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Questão EnergéticaQuestão Energética

• A maior parte de toda a energia consumida no mundo
provém:provém:

Carvão Gás Natural

Petróleo
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Questão EnergéticaQuestão Energética

• Consequências• Consequências

Esgotamento das reservas

Problemas ambientais
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Questão EnergéticaQuestão Energética

Possível SoluçãoPossível Solução

Page 4 Biocombustíveis



BiocombustíveisBiocombustíveis

Promove sustentabilidade

Reduz gases que provocam efeito estufa

Gera desenvolvimento regional socialGera desenvolvimento regional, social 
e agrícola
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BiocombustíveisBiocombustíveis

Biocombustíveis
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BiodieselBiodiesel

• Definição

“É um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis
como óleos vegetais e gorduras animais que, estimulados por um
catalisador, reagem quimicamente com o álcool etílico ou o metanol”
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Fonte:.[TORRES, 2006]



BiodieselBiodiesel
• Vantagens ambientais

COCOCOCO22

Além disso, o uso do biodiesel reduz significativamente as emissões de:

•20% de enxofre20% de enxofre
•9,8% de anidrido carbônico
•35% de hidrocarbonetos tóxicos
•55% de material não-particulado
•78 a 100% dos gases causadores do efeito estufa
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•100% de compostos sulfurados e aromáticos



BiodieselBiodiesel
• Vantagens sócio-econômicas

•Redução de custos com importação de combustíveis fósseis

•Contribui para a geração de empregos no setor primário

•Promove o desenvolvimento regional•Promove o desenvolvimento regional

•Sedimenta a tecnologia de produção agrícola e industrial
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Matérias-primas para produção do biodiesel

Óleos vegetais Gordura Óleos 
animal residuais

mamona sebo bovino óleo de frituramamona

dendê 

babaçu

sebo bovino

óleo de peixes

sebo ovino

óleo de fritura

óleo residual de 
indústrias 
li tí ibabaçu

girassol 

l dã

óleo de peixes

d d

banha suína

alimentícias

algodão 

canola

gordura de 
frango

linhaça 

milho 
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amendoim 
Viscosidade



Produção do BiodieselProdução do Biodiesel
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Fonte:.[www.biodieselbr.com]



Biodiesel no BrasilBiodiesel no Brasil
Detêm cerca de 20% de toda a 

biodiversidade mundial*

Extensa faixa territorial

Clima e solo propício
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*[DA SILVA, 2001]



Biodiesel no BrasilBiodiesel no Brasil
Além do potencial em produção de  oleaginosas o Brasil possui...

Segundo maior rebanho de 
b i d d

Produzindo atualmente cerca 
de 900 000 t/ano de sebobovinos do mundo de 900.000 t/ano de sebo
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Biodiesel no BrasilBiodiesel no Brasil

Governo Federal
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Biodiesel no BrasilBiodiesel no Brasil

PROBIODIESEL PNPB
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Expansão do Biodiesel no BrasilExpansão do Biodiesel no Brasil
O Brasil é o único país no mundo com grande capacidade de expandir sua
produção de oleaginosas para a produção de biodiesel.

90 ilhõ d h t *90 milhões de hectares*
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*Fonte:.[Embrapa, 2006]



Alimentos x Biocombustíveis
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A Problemática do GlicerolA Problemática do Glicerol

•A previsão é que o Brasil produza em 2009 em torno de 3 7 bilhões de litros•A previsão é que o Brasil produza em 2009 em torno de 3,7 bilhões de litros
de biodiesel*;

•Cerca de 10% de todo volume de biodiesel produzido corresponde a glicerol;

•Há um grande receio que o excesso de glicerina produzida, altamente
poluidora, possa ser descartada de maneira irresponsável no meio ambiente;p , p p ;

•Ainda não há definida na Política Nacional de biodiesel uma alternativa para•Ainda não há definida na Política Nacional de biodiesel uma alternativa para
absorver este elevado volume excedente;
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Fonte:.[ANP, 2009]



A Problemática do GlicerolA Problemática do Glicerol

• Diante desta realidade, estão sendo desenvolvidas pesquisas voltadas à, p q
utilização deste volume excedente de glicerol.

Células a 
combustívelcombustível
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Célula a Combustível

Fuel
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Glicerol em Células a Combustível

• O glicerol apresenta uma elevada densidade de energia (6.260kWh L-1)
comparado a outros combustíveis como o etanol (5.442 kWh L-1) e o metanol
(4.047 kWh L-1);

• Não é tóxico;

• Não é inflamável;
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Aplicações das DGFCAplicações das DGFC
• Produção de energia elétrica de 5kW a 250kW

Suprimento de energia elétrica 

Empresas de telecomunicações Bancos Hospitais

Centros de pesquisa Aeroportos

Page 22 Centros de processamento de dados 



Aplicações das DGFCAplicações das DGFC
DGFC
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Fonte:.[FILGUEIRAS, et al., 2003]



Futuro...Futuro...
DGFC
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