta (BX). Datorită compoziţiei 
acizilor săi graşi şi a cantităţii mari disponibile, rapiţa este planta cel mai 
mult folosită pentru producerea biodieselului în Europa, în timp ce în SUA 
se foloseşte uleiul de soia.
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Datorită productivităţii mari şi a preţurilor mici, în comparaţie cu uleiul de 
soia sau rapiţă, în Asia de sud-est cea mai importantă cultură utilizată în 
scopul producerii biodieselului este palmierul de ulei.

Este demn de reţinut faptul că, în general, culturile energetice folosite pen-
tru obţinerea de biodiesel au un impact de mediu mai mic pe unitatea de 
suprafaţă cultivată decât culturile folosite pentru obţinerea bioetanolului, în 
timp ce acestea din urmă au impact mai mic pe unitatea de energie produsă.
În ambele cazuri însă, folosirea rotaţiei culturilor sau a culturilor mixte este 
indispensabilă pentru sustenabilitatea de mediu şi economică a culturilor 
respective.

Alţi biocombustibili

În afară de biodiesel şi bioetanol, se încearcă şi producerea altor bio-
combustibili, dar numai o parte dintre aceştia au trecut testul pieţei iar dis-
ponibilitatea lor este redusă. Printre tehnologiile cele mai avansate sunt 
Biomasa-în-Lichid (BtL-Biomass-to-Liquid, în engl.), prin sinteză Fischer-
Tropsch, şi tehnologia HVO (hydrogenated vegetable oils, în engl.), de hidro-
genare a uleiurilor vegetale. 

1.3	 Biomasa-în-lichid

În timp ce pentru producerea bioetanolului sau a biodieselului se utilizează 
doar părţi ale unei plante, tehnologia BtL foloseşte întreaga planta. Cele 
mai bune culturi sunt cele lignocelulozice, de ex. Miscanthus sau sorgul, dar 
şi reziduurile rezultate în urma producerii biodieselului sau bioetanolului. 
Procesul de obţinere a lichidului din biomasă are două faze: gazeificarea şi 
sinteza catalitică. În primă fază, biomasa este gazeificată prin procesul de 
piroliză, obţinându-se un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen, cunos-
cut sub numele de syngaz. În cea de-a doua fază, syngazul este polimerizat 
în hidrocarburi lichide asemănătoare combustibilului diesel, prin metoda 
Fischer-Tropsch.

Principalul dezavantaj al acestui proces este consumul mare de energie nece-
sară uscării biomasei şi gazeificării. Acest combustibil nu se comercializează.
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1.4	 UleiUri	Vegetale	hidrogenate

Uleiurile vegetale care sunt transformate în hidrocarburi prin reacţia cataliti-
că cu hidrogenul sunt cunoscute sub numele de uleiuri vegetale hidrogenate 
(HVO, în engl.). În timpul hidrogenării, lanţurile de acizi graşi ale triglice-
ridelor sunt transformate în alkali, în timp ce glicerina este transformată 
în propan. Din acest motiv, HVO nu sunt un carburant hidrogenat precum 
biodieselul convenţional, dar sunt identice din punct de vedere chimic cu 
carburantul diesel fosil. HVO au o cifră octanică mare, ceea ce îi face atrac-
tivi atât din punct de vedere al utilizării lor drept carburanţi, cât şi ca aditivi 
pentru ameliorarea combustiei.

Tehnologia hidrogenării este sensibilă la impurităţile din masa vegetală – fo-
sfor sau metale rare alcaline; din acest motiv nu pot fi utilizate decât uleiurile 
rafinate. Cele mai avansate tehnologii sunt cea a companiei Neste Oil din 
Finlanda, care procesează ulei de palmier, şi cea de co-procesare a compa-
niei braziliene Petrobras prin care, din 100 l de ulei de soia se obţin 96 l de 
carburant diesel şi 2,2 nm3 de propan. 
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2.	 	Caracterizare	generală	şi	
aplicaţii	ale	uleiurilor	vegetale	şi	
ale	biodieselului

Uleiurile vegetale sau produsul lor derivat, biodieselul, sunt potenţiali car-
buranţi pentru motoarele diesel, reprezentând o alternativă la combustibi-
lii fosili. Proprietăţile diferitelor uleiuri vegetale şi ale carburanţilor diesel 
respectivi, care le fac utilizabilie drept carburant pentru motoarele diesel, 
depind şi de caracteristicile uleiurilor vegetale şi merită o discuţie aparte.

2.1	 UleiUrile	Vegetale

În lume există peste 200 de specii de plante utilizate pentru producerea ule-
iurilor (www.hort.purdue.edu, 2009; FAO, 1992); multe dintre ele sunt folosite 
fie pentru extracţia uleiurilor esenţiale (aromatice şi de uz medicinal), sau 
pentru obţinerea uleiurilor tehnice (de ex. lubrifianţii). Restul sunt utilizate 
pentru producerea uleiurilor şi grăsimilor comestibile şi, mai recent, pentru 
producerea de biodiesel.

De asemenea, utilizarea – într-un circuit scurt restrâns – uleiurilor vegetale 
pure pentru producerea de electricitate cu ajutorul unor generatoare de mică 
putere sau drept carburant pentru tractoare pare să fie o opţiune promiţătoare, 
în special în zonele rurale care nu sunt conectate la reţeaua de distribuţie 
electrică sau se află departe de fabricile de procesare a uleiurilor vegetale.

Cele mai promiţătoare culturi potrivite pentru producerea de uleiuri „cu 
circuit scurt” sau biodiesel sunt cu fructe şi seminţe, atât erbacee, cât şi ar-
boricole (perene). Printre cele erbacee, cele mai potrivite – atât din punct de 
vedere al productivităţii, cât şi din punct de vedere al proprietăţilor uleiurilor 
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obţinute din acestea – se numără floarea soarelui, rapiţă şi soia (la această 
specie uleiul este un produs secundar al turtelor).

Una dintre cele mai cultivate specii perene este palmierul de ulei, care are şi 
cea mai mare productivitate. Jatropha este o altă specie promiţătoare, în mod 
special în zonele calde şi aride ale lumii. Alte specii de palmier, precum cel 
de cocos sau unele minore (macauba, acrocomia aculeata etc.) sunt utilizate 
pentru producerea uleiului, în diferite zone ale globului. În multe ţări se 
urmăreşte exploatarea speciilor autohtone, mai bine adaptate la condiţiile 
respective de climă. 

În tabelul următor se pot observa atât potenţialul productiv, cât şi caracte-
risticile uleiurilor obţinute din diferite specii de plante energetice, erbacee 
şi perene. Cantitatea de ulei obţinut la unitatea de suprafaţă variază mult de 
la o specie la alta. Trebuie însă menţionat că datele provin din zone diferite 
şi că, uneori, uleiul obţinut este un produs secundar (de exemplu, la soia). În 
afară de cantitatea de ulei obţinută la hectar, costul unui litru de ulei variază 
în funcţie de mai mulţi factori.

Tabel 2.1 | Potenţialul de producţie la hectar şi caracteristicile uleiurilor utilizate 
pentru producerea de biodiesel (Knothe et al., 1997)

Cultura Producţie

L/ha

Punct de topire 
(°C) (medie)

Valoare calorică

MJ/kg

Iod 
n. (g/100 g)

Cifra octanica

Palmier de ulei 5950 9 37.6 51 42
Cocotier 2689 22 40.5 9 -
Jatropha 1892 -5 37.5 102 23
Floarea soarelui 952 7.2 39.6 130 37
Ricin 1413 -13 39.5 85 -
Soia 446 -4 39.6 132 38
Rapiţă 1190 -4 39.7 112 38
Seminţe de 
bumbac 

325 2
39.5

107 42

Într-o zonă geografică definită pot fi cultivate mai multe specii; un factor 
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decisiv este opţiunea pentru o specie anuală sau perenă: prima poate fi cul-
tivată în rotaţie cu plante alimentare, iar cu cea de-a doua se evită lucrările 
agricole anuale, dar nu se mai poate face rotaţia culturilor.

Un alt aspect-cheie pentru culturile energetice îl constituie proprietăţile fizice 
şi chimice ale uleiului pur, în funcţie de utilizările preconizate.

În afară de cerinţele generale pentru substituenţii biogeni ai dieselului, trebu-
ie luaţi în considerare şi parametrii climatici cum ar fi, de exemplu, punctul	
de	topire. Punctul de topire indică temperatura la care un solid formează 
primele picături de lichid; acest parametru este important în procesarea sau 
utilizarea uleiurilor vegetale drept carburanţi.
 
Valoarea	iodului are legătură directă cu punctul de topire; această valoare 
indică numărul de legături duble de carbon prezente în uleiul sau grăsimea 
respective, indicând gradul de saturaţie. Datorită valorilor relative scăzute 
de iod, care rezultă în puncte de topire ridicate ale uleiului de palmier şi de 
cocos, aceste uleiuri nu pot fi folosite ca atare drept carburant pentru trac-
toare sau pentru generatoare de curent electric în zonele reci şi temperate. 
În schimb, sunt foarte potrivite pentru aceste utilizări în zonele calde.

Un alt parametru important pentru utilizarea directă a uleiurilor vegetale 
drept carburant pentru motoarele cu ardere internă este vâscozitatea	cineti-
că.	Vâscozitatea	cinetică	a unui fluid măsoară rezistenţa sa la tensiunea de 
forfecare şi valoarea reciprocă a fluidităţii. O vâscozitate mare a carburantului 
poate determina o slabă dispersare a acestuia, care poate provoca, la rândul 
său, depunerea de reziduuri arse în injectoare sau pe valve. Combustibilul 
diesel trebuie să aibă o vâscozitate cuprinsă între 2,5-4,0 mm²/s (la o tempe-
ratură de 40°C). Toate uleiurile vegetale au o vâscozitate mult peste limita 
maximă. Aceste valori mari ale vâscozităţii sunt unul dintre principalele 
motive ale conversiei uleiurilor vegetale în acizii graşi ester-metil respectivi.

Valoarea	calorică a unei substanţe, de obicei aliment sau combustibil, re-
prezintă cantitatea de căldură eliberată prin arderea unei cantităţi din aceasta. 
Valoarea calorică este caracteristică fiecărei substanţe şi se măsoară în unităţi 
de energie pe unitatea de masă (KJj/kg). Valoarea calorică a uleiurilor vegetale 
este mai mică decât cea a combustibililor diesel fosili (42-46 MJ/kg) deoarece 
uleiurile vegetale şi biodieselul sunt carburanţi oxigenaţi.

Cifra	octanică (cetanică) caracterizează calitatea combustiei unui carbu-
rant. Ea măsoară intervalul de timp între momentul injecţiei carburantu-
lui şi aprinderea (combustia)  acestuia. Octanul se aprinde foarte uşor la 
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presiune şi, din acest motiv, i s-a atribuit cifra octanică- CO 100, în timp ce 
toate celelalte hidrocarburi sunt indexate în comparaţie cu octanul. Conform 
standardului european pentru diesel EN590, pentru aplicaţiile diesel ale bi-
ocarburantilor este necesară o cifră octanica de minim 51. Toate uleiurile şi 
grăsimile menţionate în tabelul 2.1 îndeplinesc standardul de CO.

