
1 

 

 

Tema: Biocombustíveis 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
As vantagens do uso do biodiesel são: o uso de matéria-prima para sua produção, assim o restante poderia ser 

utilizado como fertilizantes, não é uma fonte poluente, muitos acreditam que seria a solução para as grandes 

cidades, diminuindo os casos de doenças respiratórias e a incidência da chuva ácida, o custo de um 

biocombustível é inferior ao de derivados do petróleo, mas o rendimento assemelha-se já que a gasolina tem 

em sua composição uma porcentagem de álcool, a queima incompleta desse combustível produz monóxido de 

carbono que se prende à hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio. O gás carbônico produzido pelo 

biodiesel será absorvido e será empregada na fotossíntese para seu desenvolvimento, completando o ciclo do 

biocombustível. 

 

 

As vantagens do uso do biodiesel são: a) o uso de matéria-prima para sua produção, assim o restante poderia 

ser utilizado como fertilizantes; b) não é uma fonte poluente, muitos acreditam que seria a solução para as 

grandes cidades, diminuindo os casos de doenças respiratórias e a incidência da chuva ácida e c) o custo de um 

biocombustível é inferior ao de derivados do petróleo, mas o rendimento assemelha-se já que a gasolina tem 

em sua composição uma porcentagem de álcool, e a queima incompleta desse combustível produz monóxido 

de carbono que se prende à hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio. O gás carbônico produzido 

pelo biodiesel será absorvido e será empregado na fotossíntese para seu desenvolvimento, completando o 

ciclo do biocombustível. 

 

 

O uso do biodiesel apresenta quatro vantagens principais: a) incorpora matéria-prima para sua produção, assim 

o restante poderia ser utilizado como fertilizantes; b) não é uma fonte poluente, e muitos acreditam que seria a 

solução para as grandes cidades, diminuindo os casos de doenças respiratórias e a incidência da chuva ácida; c) 

o custo de um biocombustível é inferior ao de derivados do petróleo mas o rendimento assemelha-se e d) é 

melhor para a saúde do que a gasolina, já que esta tem em sua composição uma porcentagem de álcool e a 

queima incompleta desse combustível produz monóxido de carbono que se prende à hemoglobina, 

dificultando o transporte de oxigênio. O gás carbônico produzido pelo biodiesel será absorvido e empregado na 

fotossíntese, promovendo o desenvolvimento de uma nova planta e completando o ciclo do biocombustível. 

 

Em relação aos combustíveis fósseis, o uso dos biocombustíveis apresenta quatro vantagens: 1) emprega 

matéria-prima vegetal em sua produção, que resulta em resíduos aproveitáveis, como adubo;  2) é menos 

poluente, diminuindo a incidência de doenças respiratórias e chuva ácida em meios urbanos densamente 

povoados; 3) apresenta custo inferior aos derivados de petróleo mas com rendimento semelhante e 4) é 

menos prejudicial para a saúde do que a gasolina – devido à presença de álcool em sua composição, a queima 

incompleta produz monóxido de carbono que se liga à hemoglobina e dificulta o transporte do oxigênio na 

corrente sanguínea. A queima do biocombustível resulta em gás carbônico, absorvido na fotossíntese, gerando 

uma nova planta para um ciclo sustentável. 

 

Comment [01]: Este trecho apresenta, 
em uma frase só de mais de 5 linhas, todas 
as vantagens do uso do biodiesel. Mas 
existem muitas ideias concorrentes na 
mesma frase, que poderiam ser agrupadas 
em termos de ideias semelhantes, para 
conveniência de leitura. 

Comment [02]: A adoção da itemização 
com divisão entre a), b) e c) já ajuda a 
informar ao leitor que existem grupos de 
argumentos na frase, fragmentando de 
forma positiva a leitura e a argumentação. 

Comment [03]: Concordância entre 
“biodiesel” e o verbo “empregar”. 

Comment [04]: Aqui a inserção de um 
novo item, ajudando a separar ainda mais 
as ideias ocorrendo na frase. 

Comment [05]: Na sugestão de texto 
novo, um aperfeiçoamento ainda maior da 
estrutura do texto, visando à distribuição 
mais coerente dos argumentos.Também 
existem modificações para fluidez e 
facilidade de leitura e compreensão. 


