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1892 – Patente para o seu
motor de auto-ignição,
mas somente em 1897
coloca em funcionamento
de forma eficiente.

Um pouco da história...

tesla-institute. Rudolf Diesel. Electrical-engineering-articles/431-rudolf-diesel 3

Rudolph Diesel
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Destinação do produto e co-produto

GLICERINA

• Industria médico-farmacêutica
• Indústria de cosmético
• Indústria química
• Solventes para tintas e vernizes
• Lubrificante em diversas aplicações práticas
• Compósitos (plásticos biodegradáveis)
• Substrato para processos biotecnológicas

Bosco Carvalho. O biodiesel brasileiro é melhor que o europeu, afirma APROBIO. 2016
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Por que produzir 

biodiesel?

América Latina mostra força na exportação agropecuária. 2019 6

PREOCUPAÇÃO 
AMBIENTAL / ECOLOGICA

• Protocolo de Kioto: “efeito estufa”
(1t de biodiesel evita 2,5t de CO2

• Reduz as emissões de poluentes

• Não contém enxofre

• Grande redução de monóxido de carbono
(CO)

• Redução significativa de hidrocarbonetos

POSICIONAMENTO
ESTRATÉGIA / ECONÔMICA

• Busca de substitutos para os derivados de
petróleo.

• Auto-suficiência energética

• Geração de emprego e renda no campo

• Fortalecimento do Agronegócio

• Redução de importações de diesel e
petróleo

• Cria sinergia entre Complexo Oleaginoso
e o Setor de Álcool Combustível



O que torna o processo dispendioso ?

EXTRAÇÃO DO ÓLEO
VEGETAL

PRÉ-TRATAMENTO 
DO ÓLEO

TRANSESTERIFICAÇÃO
(ALCOÓLISE)

PURIFICAÇÃO DO 
BIODIESEL

RECUPERAÇÃO DO 
SUB-PRODUTO

Neutralizar
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Uso do biodiesel (% mistura)

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E O BIODIESEL NO BRASIL. 2017 8



Principal desafio

Produzir em grande escala, um produto de qualidade
ANP, a partir de óleos vegetais brutos ou pré-tratados,
utilizando uma tecnologia simples, de fácil transferência
para o setor produtivo e que não requeira mão de obra
muito especializada

LIMITAÇÕES: Controle de qualidade (qualidade de matéria-prima e
produtos), otimização de processo e uso alternativo de co-produtos
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O biodiesel é feito de óleo 

vegetal e este serve de 

alimento!

Isto está certo?!

Problema ou solução?
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Ministério de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Departamento 

de Biocombustíveis. BOLETIM MENSAL DOS BIOCOMBUSTÍVEIS. 2016
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Multi Óleos resíduos e coleta, CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR, 2017 12



Envolvimento na pesquisa 
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Paula Groba. Urabio. Biocombustíveis: aliados do 

Brasil na transição para a energia limpa. 2017 14



15Ministério de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Departamento de 

Biocombustíveis. BOLETIM MENSAL DOS BIOCOMBUSTÍVEIS. 2016
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Bosco Carvalho. O biodiesel brasileiro é melhor que o europeu, afirma APROBIO. 2016



No Brasil...
Capacidade nominal e
produção de biodiesel
(mil m³/ano)
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Mais de 105 mil famílias 
beneficias em todo o 

Brasil 

ANP, Central de conteúdo: anuário de estatistica, 2018



No mundo
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O biodiesel europeu. Statista APROBIO. 2019



O que é esperado?
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Expansão da oferta de biocombustíveis  =  R$ 1,4 
trilhões de investimentos

Economia a balança comercial  =  importação de 
gasolina e de diesel evitada 300 bl litros 

Segurança energética  =  18% de participação de 
bioenergia na matriz energética 

Redução de 847 mil de ton de CO2 com etanol e 
biodiesel = 6 bi de árvores plantadas

1,4 milhões de novos empregos – produção de etanol, 
biodiesel e biogás + invetimentos produtivos  

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E O BIODIESEL NO BRASIL. 2017



Para o próximo seminário
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P&D no DQUI e na UFPR
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“O motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e poderá ajudar
consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países onde ele
funcionar. Isto parece um sonho do futuro, mas eu posso predizer com inteira
convicção que esse modo de emprego do motor diesel pode, num tempo dado,
adquirir uma grande importância.”

Rudolph Diesel
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Obrigada!
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