Aplicaţiile	tehnice	ale	uleiurilor	vegetale.	Uleiurile şi grăsimile vege-
tale sunt utilizate cu precădere în industria alimentară şi pentru furajarea 
animalelor. În afară de aceste utilizări, ele pot fi folosite şi drept carburanţi 
sau materie primă pentru industria de cosmetice sau de lubrifianţi. La scară 
redusă, pot fi utilizate, ca atare, pentru generarea de energie electrică.

2.2	 BiodieselUl

Carburantul biodiesel fosil este un amestec complex de hidrocarburi cu 9 
până la 20 de atomi de carbon şi un punct de fierbere definit situat între 170-
360°C. Compoziţia specifică a carburanţilor diesel depinde de tehnologia de 
producere; în general, carburanţii diesel sunt obţinuţi din petrol brut.
Biodieselul este un carburant obţinut din surse regenerabile care poate fi 
amestecat, în proporţii mici, cu cele mai multe tipuri de carburanţi diesel, 
fără a le modifica prea mult proprietăţile, deoarece au calităţi apropiate de 
carburanţii diesel fosili.

Din cauz vâscozităţii mari şi a proprietăţilor scăzute de curgere, utilizarea ca 
atare a uleiurilor vegetale pure drept combustibil pentru motoarele diesel nu 
este posibilă decât într-o mică măsură. Biodieselul are o compoziţie chimică 
diferită de cea a carburantului diesel fosil, ceea ce determină caracteristici 
diferite faţă de carburantul fosil. Printre altele, biodieselul are vâscozitate, 
densitate şi punct de aprindere – iniţial şi final – mai mari decât cel fosil; aceste 
proprietăţi sunt date de greutatea moleculară medie mai mare decât a acestuia.

Valoarea calorică mai scăzută a biodieselului determină un consum mai 
mare atunci când uleiul vegetal sau biodieselul sunt utilizate ca înlocuitor 
al dieselului fosil. Uleiurile vegetale şi biodieselul au un punct de inflamare 
mai mare decât cel al carburantului fosil, ceea ce reprezintă un avantaj la 
manipularea acestora, mai ales în aplicaţiile care necesită standarde înalte 
de siguranţă.

Conţinutul de sulf al biodieselului este mult mai mic decât al carburantului 
fosil, un avantaj major, deoarece sulful are un impact negativ asupra sănătăţii 
şi mediului.
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Tabel 2.2 | Proprietăţile diferiţilor combustibili (Bockisch, 1998; Mittelbach, 2004)

Caracteristici
Diesel fosil

Ulei de seminţe 
de rapiţă

Ulei de rapiţă 
metil-ester

Greutate moleculară medie (g/mol) 230 883 296
Valoare calorică (MJ/kg) 42-46 36.7-37.7 37.02-37.20
Densitate la 15 °C (kg/m3) 835 910-920 860-900
Vâscozitate cinematică la 40 °C (mm2/s) 2.7 37 4.4
Punct de aprindere (°C) 50-77 317-324 111-175
Conţinut de sulf (%) ~0.14 0.009-0.012 0.002-0.006

Aplicaţiile	tehnice	ale	biodieselului.	Biodieselul este utilizat - în cea mai 
mare măsură - drept carburant în transporturi, ca atare sau în amestec cu 
dieselul fosil. Poate fi utilizat şi drept combustibil pentru centralele termice 
individuale sau comerciale şi în centralele de co-generare (energie electrică 
şi termică).

biofuel_abstract.indd   19 31/08/12   16:47



biofuel_abstract.indd   20 31/08/12   16:47



biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie 21

3.	 Culturile	pentru	ulei	vegetal

Alegerea speciilor pentru producerea uleiului vegetal este esenţială pentru 
dezvoltarea unui proiect agro-energetic. Alegerea se bazează pe caracteristicile 
speciei respective, pe cerinţele pedo-climatice, condiţiile locale şi pe aspectele 
logistice ale ciclului de producţie. Caracteristicile intrinseci ale speciilor de 
plante constituie însă factorul determinant. Poate fi luată în considerare şi cul-
tivarea  mai multor specii (2-3), ca o combinaţie optimă pentru zona respectivă, 
cu scopul de a compensa dezavantajele specifice uneia sau alteia dintre specii.

3.1	 PalmierUl	de	Ulei

Palmierul de ulei (Elaeis spp.) are două specii ale familiei Arecaceae. Ele au fost 
cultivate din timpuri vechi pentru producerea uleiului comestibil, în plantaţii 
mari; în ultimii ani au fost cultivate şi în scopul producerii de biodiesel.

plantaţie de palmieri de ulei

Palmierul de ulei african (Elaeis guineensis Jacq) este originar din Africa de est, 
în timp ce Palmierul de ulei american (Elaeis oleifera Cortes) este nativ zonei 
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tropicale din America Centrală şi de Sud. Palmierul African are o producti-
vitate mare la hectar şi, din acest motiv, este cultivat pe suprafeţe mari, atât 
pentru ulei comestibil, cât şi pentru producerea de biodiesel. Cultivarea sa a 
început acum 4-5000 ani, probabil pe teritoriul Nigeriei de azi, şi a cuprins 
ulterior toată zona tropicală a Africii. A fost adus în America de către comer-
cianţii şi exploratorii europeni la sfârşitul sec. XVI, dar primele plantaţii mari 
au fost făcute în Sumatra şi Malaezia la sfârşitul sec. XIX.

Această specie poate creşte şi pe soluri sărăturate, nisipoase sau pietroase, 
deşi cele mai bune recolte sunt obţinute de pe solurile fertile şi bine drenate. 
Are nevoie de insolaţie mare, de umezeală şi de temperaturi peste 24°C.

3.2	 cocotierUl

Cocotierul (cocoş nucifera) este un membru important al familiei Arecaceae 
(palmieri). Este singura specie din genul Cocos şi este un palmier mare, care 
poate ajunge la o înălţime de până la 30 m, are frunze palmate cu o lungime 
de 4-6 m şi frunze individuale care pot ajunge la 60-90 cm; frunzele uscate se 
desprind curat, lăsând trunchiul neted. Termenul de cocos se poate folosi în 
legătură cu copacul, seminţele sau fructul care, din punct de vedere botanic, 
nu este o nucă (Duke, 1983).
Cocotierul este cultivat şi ca plantă decorativă, la tropice, dar utilizările sale 
sunt cu precădere agricole şi industriale. Practic, este folosită fiecare parte 
a palmierului de cocos.

plantaţie de cocotieri

biofuel_abstract.indd   22 31/08/12   16:47



biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie 23

Cocotierul este cea mai mare plantă cu polenizare încrucişată, deşi la unele 
specii mai mici este prezentă autopolenizarea. Miezul nucii de cocos este 
endosperma comestibilă de la suprafaţa interioară a nucii. În interiorul en-
dospermei nucile conţin un lichid limpede, comestibil, care poate fi dulce, 
sărat sau cu ambele gusturi. Cocotierii sunt greu de cultivat într-un climat 
arid şi nu cresc fără o irigare frecventă. În condiţii de uscăciune frunzele 
noi nu se deschid complet, în timp ce cele vechi nu se desprind complet, iar 
fructele au tendinţa să cadă.

Uleiul de cocos poate fi extras atât din sâmburi, cât şi din pulpa nucilor ma-
ture. În regiunile tropicale, cocotierul constituie sursa principală de grăsimi 
pentru milioane de oameni, de zeci de generaţii. Are utilizări în alimentaţie, 
medicină, industrie şi, recent, pentru producerea de biodiesel. Uleiul de cocos 
este foarte stabil la temperaturi şi, din această cauză este excelent pentru 
gătit/prăjit. Are punctul de fumegare la aproape 180°C. Datorită stabilităţii 
sale date de conţinutul mare de grăsimi saturate este rezistent la râncezire, 
putând fi păstrat timp de aproape doi ani.

3.3	 JatroPha

Jatropha curcas L.este o specie din familia Euphorbiaceae, originară din zonele 
tropicale americane, cel mai probabil din Mexic sau America Centrală. Este 
cultivată în toate regiunile tropicale şi subtropicale, fiind naturalizată în 
multe zone şi, în special, în Asia de Sud-Est. Este cunoscută şi sub numele 
de „nuca de Barbados” sau „JCL” (abrevierea de la Jatropha curcas L.).
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Jatropha este o tufă, sau copac mic, cu frunze semi-permanente, care poate 
atinge o înălţime de 6m. Este tolerantă la ariditate mare şi poate fi cultivată în 
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zonele semi-deşertice, deşi are nevoie de o cantitate constantă de apă pentru 
a da recolte viabile din punct de vedere economic. Planta este otrăvitoare 
deoarece conţine curcină, o toxină care se găseşte şi în soia.

Seminţele conţin 27-40% ulei necomestibil care poate fi folosit ca atare sau 
procesat, ca materie primă pentru obţinerea biodieselului. Până acum, aceas-
tă plantă a fost folosită drept gard viu, pentru apărarea culturilor agricole 
împotriva animalelor sălbatice; este o plantă perenă. Florile sunt unisexuate, 
uneori hermafrodite (FAO, http://ecocrop.fao.org/ 2009; Duke, 1983).

3.4	 ricinUl

Ricinul (Ricinus communis L.) este o 
specie din familia Europhorbiaceae, la 
fel ca Jatropha. Evoluţia sa şi relaţia cu 
alte specii sunt încă studiate (Maroy, 
2007). Fructul său (numit şi „fasolea 
castorului”) nu are nimic comun cu 
boaba de fasole. Specia provine din 
sud-estul bazinului mediteraneean, 
Africa de Vest şi India, dar este răspân-
dită în toate regiunile tropicale şi cul-
tivate adesea ca plantă ornamentală 
(Maroy, 2007).

Uleiul de ricin are întrebuinţări varia-
te: seminţele conţin 40-60% ulei, bogat 
în acizi graşi nesaturaţi (în special acid 
ricinoleic) şi ricină, o toxină prezentă 
în concentraţie scăzută în toate orga-
nele plantei. La tropice, ricinul este o 
plantă perenă. Ea nu supravieţuieşte 
temperaturilor scăzute ale iernii din 

zonele temperate, unde este cultivată anual.

3.5	 Floarea	soarelUi

Numele latin al florii soarelui (Helianthus annuus L.) vine din cuvintele gre-
ceşti helios-soare şi anthos-floare. Este originară din America de Sud; se presu-
pune că multe culturi străvechi au folosit floarea soarelui pentru proprietăţile 
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sale terapeutice şi alimentare. Aztecii şi incaşii credeau că floarea soarelui 
reprezintă soarele însuşi şi o venerau ca atare (Putnam et al., 1990).

Este o specie erbacee anuală, cu tulpina păroasă care poate avea o înălţime 
între 1-4 m şi frunze mari, aspre, lungi de 7-30 cm. De obicei, culturile de 
floarea soarelui nu depăşesc înălţimea de 2,5 m. Ceea ce numim floare este 
de fapt o inflorescenţă (floare compozită) cu flori mici. În timpul zilei floa-
rea urmăreşte direcţia soarelui (heliotropism), iar în timpul nopţii revine la 
orientarea către est. Această mişcare se face cu ajutorul unor celule motorii, 
aflate într-un segment flexibil al tulpinii, situat imediat sub floare.

