
   É obtido de fontes naturais 
 capazes de se regenerar, e portanto 

 inesgotáveis 

Biodiesel Combustível renovável 
 

soja dendê girassol Pinhão-manso 

Centro-oeste e sudeste Norte Sul Nordeste 



Em 1900 o inventor Rudolf Diesel  
 
Em 1980 Expedito Parente registrou  
A primeira Patente mundial de biodiesel 
 
Em 2003 iniciou os estudo de uma politica 
 
Em 2004 lançou o programa de produção 
e uso do biodiesel 
   



Os ácidos orgânicos que formam os óleos 
tem de 16 – 18 carbonos e são chamados 

 ácidos graxos 



Processo de transesterificação 



 Transesterificação 

   Por meio dessa reação química é possível 
a separação da glicerina do óleo  vegetal. 
As moléculas dos óleos vegetais em 
questão são formadas por três ésteres 
ligados a uma molécula de glicerina, ou 
seja, são triglicerídios. 

 

Óleo vegetal 
ou 

Gordura animal  

Álcool metílico 
ou 

Álcool etílico 
23%  

Catalizador 
NaOH  
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+ + 



Resultado da Transesterificação 
 

Biodiesel 
D= 0,875 g/cm3 
 

Glicerina 13% 
D= 1,26 g/cm3 

 



Combustível alternativo e pode ser 
utilizado em todos os motores a diesel 

2008 
B2 

2014 
B7 



Legislação 

Em 2008  B2 adição 2% 
 
Em 2010  B5 adição 5% 
 
Em Julho de 2014  B6 adição 6% 
 
Em Novembro de 2014 B7 adição 7% 



Redução de emissões de gases 
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Resolução nº 18, de 22 de junho de 2007 
Resolução nº 34, de 28 de julho de 2016 
 
§ 2º Fica dispensado de prévia anuência da ANP o 
uso experimental ou específico que trata o caput, 
caso consumo mensal do combustível a ser testado 
seja inferior a 10.000 litros mês. 
§ 3º A dispensa de prévia anuência não exime o 
usuário e o proprietário do equipamento de 
responderem pelo uso e seus eventuais 
danos. 

Uso experimental de biodiesel 



Biodiesel urbano 2006 

Utiliza como matéria prima o óleo de fritura usado 
 
 
 
 

Acroleína 
  

De fórmula química C3H4O é um composto 
de aldeído etilênico obtido pela desidratação 

da glicerina por bactérias 



Qualidade da matéria prima 

Óleo oleico peso molar 282 
 
 
Teor de umidade máximo 1% 
 
 
Índice AGL máximo 3,5 % 
 
 
Índice de peroxido máximo 10% 



Objetivos do projeto biodiesel: 

I- Coletar e destinar corretamente os óleos e 
gorduras de origem animal ou vegetal, evitando 
assim que estes resíduos contaminem o meio 
ambiente. 
 
II- Utilizar esse material coletado para produção de 
biodiesel. 
 
III- Utilizar o biodiesel produzido em sua própria 
frota. 



Diretrizes do projeto 

I- Informar e orientar a população quanto aos 
problemas ambientais causados pelo descarte 
inadequado de óleos e gorduras. 



II- Cadastrar e efetuar a coleta no local cadastrado 
conforme agendamento ou quando for solicitado.  

Diretrizes do projeto 



III- Identificar com certificado “amigo do meio 
ambiente” os locais participantes colaboradores do 
“programa novo Biodiesel Urbano”, para que a 
população possa ter conhecimento dos parceiros da 
Prefeitura neste programa. 

Diretrizes do projeto 



Diretrizes do projeto 

IV- Utilizar os óleos e gorduras (origem vegetal ou 
animal) para produção de biodiesel, sempre que for 
possível (tecnicamente ou em razão de legislação). 
 
 
V- Utilizar nos veículos da frota da prefeitura o 
biodiesel produzido, gerando com isso uma 
economia para os cofres publico.   



Diretrizes do projeto 

VI- Fazer destinação final dos resíduos que foram 
coletados, e não foram utilizados para produção de 
biodiesel. Destinação essa que será feito através de 
parceria com empresa devidamente autorizada e 
licenciada. 
 
 Esses resíduos são vendidos e o valor 
repassado integralmente para o Fundo Social de 
Solidariedade (FUNSSOL). Conforme DECRETO Nº 
10.553 DE 20 DE JANEIRO DE 2010. 



Veículo de óleo 



Carga e descarga 



Filtragem do óleo 



Tanques para armazenamento do óleo 



Reator 



Retirada da glicerina 



Armazenamento do biodiesel bruto 



Colunas de purificação 

Resina de troca iônica 
 
Aparência: Esferas Rígidas 
 
Grupo Funcional: R-SO-3 
 
Forma Iônica Fornecida: H+ 
 



Armazenamento do biodiesel purificado 



Obrigado! 

Lutero Lima Junior 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28