Este cultivată din Argentina până în Canada şi din Africa Centrală până în Rusia. 
Creşte în sezonul cald, dar este tolerantă la temperaturi scăzute (-5°C, în stadiul 
de cotiledon). Seminţele conţin 40-50% ulei în substanţă uscată. Turtele rezultate 
după presare sunt bogate în proteine (în jur de 30%) şi au o mare valoare nutritivă 
ca furaje. Deoarece prin presare nu se recuperează tot uleiul din seminţe, turtele 
trebuie folosite într-o perioadă relativ scurtă, deoarece se alterează.

În condiţii optime de fertilizare a solului şi de umiditate, producţia este de 
3-4 tone de seminţe la hectar, la o umiditate standard de 9%. În condiţii de 
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climă mediteraneeană recoltele medii sunt în jur de 2t/ha, seminţele având 
un conţinut mediu de ulei de 45%.

3.6	 soia

Soia (Glycine max (L.) Merryl) este o leguminoasă originară din Asia de Est. 
Este o plantă anuală, cunoscută în China de peste 5000 de ani; ea îmbogăţeşte 
solul cu azot, atunci când este cultivată în rotaţie cu alte culturi. 

Soia este procesată în ulei vegetal comestibil sau în alimente fără grăsimi; 
este o sursă primară, ieftină, de proteine pentru hrana umană şi animală şi 
este folosită pentru prepararea alimentelor preambalate. Principalii produ-
cători de soia sunt SUA (32%), Brazilia (28%), Argentina (21%), China (7%) şi 
India (4%) (FAOSTAT, 2009).

Seminţele de soia conţin proteine (40%) şi ulei (20%), în masa uscată, restul 
fiind amidon, fibre şi minerale. Soia produce de cel puţin două ori mai multă 
proteină la hectar decât multe alte culturi vegetale sau graminee şi de 5, până 
la 10 ori mai multă proteină decât o suprafaţă echivalentă de păşune destinată 
producţiei de carne. În zonele în care producţia de porumb depăşeşte 10t/ha, 
soia are o producţie de 4t/ha. La fel ca şi porumbul, soia nu este potrivită 
pentru solurile sărace, acolo unde alte culturi de plante oleaginoase (floarea 
soarelui, răpiţă) sunt mai bine adaptate. 

În ciuda unui conţinut mult mai mic de ulei decât floarea soarelui şi rapiţă 
(20% faţă de 40-50%), cantitatea de ulei obţinută, raportată la unitatea de 
suprafaţă, este comparabilă datorită potenţialului mai mare al recoltei.
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3.7	 raPiţa

Rapiţa pentru ulei (Brassica napus L. var.oleifera D.C.) este un membru al 
familiei Brassicaceae (din care mai fac parte muştarul sau varza), cu flori de 
un galben strălucitor. Numele vine din cuvântul latin rapum sau rîpă, care 
înseamnă păstârnac.

Este o plantă anuală sau, în unele cazuri, bianuală, cu o înălţime de 30-150 
cm; la maturitate seminţele au o culoare maro-închis sau negricioasă, un di-
ametru de 1,5-2,5 mm şi conţin 40-45% ulei în masa uscată, 20-25% proteine, 
fibre şi amidon. Creşte de obicei în regiunile temperate; în Europa Centrală 
şi în SUA este semănată de obicei toamna sau primăvara timpuriu. Ciclul de 
vegetaţie se încheie în lunile iunie-iulie, în funcţie de perioada de însămân-
ţare, condiţii climatice şi soi.
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4.	 Aspecte	logistice	generale

Costurile de transport pot afecta într-o mare măsură sustenabilitatea ciclului 
de producţie a biocombustibililor, în primul rând , transportul de la fermă la 
fabrica de procesare. Unele studii sugerează că distanţa optimă ar fi între 50-
300 km. Datorită densităţii energetice semnificative, seminţele sau fructele 
pot fi transportate şi pe distanţe mari deoarece, după extragerea uleiului, 
costurile de transport devin comparabile cu cele ale dieselului fosil.

Un alt aspect important este durata de păstrare a uleiului după extracţie, în 
vederea procesării prin transesterificare. Depozitarea acestuia pe termen lung 
poate conduce la oxidare (râncezire) – în special în zonele calde – deoarece 
oxigenul este de opt ori mai solubil în grăsimi decât apa. Cu cât grăsimile 
sunt mai polinesaturate, cu atât procesul de râncezire este mai rapid. Expu-
nerea la aer, lumină şi căldură este cauza principală a procesului de oxidare 
şi, din acest motiv, uleiurile trebuie depozitate în recipiente etanşe, ferite de 
soare. Durata de păstrare poate fi prelungită prin adăugarea de antioxidanţi 
care asigură, de asemenea, şi o mai mare periodă de păstrare a biodieselului 
rezultat din procesare.

Trebuie menţionat faptul că durata de păstrare a uleiurilor destinate pro-
ducerii de biodiesel este diferită de cea a uleiurilor comestibile care, după 
deschiderea recipientului, nu pot fi păstrate mai mult de 20-30 de zile (cu 
excepţia celor care au adăugaţi antioxidanţi). Spre deosebire de acestea, uleiu-
rile destinate producerii de biocombustibili pot fi păstrate între 1 şi 6 luni – în 
funcţie de compoziţia acizilor graşi şi de temperatură – fără a le fi afectate 
calităţile. În general, cu cât conţinutul de acizi graşi este mai mare, cu atât 
durata de păstrare poate fi mai lungă.
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5.	 	Tehnologia	de	producere	a	
uleiurilor	vegetale

Producerea de ulei din plante depinde de tipul şi stabilitatea materiei pline. 
Seminţele pentru ulei pot fi depozitate pe termen lung fără a le fi afectată 
compoziţia în mod semnificativ. În schimb, materiile celulozice trebuie pro-
cesate imediat după recoltare, ceea ce înseamnă că acest proces ar trebui să 
aibă loc aproape de zona de cultură.

5.1	 seminţele	PentrU	Ulei

Pentru că pot fi păstrate pe termen mai lung, procesarea seminţelor se poate 
face în zonele în care este utilizat uleiul respectiv. Procesarea uleiului din 
din seminţe are patru etape:

1. Curăţirea şi pregătirea seminţelor
2. Producerea uleiului prin presare sau extracţie
3. Tratarea/rafinarea uleiului
4. Tratarea turtelor rezultate

Seminţele se curăţă de impurităţi (buruieni, nisip, pietre etc.) şi se tratează 
cu aburi pentru a se  dezactiva enzimele. Prin presare, conţinutul de ulei al 
turtelor este redus la 15-25%. Restul uleiului din turte se extrage cu ajutorul 
extractoarelor, folosindu-se un solvent. După filtratre, uleiul crud poate fi 
procesat prin rafinare. Solvenţii reziduali şi compuşii toxici din turte sunt 
eliminaţi prin tratare cu aburi şi uscare.
În general, turtele au un conţinut ridicat de proteine şi se folosesc drept ca 
furaje pentru hrana animalelor.
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5.2	 grăsimile	şi	UleiUrile	Vegetale

Cel mai comun ulei vegetal utilizat pentru producerea de biocombustibil este 
uleiul de palmier. Datorită descompunerii enzimatice, grăsimile vegetale 
crude sunt mai puţin stabile în comparaţie cu uleiul din seminţe. Tehnologia 
tradiţională are şase etape:

1. Fermentaţia fructelor
2. Separarea cojii, miezului şi a sâmburilor
3. Sterilizarea
4. Zdrobirea
5. Producerea uleiului prin presare
6. Purificarea uleiului

După fermentare, miezul şi sâmburii se separă şi se sterilizează prin fierbere 
în recipiente mari în scopul dezactivării enzimatice şi microbiologice. După 
extragerea uleiului, partea cu spumă de la suprafaţa amestecului de apă şi 
ulei se decantează şi se limpezeşte prin fierbere. Producţia industrială de ulei 
de pamier este asemănătoare celei tradiţionale, cu deosebirea că cele mai 
multe etape sunt mecanizate (Bockish, 1993).

5.3	 raFinarea	UleiUlUi	Vegetal	crUd

După extragere, uleiul crud este rafinat. Rafinarea completă constă în degu-
marea şi neutralizarea uleiului – în scopul separării mucilagiului şi a acizilor 
graşi liberi – urmate de procesul de albire şi deodorizare. Uleiul tratat în 
acest mod este cunoscut şi sub numele de ulei RBD (din engl: rafinat, albit, 
deodorizat).
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6.	 	Tehnologia	de	producere	a	
biocarburanţilor

6.1	 	materiile	Prime	Utilizate	PentrU	ProdUcerea	de	
BiocarBUranţi

Cea mai mare cantitate de biocarburanţi este obţinută din uleiuri vegetale 
precum cel de floarea soarelui, rapiţă (canola), soia sau cel de palmier. Ja-
tropha este şi ea considerată o materie primă promiţătoare pentru producerea 
de biodiesel, în special în regiunile tropicale. Metanolul şi etanolul constituie, 
de asemenea, materii prime importante.

6.2	 UleiUrile

Toate grăsimile şi uleiurile sunt un amestec de trigliceride (TG), care sunt 
un nume comun pentru tri-esterii glicerinei. Acizii graşi ai TG pot fi saturaţi 
(fără legături duble), mono-nesaturaţi sau poli-nesaturaţi (cu una sau mai 
multe legături duble).

Pentru a fi utilizat ca biodiesel, produsul final trebuie să aibă o bună com-
bustie şi curgere la rece, precum şi o mare stabilitate la rece. Luând în con-
siderare proprietăţile fizice şi chimice ale diverşilor acizi graşi, este evident 
faptul că nu toate tipurile de uleiuri sunt la fel de potrivite pentru obţinerea 
de biocombustibili.

 
6.3	 alcoolii

Alcoolii se clasifică în mono-, bi-, tri- sau poli-valenţi, în funcţie de numărul 
de grupe de hidroxili. Pentru obţinerea de acizi graşi alcali-esteri este necesar 
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un alcool monovalent. Pentru producerea biocarburanţilor este utilizat în 
mod curent metanolul. Etanolul este mai puţin folosit, dar bioetanolul astfel 
obţinut este considerat „ecologic”.

Metanolul. Metanolul sau metil-alcoolul (CH3OH) este un alcool monova-
lent, incolor, toxic şi cu vâscozitate scăzută. Se dizolvă complet în apă şi doar 
într-o mică măsură în grăsimi sau uleiuri. Din combustia metanolului rezultă 
dioxid de carbon şi vapori de apă. Este foarte toxic pentru organismul uman, 
putând provoca orbirea şi chiar moartea. Este folosit în sintezele chimice, ca 
solvent sau agent de extracţie şi, din ce în ce mai mult, pentru producerea 
de biocarburanţi.

Etanolul. Etanolul sau etil-alcoolul (C2H5OH) este un lichid incolor cu vâs-
cozitate mică, inflamabil şi cu un punct de fierbere la 78,4°C. Spre deosebire 
de metanol, etanolul este clasificat drept non-toxic; se dizolvă foarte uşor în 
apă. Etanolul se poate obţine, printre alte materii prime, şi din fermentarea 
şi distilarea sfeclei de zahăr, a trestiei de zahăr, a porumbului sau a paielor.
Bioetanolul se poate utiliza drept biocarburant ca înlocuitor al benzinei (Ko-
saric, 2001).

6.4	 descrierea	generală	a	ProcesUlUi	de	oBţinere	a	BiodieselUlUi

Reacţia catalitică de transformare a uleiurilor vegetale în biocarburant este 
cunoscută de peste 100 de ani. Biodieselul utilizat drept carburant se produce 
prin transesterificarea uleiurilor de origine biologică. Cu ajutorul unui cata-
lizator (sodiu, hidroxid de potasiu), vâscozitatea mare a uleiurilor se reduce, 
prin transformarea acestora în metil-esteri şi glicerol. 

O instalaţie de producere a biodieselului are, de obicei, două reactoare, o 
coloană de distilare pentru recuperarea metanolului, o coloană de spălare 
pentru purificarea biodieselului şi o unitate de evaporare pentru amestecul 
glicerol-apă. Uleiul, metanolul şi catalizatorul sunt pompate în primul reac-
tor. Reacţia între uleiul vegetal şi metanol are loc într-o parte a reactorului 
în timp ce, în cealaltă parte, produşii de reacţie sunt separaţi de glicerol prin 
sedimentare.

Datorită densităţii mari, glicerolul se depune pe fundul reactorului, de unde 
poate fi recuperat. Cealaltă parte a compuşilor de reacţie este transferată în 
al doilea reactor, unde este extras şi restul de biodiesel.
După reacţie, biodieselul este purificat în coloana de spălare, unde se înde-
părtează restul de glicerol şi metanol.
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Glicerolul din cele două reactoare este amestecat cu metanolul şi apa de 
spălare; metanolul se recuperează prin distilare şi este folosit la reacţia ur-
mătoare. Din glicerol se poate obţine glicerina pură, utilizată în industria 
alimentară sau de cosmetice. 
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7.	 Aspectele	sociale,	de	mediu	şi	
economice	ale	producerii	şi	utilizării	
biocombustibililor		

Controversele cu privire la riscul transformării culturilor agricole în culturi 
energetice, precum şi cele referitoare la posibila diminuare a rezervelor de 
alimente din cauza producerii de biocombustibili se pot rezuma la expresia 
„combustibili contra hrană”. Dezbaterile internaţionale au pus în evidenţă 
poziţii diverse, cu argumente pro şi contra valabile. Există încă multe incer-
titudini cu privire la culturile destinate producerii de biocombustibili.

Producţia de biocombustibili a înregistrat o creştere semnificativă în ultimii 
ani. Multe culturi agricole – precum cerealele – şi uleiuri vegetale pot fi folo-
site atât ca alimente, cât şi ca materie primă pentru biocombustibili. Efortu-
rile cercetării sunt îndreptate în prezent către biocombustibilii de generaţia 
a doua, care pot fi obţinuţi din deşeuri sau resturi ale recoltelor agricole şi 
care ar putea rezolva dilema „hrană sau combustibil”.

Distrugerea habitatelor naturale prin transformarea lor în terenuri agricole 
– din cauza cererii din ce în ce mai mari de biocarburanţi, determinată de 
creşterea preţului petrolului, de imperativul reducerii gazelor cu efect de seră 
şi de politica multor ţări de reducere a dependenţei faţă de petrol – provoacă 
o altă mare îngrijorare.

Aceste controverse au devenit globale în timpul crizei alimentare din 2007-
2008, deşi, după această perioadă, preţurile au revenit la nivelul anterior 
crizei. Ele au atins însă un nou nivel record în ianuarie 2011. Stabilizarea 
preţurilor alimentelor, în pofida creşterii suprafeţelor de teren agricol des-
tinat culturilor energetice, este conformă cu rezultatele mai multor studii 
care arată ca producţia de biocombustibili poate creşte semnificativ, fără 
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extinderea suprafeţelor de teren arabil (Escobar et al., 2008; Kee-Lam et al., 
2008; Ferreira-Simoes, 2007; Runge-Senauer, 2007).

Brazilia a fost considerată drept prima ţară din lume care are o industrie 
sustenabilă de biocombustibili, iar guvernul brazilian susţine că industria 
sa de etanol nu a contribuit la criza preţului alimentelor din 2007 (Dualilibi, 
2008). Această poziţie este confirmată şi de un studiu al Băncii Mondiale care 
a indicat că unul dintre motivele acestei crize a fost „creşterea semnificativă 
a producţiei de biocarburanţi din SUA şi Europa”, în timp ce industria etano-
lului din Brazilia nu a contribuit într-o măsură prea mare.

Ulterior, un alt studiu al Băncii Mondiale (2010), precum şi unul indepen-
dent al OECD (Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare) au 
ajuns la concluzia că impactul industriei de biocombustibili asupra preţului 
alimentelor a fost supraestimat; conform acestor studii, creşterea preţului la 
alimente a fost determinată în cea mai mare măsură de creşterea preţului 
petrolului şi de speculaţiile bursiere şi, în mai mică măsură, de cererea pentru 
biocarburanţi.

Din 1974 până în 2005, preţul real al alimentelor (ajustat cu inflaţia) a scă-
zut. Aceste preţuri au fost relativ stabile, atingând un minim în perioada 
2000-2001 (Mitchell, 2008). Din acest motiv, creşterea rapidă a preţului din 
perioada 2007-2008 a fost considerată neobişnuită. Între ianuarie 2005 şi 
iunie 2008, preţul porumbului aproape s-a triplat, cel al grâului a crescut cu 
127% şi cel al orezului cu 170%. Creşterea preţului cerealelor a fost urmată 
de creşterea preţului grăsimilor şi uleiurilor, la mijlocul anului 2006. Stu-
diul OECD ajunge la concluzia că „producerea biocombustibililor din cereale 
în combinaţie cu alţi factori au contribuit la creşterea preţului alimentelor 
din ultimii ani, în timp ce etanolul produs din trestia de zahăr nu a avut un 
aport deosebit.”(OECD, 2008a)

Un alt raport al OECD (OECD, 2008) estima că măsurile de sprijinire a industriei 
de biocombustibili vor contribui, în următorii 10 ani, la creşterea preţului la 
grîu cu 5%, la porumb cu 7% şi la cel al uleiurilor vegetale cu 19%.

7.1	 	alţi	Factori	care	contriBUie	la	creşterea	PreţUlUi	
alimentelor

Relaţia dintre petrol şi cererea de alimente este potenţată de cererea pentru 
biocarburanti. Cererea de materii prime pentru industria biocarburanţilor 
poate creşte în cazul în care preţul uleiurilor vegetale va deveni mai mic 
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decât cel al carburanţilor fosili. Acest lucru poate determina schimbarea des-
tinaţiei terenurilor agricole în scopuri nealimentare, mărind astfel riscul 
apariţiei unei crize alimentare. 

Scenariile pentru cererea de energie în viitor indică o creştere considerabilă a 
cererii pentru energie şi a preţului petrolului. Pe lângă acest lucru, reglemen-
tările referitoare la reducerea volumului de gaze cu efect de seră vor conduce 
la o cerere mai mare pentru biocombustibili. Perspectivele acestei industrii 
trebuie privite cu reţinere, deoarece competiţia dintre culturile agricole şi 
cele energetice va deveni din ce în ce mai acerbă.

Un studiu publicat de IFAD afirma că “asigurarea hranei pentru o populaţie 
care va ajunge la 9 miliarde de locuitori în 2050, va presupune o creştere cu 
70% a producţiei agricole, în timp ce asigurarea securităţii alimentare pentru 
toţi locuitorii impune şi abordarea problemelor accesului la alimente şi a 
disponibilităţii acesteia.” (IFAD, 2011) Cea mai mare parte a acestei creşteri va 
trebui suportată de ţările în curs de dezvoltare – al căror număr de locuitori 
creşte într-un ritm mai mare – dar care sunt deja dependente, intr-o măsură 
foarte mare, de importurile de petrol şi produse alimentare.

Cu atât mai important devine faptul că tocmai aceste ţări sunt cele mai 
atractive pentru industria de biocombustibili, din cauza preţurilor mici ale 
terenurilor arabile, care ocupă suprafeţe importante. Economiile slabe sunt 
interesate de creşterea venitului naţional, în mod special din exporturi, şi 
tocmai acest lucru este motivul pentru care suprafaţa terenurilor destinate 
culturilor energetice creşte rapid.

Totuşi, mai multe studii aparţinînd ONU şi altor organizaţii internaţionale 
indică faptul că teoria disponibilităţii terenurilor poate fi înşelătoare. „Teoria 
conform căreia unele ţări dispun de suprafeţe mari de terenuri arabile trebuie 
privită cu rezerve. În multe cazuri, aceste terenuri sunt fie deja folosite, fie 
sunt revendicate; acest lucru nu este recunoscut oficial deoarece cei care le 
folosesc sunt marginalizaţi şi drepturile de proprietate nu le sunt recunoscute 
din cauza lipsei de acces a acestora la justiţie şi la instituţiile statului. Chiar 
şi în ţările unde terenul arabil este disponibil, alocările de suprafeţe mari pot 
determina migraţia populaţiei din zonele respective, deoarece cererea vizează, 
în primul rând, terenurile cu valoare agricolă mare (cu potenţial de irigare 
sau amplasate în apropierea pieţelor de desfacere)”. (Cotula et al., 2009)
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7.2  BiocomBUstiBilii	în	UniUnea	eUroPeană

În 2008, Comitetul Ştiinţific al Agenţiei Europene de Mediu (EEA) a publicat 
o opinie referitoare la impactul de mediu al industriei biocombustibililor în 
Europa. Documentul a adus în prim-plan dezbaterea asupra biocombustibi-
lilor. EEA a făcut o estimare a necesarului de teren arabil pentru producerea 
de biocombustibili, fără ca mediul să fie afectat (EEA Report no. 7/2006). În 
opinia Comitetului Ştiinţific, „uprafaţa de teren necesară pentru îndeplinirea 
ţintei pentru biocombustibili – 10% din totalul cantităţii totale de carburanţi, 
până în 2020 – depăşeşte suprafaţa de teren disponibilă, chiar dacă se ia în 
considerare o contribuţie semnificativă a biocombustibililor din generaţia a 
II-a. Prin urmare, creşterea producţiei acestora accentuează presiunea asupra 
solului, apei şi biodiversităţii europene.”

În aprilie 2009, Parlamentul European a adoptat Directiva Energiei Regene-
rabile (RED), care cere statelor membre ca - până în 2020 – să utilizeze pentru 
transporturi 10% carburanţi proveniţi din surse regenerabile. Acest obiectiv 
va fi îndeplinit, în cea mai mare parte, prin folosirea biocarburantilor. Din 
Planurile Naţionale de Acţiune pentru Energie Regenerabilă (NREAP) analiza-
te până acum reiese că, până în 2020, biocarburantii vor reprezenta 9,5% din 
totalul carburanţilor folosiţi în transportul terestru. Biocarburantii din prima 
generaţie vor reprezenta aproximativ 90% din această cantitate (COD, 2008).

În acelaşi timp, amendamentele adoptate de către UE la Directiva pentru 
Calitatea Carburanţilor (FQD) impun o reducere cu 6% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, din ciclul de viaţă al carburanţilor, până în 2020 (FQD, 2009). 
Fixarea unei ţinte de reducere a GES pentru carburanţi este o abordare mult 
mai indicată pentru decarbonizarea sectorului de transporturi, deoarece oferă 
furnizorilor de carburanţi o gamă mai mare de opţiuni: folosirea unui ţiţei de 
calitate mai bună, îmbunătăţirea tehnologiilor de rafinare, utilizarea energiei 
şi a combustibililor cu un conţinut mai scăzut de carbon etc., cu un potenţial 
mult mai mare pentru reducerea GES.

Cu toate acestea, exista riscul ca o parte din cererea europeană pentru bio-
combustibili să fie satisfăcută prin creşterea suprafeţelor terenurilor agricole 
pe plan mondial. Acest lucru ar putea determina apariţia emisiilor asociate 
conversiei terenurilor agricole în terenuri pentru culturi energetice: impactul 
indirect al schimbării destinaţiei terenului (ILUC, în engl.).

Estimarea volumului de GES rezultat în urma schimbării destinaţiei terenului 
presupune proiecţia acestuia într-un viitor greu de definit, deoarece evolu-
ţiile de viitor nu vor urma tendinţele din trecut şi, din acest motiv, această 
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estimare poate fi făcută numai prin scenarii. Ca urmare, i s-a cerut Comisiei 
Europene să revizuiască impactul ILUC asupra emisiei de GES şi să propună 
măsuri legislative pentru acţiuni destinate reducerii acestuia. Raportul ar fi 
trebuit finalizat pînă în decembrie 2010, dar nu a fost publicată decît o ver-
siune scurtă a documentului. Drept răspuns, în februarie 2011 Directoratul 
General pentru Politici Interne al Parlamentului European a publicat studiul 
„ILUC şi biocombustibilii” (DG IPOL, 2011), în care se evaluează studiile făcute 
de diferitele Directorate Generale şi se trag concluzii asupra ILUC, în acelaşi 
timp cu evaluarea efectelor cumulative ale  ţintelor referitoare la biocom-
bustibili, aşa cum reies din Planurile Naţionale de Acţiune.

Studiul ajunge la concluzia că „Presupunând că politicile actuale ale UE în 
domeniile bioenergiei şi utilizării terenurilor rămân neschimbate până în 
2020, ordinul de mărime al emisiilor de GES determinate de ILUC ar putea 
anula reducerile de gaze cu efect de seră realizate prin înlocuirea carburanţi-
lor fosili cu biocarburanţi. Pe de altă parte, un scenariu care cuprinde politici 
mai stricte ale UE în domeniul utilizării terenurilor şi al subvenţiilor pentru 
energie arată că, în acest caz, reducerile ar fi net superioare, dar cu costuri 
mai mari.

7.3	 alimentele	şi	ProdUcţia	sUstenaBilă	de	BiocomBUstiBili

Soluţiile posibile de reducere a impactului producţiei de biocarburanţi asu-
pra preţului la alimente au fost abordate în foarte multe studii. Una dintre 
cele mai importante concluzii arată că utilizarea terenurilor degradate şi a 
celor improprii culturilor agricole pentru cultivarea plantelor energetice ar 
putea reduce drastic impactul acestora din urmă asupra preţului alimentelor 
(Tirado et al., 2010).

Biocombustibilii pot fi obţinuţi, de asemenea, şi din deşeuri şi produse secun-
dare provenite din agricultură, precum şi din uleiuri vegetale uzate; integra-
rea produselor secundare cu culturile energetice poate conduce la o producţie 
sustenabilă de biocombustibili şi la reducerea costurilor de depozitare a de-
şeurilor (Zohu et al., 2008). Un alt studiu recent, realizat de Ajanovic în 2010, 
ajunge la concluzia că „biocombustibilii de generaţia a doua au un conţinut 
energetic mai mare – cu o cantitate mai mică de fertilizanţi – şi un potenţial 
ridicat de reducere a GES. În aces caz, teamă faţă de creşterea preţului la 
alimente nu mai este justificată”.

Într-o piaţă globală fără reglementari, schimbările în balanţa comercială pot 
surveni foarte rapid, determinînd o volatilitate mare a preţurilor. Acest lucru 
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nu înseamnă o creşterea a preţului pe termen lung, ci doar o incertitudine pe 
termen scurt sau mediu asupra acestuia. Fenomenul globalizării provoacă o 
adaptare a ofertei pe termen lung, în condiţiile unei cereri oscilante. În orice 
caz, atunci când oferta rămâne redusă populaţiile sărace pot fi grav afectate 
– chiar şi într-un interval de timp foarte scurt – în funcţie şi de rezervele 
internaţionale de alimente.

7.4	 asPecte	sociale	ale	ProdUcţiei	de	BiocomBUstiBili

Biocombustibilii au intrat în atenţia generală mai ales din cauza avantajelor 
de mediu şi economice pe care le au asupra combustibililor fosili. Impactul de 
mediu, social şi economic al producerii unui litru de biocombustibil variază 
în funcţie de tipul acestuia.

Avantajele economice ale comunităţii sunt maximizate de invesţiile locale, 
de tipul de proprietate şi de crearea de locuri de muncă, factori care menţin 
profiturile realizate pe plan local. Modelul în care produsul final se utilizează 
pe plan local asigura şi securitatea energetică. Fabricile mici de ulei vegetal 
sau biodiesel sunt mult mai flexibile în ceea ce priveşte cantitatea produsă şi 
disponibilitatea materiei prime (www.biodiesel.com, 2009). Muncă necalifica-
tă poate fi folosită la cultivare şi recoltare; în acest fel apare ocazia realizării 
unor venituri pentru forţa de muncă locală şi pentru micii proprietari, în 
funcţie de nevoile locale.

Alte aspecte sociale importante sunt reprezentate de accesul la energia elec-
trică produsă local şi de carburantul necesar realizării lucrărilor agricole me-
canizate – beneficii concrete şi directe pentru zonele rurale izolate. Din punct 
de vedere al avantajelor sociale, producţia de biodiesel este mai avantajoasă 
faţă de cea a bioetanolului (Hall et al., 2009).

7.5	 	ilUc	(indirect	land	Use	change	–	schimBarea	indirectă	a	
Utilizării	terenUrilor)

Luarea în considerare a tuturor emisiilor – inclusiv cele directe sau indirecte 
provocate de schimbarea destinaţiei terenului – provenite de la producerea 
oricărui tip de carburant este esenţială, oricare ar fi politicile adoptate în 
domeniul biocombustibililor.

UE admite ca politicile sale au implicaţii asupra destinaţiei terenurilor. Atunci 
când politicile publice conduc la creşterea consumului de biocombustibil, 
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apare o cerere suplimentară pentru culturi energetice, care poate avea efect 
asupra conversiei terenurilor agricole din întreaga lume şi care poate de-
termina o creştere semnificativă a emisiilor de GES. Ca urmare, odată cu 
aceste politici apare şi responsabilitatea respectării obiectivelor în domeniul 
schimbărilor climatice.

Unele politici în domeniul biocombustibililor (ale UE, dar şi ale unor ţări ca 
Mozambic, de exemplu) au criterii de sustenabilitate care ar trebui să prevină 
conversia pădurilor şi a altor arii naturale în terenuri destinate culturilor 
energetice („schimbarea directă a destinaţiei terenurilor”) şi trebuie evitată 
prin implementarea fermă a criteriilor de sustenabilitate.

Însă chiar şi atunci când aceste măsuri sunt eficiente, presiunea asupra te-
renurilor – provocată de atingerea obiectivelor UE în domeniul biocombus-
tibililor – va provoca o conversie indirectă a terenurilor. Culturile necesare 
producerii biocombustibililor vor ocupa terenurile destinate producerii de 
hrană, iar acestea din urmă se vor muta pe terenuri care au fost ocupate 
de păduri sau alte zone naturale. Acest fenomen se numeşte „schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenului” – ILUC (Indirect Land Use Change, în engl.).

Politicile actuale nu descurajează această practică, provocînd la o creştere 
a riscului despăduririlor şi a pierderii biodiversităţii. În plus faţă de aceste 
consecinţe, care au un efect direct asupra climei, ILUC are efecte şi asupra 
serviciilor aduse de ecosisteme, drepturilor omului şi dezvoltării durabile. 
 
Multe dintre publicaţiile şi studiile Centrului Comun de Cercetare al Comisiei 
Europene (JRC, 2008, 2010), ale FAO, Agenţiei pentru Combustibili din Surse 
Regenerabile şi ale UNEP au subliniat faptul că emisiile de GES provocate 
de schimbarea indirectă a destinaţiei terenului sunt semnificative şi că, cel 
mai probalbil, vor anula toate reducerile de gaze cu efect de seră realizate 
prin utilizarea biocarburantilor. Chiar şi studiile Comisiei Europene arată ca 
ILUC nu poate fi ignorat, dacă nu vrem ca politicile europene în domeniul 
biocombustibililor să aibă un efect exact contrar decât cel iniţial.

7.6	 ilUc	şi	BiocomBUstiBilii

Estimatul de emisii de gaze cu efect de seră asociate schimbării indirecte a 
destinaţiei terenului ia în considerare doar emisiile produse de conversia ca 
atare a terenului, nu şi sursele adiţionale, asociate extinderii suprafeţelor şi 
intensificării agriculturii:
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• nu se ia în calcul absorbţia viitoare a emisiilor de către pădurile tinere şi 
a altor terenuri naturale, care vor fi transformate în teren arabil;

• estimările pentru ILUC nu iau adeseori în calcul faptul că noile terenuri 
transformate în teren arabil nu sunt la fel de productive ca cele existente 
şi, din acest motiv, pot da recolte mai mici la acelaşi volum de lucrări 
agricole, ceea ce poate rezulta în emisii mai mari decât media;

• în fine, toate scenariile pentru ILUC presupun – pe lîngă schimbarea des-
tinaţiei terenului – intensificarea lucrărilor agricole care, la rîndul ei, va 
duce la o creştere a volumului de emisii de GES pe tonă de recoltă. Acest 
fenomen se poate produce fie prin utilizarea unor cantităţi mai mari de 
fertilizanţi, fie prin scăderea fertilităţii solului. 

• Pentru calcularea volumului de GES provocate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenului este nevoie de un factor de conversie. Nivelul de emisii 
asociat ILUC variază în funcţie de destinaţia anterioară a terenului; din acest 
motiv poate exista o gamă largă de factori de conversie (Bowyer, 2010).

• Emisiile nu constituie singurul impact al ILUC. Biodiversitatea este esen-
ţială pentru atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, dar este şi ea 
afectată, prin degradarea ecosistemelor. Considerată adeseori drept „fru-
moasă”, biodiversitatea este, de fapt, indispensabilă vieţii noastre. Fără 
ea multe dintre ecosisteme şi serviciile aduse de acestea vor dispărea. 
Adaptarea la schimbările climatice carea care are drept suport ecosiste-
mele este considerată o strategie de tip „win-win” (câştig de ambele părţi) 
deoarece „este eficientă din punct de vedere financiar, generează sociale, 
economice şi culturale şi contribuie la conservarea biodiversităţii.” (SCBD, 
2009).  Dacă ecosistemele se degradează sau dispar din cauza presiunii 
exercitate de politicile în domeniul biocombustibililor, vom pierde o 
soluţie salvatoare de adaptare la schimbările climatice.

Trebuie ţinut totuşi cont de faptul că, de cele mai multe ori, prin conver-
sia terenurilor agricole în terenuri destinate culturilor energetice se reduce 
cantitatea de fertilizanţi şi pesticide, ceea ce constituie un beneficiu pentru 
biodiversitate (Lankoski şi Ollikainen, 2011).

• Conform studiului OECD-FAO, creşterea cererii pentru biocombustibili 
poate avea un impact social negativ. Estimările arată că, până în anul 
2019, preţurile alimentelor pot creşte cu 40%, iar o parte din această 
creştere va fi determinată de cererea pentru biocombustibili. O estimare 
prudentă arată că în 2019, 16% din producţia globală de uleiuri vegetale 
va fi utilizată pentru producerea de biocombustibili (OECD, 2010). De-
oarece cererea de alimente va fi şi ea în creştere, această situaţie poate 
provoca conflicte în legătură cu pădurile, proprietatea terenurilor arabile 
şi destinaţia acestora.
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• Aceste conflicte deja au apărut; Banca Mondială a avertizat recent ca po-
liticile UE şi SUA în domeniul biocombustibililor au declaŞat o adevărată 
goana după terenuri. Investitori din toată lumea au început „vânătoarea” 
de terenuri în ţări în curs de dezvoltare din Africa şi alte continente, 
terenuri destinate culturilor agricole.

• În acest context este importantă menţionarea apariţia unei dileme sur-
prinzătoare: scenariile comandate de UE prevăd câ cererea din ce în ce 
mai mare de biocombustibili va provoca fie o conversie pe scară largă a 
terenurilor destinate agriculturii, fie o creştere substanţială a preţurilor 
la alimente. Teoriile economice susţin că o creştere a cererii poate fi 
satisfăcută prin creşterea ofertei – care va conduce la ILUC – sau prin 
creşterea preţului.

Analizele Comisiei Europene ignoră sistematic faptul că , aşa cum indică 
majoritatea scenariilor, creşterea preţului alimentelor va determina o scă-
dere a consumului şi va afecta cel mai mult populaţiile cele mai sărace şi 
vulnerabile din punct de vedere al securităţii alimentare.

Una dintre soluţiile pentru satisfacerea cererii din ce în ce mai mari 
pentru biocombustibili ar fi mărirea productivităţii sau cultivarea te-
renurilor marginale şi degradate. În acest fel s-ar reduce atît impactul 
indirect al schimbării destinaţiei terenurilor, cât şi creşterea preţului 
alimentelor. Posibilele creşteri ale volumului de gaze cu efect de seră, 
asociate intensificării agriculturii intensive pot fi de asemenea incluse, 
deşi cea mai bună soluţie pentru creşterea recoltelor ar fi cultivarea 
unor soiuri noi, fără suplimentarea cantităţii de fertilizanţi, pesticide 
sau a lucrărilor agricole.

• Un alt mijloc de limitare a consecinţelor ILUC este trecerea la combusti-
bilii din generaţia a doua şi a treia, un proces care deja a început în ţările 
dezvoltate. S-a calculat că durata necesară compensării volumului mai 
mare de GES asociat ILUC s-ar reduce de la 22-27 de ani, pentru combusti-
bilii din din prima generaţie, la 0-2 ani pentru combustibilii din generaţia 
a doua (Havlik et al., 2010).

7.7	 stUdii	de	caz

Studiile de caz prezentate aici au scopul de a ilustra atât efectele pozi-
tive, cât şi pe cele negative ale biocombustibilulor folosiţi în contextul 
accesului liber la energie şi locuri de muncă, al creşterii veniturilor şi 
al discriminării de sex în ţările în curs de dezvoltare. Bună guvernare, 
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drepturile omului şi aplicarea corectă a principiilor sustenabilităţii pot 
transforma o iniţiativă legată de producerea de biocombustibil din eşec 
în succes. 

Aşa DA!  
Proiectul comunitar ADPP – Mozambic, Bilibiza 

ADPP este o asociaţie naţională din Mozambic, membră a Mişcării Interna-
ţionale Humana – Oameni către Oameni (International Movement Humana 
People to People). ADPP a construit un centru de educaţie şi instruire în 
partea de nord a ţării. Echipa locală are rolul de a-i familiariza pe fermieri 
cu metodele agriculturii durabile, îi sprijină în creşterea producţiei agricole 
şi în diversificarea şi îmbunătăţirea culturilor. Mai mult, ADPP doreşte să 
asigure siguranţa hranei şi să reducă foametea în zonă. Fermierii din zona 
Bilibiza folosesc jatropha pe post de gard viu, pentru a-şi proteja culturile 
de animalele sălbatice şi vând seminţele către ADPP. În centru, se extrage 
uleiul de jatropha, care este vîndut înapoi fermierilor după filtrare (pentru 
bani sau servicii la schimb); aceştia îl folosesc la lămpile cu ulei sau pentru 
a face săpun. Uleiul se foloseşte şi pentru a produce electricitate, pentru un 
generator care alimentează centrul şi morile de ulei. 

presă de ulei de jatropha (bilibiza, mozambic)
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figure 13.2 generator electric ce foloseşte ulei de jatropha nerafinat (bilibiza, mozambic)

Jatropha folosită în producerea de electricitate (Practical Action Consulting, 2009)

În Mili, componenta energetică a proiectului Garalo a fost finanţată în mare 
parte de AMADER, o companie de stat care gestionează electricitatea în zona 
rurală, precum şi de o organizaţie neguvernamentală internaţională, funda-
ţia FACT. Proiectul Garalo viza cu prioritate dezvoltarea producţiei de bio-
combustibili, în special folosind jatropha, în special deoarece acesta este un 
model în care resursele naturale ale comunităţii rurale (pămîntul şi culturile 
de jatropha) sunt procesate şi folosite local, contribuind astfel la siguranţa 
energetică şi crescând valoarea adăugată pentru comunitate. 

Lanţul de producţie pentru jatropha este dezvoltat de două instituţii princi-
pale: CPP (Cooperativa Garalo a Producătorilor de Jatropha) şi compania de 
electricitate ACCESS. Fermierii care cultivă jatropha sunt în centrul modelului 
de afacere, ei fiind cei care furnizează biocombustibil către centrală electri-
că hibrid. CPP gestionează la nivel local orice aspect legat de seminţele de 
jatropha, de producţia şi vânzarea uleiului rafinat, precum şi de folosirea 
resturilor ca fertilizator. 
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Pentru a putea lucra eficient în toate satele, fermierii au organizat comitete 
de producători rurali, cu sprijinul autorităţilor locale, pentru a gestiona acti-
vităţi cheie precum colectarea seminţelor sau transportul către cooperativă. 
Dintr-o cultură totală estimată la 10.000 ha de jatropha, se cultivă 600 de ha, 
cu implicarea a 326 de familii. Multe culturi sunt pe terenuri pe care anterior 
se cultivă bumbacul. 

Compania privată de electricitate ACCESS are o capacitate de 300 kW, cu o 
reţea de distribuţie de aproximativ 13 km, cu posibilitatea de extindere pe 
încâ 3 km. În prezent, 247 de gospodării sunt conectate la această micro reţea, 
după ce au plătit o contribuţie de  $30 pentru costurile de conectare. În ceea 
ce priveşte consumul de electricitate, există două categorii principale de tari-
fare. Pentru a încuraja proprietatea comunităţilor rurale asupra producţiei de 
jatropha, modelul social şi de business a fost dezvoltat cu implicarea activă 
a autorităţilor locale. De exemplu, dată fiind competiţia pentru seminţele 
de jatropha, autorităţile au interzis vânzarea lor în afara comunei, pentru a 
asigura o alimentare durabilă a centralei hibrid. 

Biocombustibilii şi aspecte legate de diferenţele între sexe (Banda et al., 2009)

În India, grupuri restrânse din sate izolate strâng seminţe din pădurea din 
apropiere şi folosesc uleiul din seminţe pentru a face biocombustibil, folosind 
un procesor mic, acţionat cu pedală. Biocombustibilul este folosit pentru a 
pune în funcţiune pompe pentru apă, un generator electric şi o maşină de 
arat. Femeile participă la strângerea seminţelor şi la planificarea şi dezvol-
tarea sistemelor micro-energetice, dar e nevoie de mai mult efort pentru a 
creşte implicarea lor în procesul de luare a deciziilor, în privinţa gestionării 
sistemului şi a dezvoltării de noi iniţiative care să folosească energia dis-
ponibilă. 

În Uganda, în cadrul unui proiect pilot, s-au instalat patru platforme multi-
funcţionale, două din ele fiind folosite pentru a produce şi folosi biocombusti-
bili. Scopul proiectului era acela de a evalua diverse modele de implementare, 
înainte de a le relua într-o iniţiativă mai mare, la nivel naţional. Femeile au 
participat la toate activităţile şi au fost invitate să-şi spună părerea în legă-
tură cu proiectul. În stadiul de implementare, femeile au participat la cursuri 
de instruire destinate beneficiarilor proiectului. Au participat de asemenea la 
cultivarea florii soarelui pentru producerea de biocombustibil. 

În Sri Lanka şi Zimbabwe, o serie de proiecte le-au permis agricultorilor să 
cultive jatropha în scop comercial, pentru a alimenta o centrală de producţie 
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de biocombustibil. Proiectul din Sri Lanka este relativ restrâns, cu implica-
rea a 21 de familii de agricultori, şi are scopul de a îmbina culturile cu scop 
comercial cu aplicaţii locale în ceea ce priveşte electricitatea. Nu există o 
prioritate acordată problemelor  legate de diferenţa între sexe, însă există o 
participare importantă a femeilor: ele sunt principalii furnizori de seminţe 
pentru centrul de procesare a biocombustibilului şi participă la cursuri de 
instruire şi la luarea deciziilor în ceea ce priveşte cultivarea de jatropha. Bi-
odieselul produs local va avea rolul de a lărgi accesul localnicilor la electrici-
tate pentru iluminat şi pompele de apă, posibil şi pentru preparatul mâncării 
şi pentru creşterea veniturilor. 

Aşa NU! 
Drepturile omului şi condiţiile de muncă în Brazilia (un raport al Amnesty 
Internaţional, 2008)

În martie 2007, un grup de avocaţi angajaţi de Ministerul Muncii din Brazi-
lia au salvat 288 de muncitori ce fuseseră obligaţi la muncă forţată, pe şase 
plantaţii de trestie de zahăr din São Paulo. În aceeaşi lună, 409 muncitori, 
din care 150 erau membri ai populaţiilor indigene, au fost eliberaţi de la o 
distilerie de etanol din Mato Grosso do Sul. Echipele de inspectori au mai 
descoperit 831 de tăietori indigeni, care locuiau în adăposturi supra-aglome-
rate şi insalubre pe o plantaţie din aceeaşi regiune. În iunie, peste o mie de 
oameni ce lucrau în condiţii asemănătoare cu sclavia au fost eliberaţi de pe 
o plantaţie de zahăr a companiei producătoare de etanol Pagrisa. 

În urma investigaţiilor, o comisie a senatului i-a acuzat pe inspectori că ar 
fi exagerat în privinţa condiţiilor nefavorabile de lucru. Prin urmare, cerce-
tările echipei au fost temporar suspendate de Ministerul Muncii, de teamă 
că acuzaţiile să nu submineze credibilitatea inspectorilor. Cercetările au fost 
reluate în octombrie. 

Guvernul brazilian a luat măsuri pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă din 
sectorul producţiei de zahăr. În São Paulo, unde se cultivă 60% din trestia de 
zahăr din Brazilia, au avut loc inspecţii şi puneri sub acuzare. La nivel federal, 
guvernul a promis să introducă un sistem de certificare socială şi ecologică, 
pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă şi pentru a reduce impactul asupra 
mediului.

biofuel_abstract.indd   49 31/08/12   16:47



50 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

Elefanţi în pericol în Etiopia (FoE, 2010)

Sanctuarul pentru elefanţi Babile din Etiopia este locul în care trăieşte una 
din cele mai importante populaţii de elefanţi din Cornul Africii. Elefantul 
African este o specie ameninţată. În acest sanctuar mai trăiesc lei cu coamă 
neagră, simbolul naţional al Etiopiei, leoparzi, babuini şi maimuţe colobus 
alb cu negru. Sanctuarul este recunoscut şi ca „habitat avifaunistic de im-
portanţă globală”. 

Se estimează că peste 300 de elefanţi trăiesc în sanctuar, pe o suprafaţă 
foarte întinsă. În ultimii ani, populaţia locală a început să ocupe terenurile, 
în căutare de pământ pentru agricultură. 

Guvernul etiopian consideră că îmbunătăţirea sistemului de furnizare a ener-
giei este crucială pentru dezvoltarea ţării şi sprijină cu elan biocombustibilii, 
atît ca sursă de energie cît şi ca sursă de venit din exporturi. Guvernul a 
publicat chiar o strategie a biocombustibililor, care identifică o suprafaţă de 
700.000 ha pentru cultivarea trestiei de zahăr şi 23 de milioane de hectare 
pentru cultivarea jatrophei şi a ricinului. 

În martie 2007, în sanctuarul Babile a sosit un nou „agricultor”: Flora Eco-
power, o companie germană producătoare de  agrocombustibil, primise acces 
la 10.000 ha de teren pentru a cultiva ricin. Aproape întreaga suprafaţă era în 
interiorul sanctuarului şi includea zone de hrănire ale elefanţilor. Autorită-
ţile responsabile de faună nu ştiau că aceste terenuri fuseseră concesionate 
companiei. Flora Ecopower a început să cureţe terenul în vederea cultivării 
şi lucrările au durat timp de trei zile, înainte ca Autoritatea Etiopiană pentru 
conservarea faunei să intervină. După o serie de discuţii, compania a spus că 
nu se vor mai extinde în interiorul sanctuarului. 
Un studiu de impact asupra mediului, derulat după ce lucrările începuseră, 
a arătat că plantaţia de ricin invada habitatul elefanţilor. Studiul a arătat de 
asemenea că plantaţia redusese suprafaţă de păşunat folosită de săteni, cre-
înd astfel riscul ca aceştia să-şi aducă animalele în interiorul sanctuarului. 
La intervenţia guvernului, Sanctuarul a primit drept compensaţie mai mult 
teren pentru elefanţi. 

Plantaţii de jatropha în India (FoE, 2009)

Statul indian Chhattisgarh a salutat apariţia jatrophei, făcând planuri pentru 
plantaţii care să acopere 1 milion de hectare până în 2012. În 2006, în timpul 
unei vizite, fostul preşedinte indian APJ Abdul Kalam Azad a declarat că statul 
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era fruntaş în producţia de biodiesel din jatropha, iar autorităţile locale i-au 
răspuns urându-i bun venit în „ţara jatrophei”.  

Chhattisgarh este un ţinut cu tradiţie în cultivarea orezului. 45% din populaţie 
trăieşte sub limita de sărăcie. Aproape 40% din suprafaţă statului este împă-
durită şi peste 44% din populaţie depinde de păduri pentru traiul de zi cu zi. 

Acest elan entuziast al autorităţilor locale faţă de jatropha nu a fost împăr-
tăşit de toată lumea. Lideri sociali şi asociaţii comunitare au răspuns vizitei 
preşedintelui printr-o scrisoare deschisă, intitulată: „Bolul de orez sau ţara 
jatrophei: oamenii patrioţi din Chhattisgarh sunt cei care decid”. Scrisoarea 
a dat naştere la îngrijorări legate de faptul că cei mai săraci oameni din 
Chhattisgarh  – adivasis, o comunitate tribală şi dalits,  aparţinînd castelor 
inferioare – urmau să fie evacuaţi de pe pămîntul pe care munceau şi de care 
depindeau întru totul, conform dreptului de proprietate comună. 

Implementarea planurilor legate de jatropha a căzut întâi în sarcina auto-
rităţilor de management şi dezvoltare forestieră, responsabile pentru orice 
plantaţii în zona clasificată drept pădure. În Chhattisgarh, această zone in-
clude suprafeţe recunoscute ca teren comunitar.

Compania britanică D1 Oils, în colaborare cu compania indiană Williamson 
Magor, cultivă de asemenea jatropha în zonă, având contracte cu fermierii. 
Puieţi de jatropha au fost plantaţi în mai multe sate din acest stat, ceea ce 
a dus la plângeri în privinţa pierderii terenurilor. În Bhumia, 20 hectare de 
teren de păşunat aflate în proprietatea autorităţilor forestiere au fost acoperite 
cu plantaţii de jatropha, însă puieţii au fost călcaţi în picioare de vite, după 
declaraţiile mai-marelui satului. Terenul a fost replantat şi izolat cu un gard, 
folosindu-se mână de lucru subvenţionată prin Planul Naţional de Dezvoltare 
a ocupării forţei de muncă în mediul rural. 

În iunie 2007, adunarea satului (panchayat) din Hansda a plantat jatropha 
pe un teren de 16 hectare, pe care lucrau 20 de familii dalit din sat. Familiile 
au spus că o turmă de vite fusese lăsată liberă pe terenul lor, iar apoi acolo 
fusese plantată jatropha. „Au venit cu buldozerele şi ne-au distrus culturile 
şi pământul”, a spus Ajit Ekka, a cărui familie depinde de 1 hectar de teren 
agricol pentru a avea ce să mănînce. Ajit este activist social şi a mobilizat fa-
miliile dalit pentru a smulge puieţii din rădăcină. Oamenii au trimis plângeri 
către toate autorităţiile locale şi imediat au început cercetările. 

În urma mişcării de rezistenţă, împotriva celor 20 de familii au fost intentate 
două procese, unul din partea autorităţilor forestiere, ca urmare a smulgerii 

biofuel_abstract.indd   51 31/08/12   16:47



52 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

puieţilor de jatropha, şi unul pentru ocuparea terenurilor ce aparţin guvernu-
lui. Familiile au plătit amenzi variind între 500 şi 1500 de rupii (între 7 şi 20 
de euro), iar procesul intentat pentru smulgerea puieţilor a fost anulat. Celă-
lalt proces este încă în desfăşurare, tribunalul solicitînd din partea adunării 
generale a satului, formată din membri ai castelor superioare, dovezi despre 
dreptul asupra terenului, înainte ca terenul să poată fi înapoiat familiilor dalit. 
Familiile dalit sunt de părere că acest acord scris nu va fi dus la bun sfârşit. 
Societatea pentru Bunăstarea Triburilor are dosare despre săteni care au fost 
bătuţi şi arestaţi în momentul în care au încercat să oprească plantarea de ja-
tropha. Astfel de incidente, legate de plantări forţate de jatropha pe pământul 
comunităţilor locale, s-au întâmplat în cel puţin cini regiuni, în Kawardha, 
Bilaspur, Korba, Kanker şi Rajnandgaon. 
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Acronime	

ACCESS Companie de electricitate din Mozambic
ADPP Asociaţie Naţională din Mozambic
AMADER Companie de stat care gestionează electricitatea în zona 

rurală în Mali
BIO-H2 Biocombustibil rezultat din fermentaţia biomasei selec-

ţionate
B100 Carburantului diesel fosil
BX	 Carburantului diesel fosil amestecat cu biodisesel
CH4 Metan
CO2	 Dioxid de carbon
CH3OH Metanol
C2H5OH Etanol
CPP Cooperativa Garalo a Producătorilor de Jatropha
EEA Comitetul Ştiinţific al Agenţiei Europene de Mediu
EN590 Standardului european pentru diesel
FACT Fuels from Agriculture in Communal Technology
FAO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură
FAOSTAT Baza de date statistică a FAO
FQD Directiva pentru Calitatea Carburanţilor
GES Gaze cu efect de seră
HVO Uleiurile vegetale hidrogenate
IPCC Comitetul Interguvernamental privind Schimbările 

Climatice
IFAD	 Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă
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ILUC impactul indirect al schimbării destinaţiei terenului
IEA Agenţia Internaţională pentru Energie
JCL Jatropha curcas L. (nuca de Barbados)
JRC Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene
NREAP Planurile Naţionale de Acţiune pentru Energie Regene-

rabilă
OECD Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite
RBD Rafinat Albit Deodorizat
RED Directiva privind Energia Regenerabilă
SCBD Convenţia privind Conservarea Biodiversităţii
TG Trigliceride
UE Uniunea Europeană

biofuel_abstract.indd   54 31/08/12   16:47



biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie 55

Lucrări citate şi literatura de specialitate 

AJANOVIC A., 2010. Biofuels versus food production: Does biofuels production 
increase food prices?. Energy, 1-7.

AMNESTy INTERNAţIONAL REPORT, 2008. State of the World’s Human Rights.

ANAND, S., HANSON, K., 1997. Disability-adjusted life years: a critical review. 
Journal of Health Economy. 16.

ARNDT C.,  BENFICA R., TARP F., THURLOw J., UAIENE R., 2008. Biofuels, Poverty, 
and Growth: A Computable General Equilibrium Analysis of Mozambic. University 
of Copenhagen.

AyRE M, 2007. Will biofuel leave the poor hungry?. BBC News. 2007-10-03.

BAFFES J AND HANIOTIS T., 2010. Placing the 2006/08 Commodity Price Boom 
into Perspective. World Bank. Policy Research Working Paper 5371

BANDA, K, KARLSSON, G., 2009. Examining the Potenţial of Biofuels for Rural 
Development and Empowerment of Women, Energia – Internaţional Union for 
Conservation of Nature.

BATIDzIRAI B., FAAIJ A., AND SMEETS E., 2006. Biomass and bioenergy supply 
from Mozambic. Energy for Sustainable Development, 1.

BIOkRAFT-NACHV. Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Her-
stellung von Biokraftstoffen (Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung - Biokraft-
NachV)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/biokraft-nachv/gesamt.pdf 
(03.01.2011)

biofuel_abstract.indd   55 31/08/12   16:47



56 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

BOwyER, C., 2010. Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Ex-
panded Use of Biofuels and Bioliquids în the EU – An Analysis of the Naţional 
Renewable Energy Action Plîns”, Institute for European Environmental Policy, 
November 2010, www.ieep.eu

CIAIAN P. AND KANCS A., 2010. Interdependencies în the energy–bioenergy–food 
price systems: A cointegration analysis. Resource and Energy Economics, în press.

COD, 2008. 2008/0016.

COTULA, L., VERMEULEN, S., LEONARD R. & KEELEy, J., 2009. Land grab or de-
velopment opportunity? Agricultural investment and internaţional land deals în 
Africa, London/Rome: IIED/FAO/IFAD

DG IPOL, 2011. Indirect Land Use Change and Biofuels, Directorate General 
for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, 
Environment, Public Health and Food Security.

DUAILIBI J., 2008. Ele é o falşo vilão (în Portuguese). Vejă Magazine. 2008-
04-27.

EIA, 2010. UŞ Energy Information Administration, www.eia.gov/oiaf/aeo.

EPLCA, 2007. European Platform on Life Cycle Assessment - European Commis-
sion – Joint Research Centre.

ESCOBAR J.C, LORA E.S., VENTURINI O.J., YANEz E.E., CASTILLO E.F., AND ALMA-
zAN O., 2009. Biofuels: Environment, technology and food security. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 13.

EwING M., MSANGI S., 2009. Biofuels production în developing countries: asses-
sing tradeoffs în welfare and food security. Environmental science and policy, 12.

FAO, 2008. The State of Food and Agriculture, Biofuels: Prospects, Risks and Oppor-
tunities, Chapter 6, Section Food-security impacts at the naţional level, p.74.

FAzIO S., 2010. Analisi ambientale della coltivazione di biomasse a scopo energetico 
con metodologia Life Cycle Assessment (LCA) (în Italian). PHD thesis, June 2010, 
University of Bologna, Italy. 

FERREIRA-SIMõES A.J., 2007. Biofuels will help fight hunger. The New York Ti-
mes, 2007-08-06.

biofuel_abstract.indd   56 31/08/12   16:47



biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie 57

FOE, 2009. Losing the plot. The threats to community land and the rural poor 
through the spread of the biofuel jatropha în India, Friends of the Earth Europe, 
December 2009.

FOE, 2010. Africa: up for grabs. The scale and impact of land grabbing for agrofu-
els”, Friends of the Earth Africa and Friends of the Earth Europe, June 2010.

FQD, 2009. Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC aş regards the specification of petrol, 
diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse 
gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC aş regards the specifi-
cation of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC 
(hereinafter “FQD” for Fuel Quality Directive).

GRUNDwALD M., 2008. The Clean Energy Scam. Time Magazine. 2008-03-27.

GUCCIARDI GARCEz C.A., DE SOUzA VIANNA J.N., 2009. Brazilian Biodiesel Policy: 
Social and environmental considerations of sustainability. Energy, 34.

GUINéE, J., HEIJUNGS, R., 1995. A proposal for the definition of resource equiva-
lency factors for use în product Life-Cycle Assessment. Environmental Toxicology 
and Chemistry, 14.

HALL J., MATOS S., SEVERINO L., BELTRAO N., 2009. Brazilian biofuels and social 
exclusion: established and concentrated ethanol versus emerging and dispersed 
biodiesel. Journal of cleaner production, 17.

HAVLík P., SCHNEIDER U.A., SCHMID E., BöTTCHER H., FRITz S., SkALSký R., AOkI 
K., DE CARA S., KINDERMANN G., KRAXNER F., LEDUC S., MCCALLUM I., MOSNIER 
A., SAUER T., OBERSTEINER M., 2010. Global land-use implications of first and 
second generation biofuel targets. EnergyPolicy, doi:10.1016/j.enpol.2010.03.030.

HEIJUNGS, R., GUINEE, J.B., HUPPES, G., LANkREIJER, R.M., UDO DE HAES, H.A., 
WEGENER SLEESwIJk, A., ANSEMS, A.M.M., EGGELS, P.G., DUIN, R.V., GOEDE, 
H.P., 1992. Environmental Life Cycle Assessment of Products. CML, Leiden.

HOyT E., 2008. Mozambic biofuels assessment. Econergy Internaţional Corpo-
ration, Washington DC (UŞA). 

EUROPEAN COMMISSION, “Biofuels and other renewable energy în the transport 
sector” and European Commissions communication on biofuels and ILUC at http://
ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/biofuels_en.htm

biofuel_abstract.indd   57 31/08/12   16:47



58 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

INTERNAţIONAL ORGANIzATION STANDARDIzATION (ISO 14040-43), 1997. Life 
cycle assessment-principles and framework. ISO 14040-43.

IPCC, 2006. IPCC Guidelines for Naţional Greenhouse Gas Inventories, Internaţi-
onal Panel on Climate Change. Institute for Global Environmental Strategies.

ISCC 201, 2010. Systemgrundlagen für die Zertifizierung von nachhaltiger Bi-
omasse und Bioenergie. http://www.iscc-system.org/e865/e890/e1491/e1493/
ISCC201Systemgrundlagen_ger.pdf (last consulted on 03.01.2011).
Jay I., Hendricks B., 2007. Apollo’s Fire, Island Press, Washington, D.C. Chap-
ter 6. Homegrown Energy.

KEE-LAM M., TAT TăN K., TEONG LEE K., MOHAMED A.R., 2009. Malaysian palm 
oil: Surviving the food versus fuel dispute for a sustainable future. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 13. 

KINGSBURy K, 2007. After the Oil Crisis, a Food Crisis?. Time Magazine. 2007-
11-16.

LANE J., 2008. Meat vs Fuel: Grain use în the U.S. and China, 1995-2008. Biofuel 
digest. April 2008.

LANkOSkI J., OLLIkAINEN M., 2011. Biofuel policies and the environment: Do 
climate benefits warrant increased production from biofuel feedstocks? Ecological 
Economics, 70, 676-687.

MITCHELL D., 2008. A note on Rising Food Crisis, The World Bank. Policy Re-
search Working Paper No. 4682.

MULDER P. AND TEMBE J., 2008. Rural electrification în an imperfect world: A 
case study from Mozambic. Energy policy, 36.

MURRAy, C.J.L., 1994. Quantifying the burden of disease: the technical basis for 
disability-adjusted life years. World Health Organization. Bulletin 72.

OECD 2008A . Economic Assessment of Biofuel Support Policies. OECD Directo-
rate for  Trade and Agriculture 2008-07-16. 

OECD 2008B. Biofuel policies în OECD countries costly and ineffective, says report. 
OECD Directorate for Trade  and Agriculture 2008-07-16. 

biofuel_abstract.indd   58 31/08/12   16:47



biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie 59

OECD, 2010. Biofuel production 2010-19. http://www.agri-outlook.org/docume
nt/9/0,3343,en_36774715_36775671_45438665_1_1_1_1,00.html

ÖkO-INSTITUT, 2009. Empfehlung zur Weiterentwicklung der Methodik des Pro-
duct Carbon Footprint.

PIMENTEL D., WARNEkE A.F., TEEL W.S.,  SCHwAB K.A., SIMCOX N.J., EBERT 
D.M.,  BAENISCH K.D. AND AARON M.R., 1988. Food versus biomass fuel: socioe-
conomic and environmental impacts în the UŞ, Brazil, India, and Kenya. College 
of agriculture and life sciences. Cornell university, New York.

PRACTICAL ACTION CONSULTING, 2009. Small-Scale Bioenergy Initiatives: Brief 
description and preliminary lessons on livelihood impacts from case studies în Asia, 
Latin America and Africa. Prepared for PISCES and FAO by Practical Action 
Consulting, January 2009

PRé CONSULTANTS B.V., 2001. The Eco-Indicator 99. A damage oriented method for 
life cycle impact assessment -Methodology Report and Annex, 3rd ed., Amersfo-
ort, NL.

RED, 2009. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 April 2001 on the promotion on the promotion of the use of energy from re-
newable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC 
and 2003/30/EC (hereinafter “RED” for Renewable Energy Directive). 

ROTHER L., 2006. With Big Boost From Sugar Cane, Brazil Îs Satisfying Its Fuel 
Needs. The New York Times. 2006-04-10.

RUNGE C.F., SENAUER B., 2007. How Biofuels Could Starve the Poor. Foreign 
Affairs, May-June 2007. 

SCBD, 2009. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2009. Con-
necting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of 
the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. 
Montreal, Technical Series No. 41, 126 pages. http://www.cbd.int/doc/publi-
cations/cbd-ts-41-en.pdf

SCHMITz P.M. AND KAVALLARI A. Crop plants versus energy plants on the inter-
naţional food crisis. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17.

SRINIVASAN S., 2009. The food v. fuel debate: A nuanced view of incentive struc-
tures. Renewable energy, 34.

biofuel_abstract.indd   59 31/08/12   16:47



60 biocombustibilii - o soluţie controversată privind accesul la energie

T&E BRIEFING, 2010. For a complete list of studies saying that ILUC should be 
accounted, see the T&E Briefing: The Science of Biofuels and Indirect land use 
change (September 2010)., http://transportenvironment.org/Publications

TIRADO M.C., COHEN M.J., ABERMAN N., MEERMAN J., THOMPSON B., 2010. 
Addressing the challenges of climate change and biofuel production for food and 
nutrition security Food Research Internaţional, 43.

UDO DE HAES, H.A., JOLLIET, O., FINNVEDEN, G., HAUSCHILD, M., KREwITT,W., 
MüLLER-WENk, R., 1999. Best available practice regarding impact categories and 
category indicators în life cycle impact assessment. Internaţional Journal of LCA 4.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM, 2007. Empowering rural commu-
nities by planting energy”, Background paper of the Roundtable on bioenergy 
enterprise în developing regions, March 2007

WILSON M., 2008. The Biofuel Smear Campaign. Fărm Futures. 2008-02-08.

ZHOU X, XIAO B, OCHIENG RM, YANG J., 2008. Utilization of carbon-negative 
biofuels from low- input high-diversity grassland în China. Environmental Sci-
ence and Pollution Research. 14.

biofuel_abstract.indd   60 31/08/12   16:47



biofuel_abstract.indd   61 31/08/12   16:47



biofuel_abstract.indd   62 31/08/12   16:47



biofuel_abstract.indd   63 31/08/12   16:47



co-operation
that counts

This project is funded by the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of GVC and 
can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

biofuel_abstract.indd   64 31/08/12   16:47


