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ALMEIDA, N. S. APLICAÇÕES E ANÁLISES DO SOLO E VEGETAÇÃO COM 
GLICERINA PROVENIENTE DO BIODIESEL. [Trabalho de Conclusão de Curso de 
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RESUMO 

 

Visto que a produção de biodiesel cresceu consideravelmente nas proporções 
nacionais e estrangeiras, seja para abastecer a área de transporte como para o ser 
utilizado no setor energético, algumas questões começaram a ser levadas em 
consideração para amenizar os impactos que essa produção possa causar, visto 
que ela atinge questões ambientais e econômicas, devido o seu plantio, à 
competição com a produção de alimentos e o baixo balanço energético de algumas 
culturas. Outro problema decorrente é a preocupação com o excedente de glicerina 
que está sendo lançado no mercado. A glicerina tem muitos fins industriais, mas 
sendo proveniente do biodiesel esta se torna impura, impossibilitando, muitas vezes, 
o seu uso sem um tratamento prévio em vários setores. Este tratamento de 
purificação acaba encarecendo seu valor final. Dessa forma, a busca por novas 
alternativas para a sua utilização é de grande importância. Baseando-se na falta de 
alternativas e as poucas linhas de pesquisa sobre este tema, foi criado um projeto 
que desse vazão aos estudos nessa área, na expectativa de atestar novos usos com 
a glicerina e dando espaço para a criação de novos trabalhos. Através de análises 
físico-químicas e constante observação, foi atestado a capacidade do solo e da 
planta em lidar com esse coproduto. 

Palavras-chave: biodiesel; glicerina; solo; análise do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALMEIDA, N. S. APPLICATION AND ANALYSIS OF SOIL AND VEGETATION 
WITH GLYCERINE FROM BIODIESEL [Academic Coursework in Technology in 

Environmental Management]. São Paulo Federal Institute. São Roque, 2014.  

 

ABSTRACT 

 

Since biodiesel production has grown considerably in the domestic and foreign 
proportions, is to supply the transport area as to be used in the energy sector, some 
questions began to be taken into account to mitigate the impacts that such 
production may cause, since it reaches environmental and economic issues, 
because your planting, competition with food production and low energy balance of 
some crops. Another problem arising is the concern with the surplus of glycerin being 
launched in the market. Glycerin has many industrial uses, but being from the 
biodiesel it becomes impure, disabling, often the use without prior treatment in 
various sectors. This purification treatment ends up increasing its final value. Thus, 
the search for new alternatives to its use is of great importance. Based on the lack of 
alternatives and the few lines of research on this topic, a project was created to give 
vent to the studies in this area, hoping to certify new uses with glycerin and giving 
space for the creation of new jobs. Through physical-chemical analyzes and constant 
observation, was attested capacity of the soil and the plant to deal with this 
coproduct. 

Keywords: Biodiesel, glycerin, soil; analysis of soil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico 

 

A dependência do petróleo e a poluição gerada pelo seu óleo diesel são as grandes 

desvantagens do uso deste combustível. Por essa razão, a busca por fontes 

energéticas alternativas vem sendo estimulada. O biodiesel é o combustível 

derivado de óleos vegetais ou de gordura animal que pode substituir total ou 

parcialmente o óleo diesel derivado do petróleo, podendo ser obtido por diferentes 

processos, como craqueamento, transesterificação ou esterificação, tendo glicerina 

como subproduto. A transesterificação é o método estimulado pelo Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel no Brasil, consistindo na reação química 

de triglicerídeos com alcoóis (metanol ou etanol) na presença de um catalisador 

(NaOH) (FREITAS e SILVA, 2008). O Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) foi criado em 2004, pelo Governo Federal, como ação estratégica 

e prioritária para o Brasil. O Programa surgiu com o compromisso de viabilizar a 

produção e o uso do biocombustível no país, focando na competitividade, na 

qualidade, na garantia de segurança de seu suprimento, na diversificação das 

matérias primas, no fortalecimento das potencialidades regionais para produção e na 

inclusão social de agricultores familiares (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, 2011). 

O biodiesel, além de ser obtido de fontes renováveis, tem como vantagens a menor 

emissão de gases poluentes e a menor persistência no solo. Entretanto, o custo de 

produção atualmente é maior e o balanço energético, apesar de variar com o 

sistema de produção utilizado, é menos favorável em relação ao óleo diesel 

(FREITAS e SILVA, 2008). 

Por ser derivado de fontes renováveis, pode ser produzido a partir de gorduras 

animais ou de óleos vegetais a partir de grandes variedades, tais como mamona, 

dendê, girassol, canola, gergelim, soja, dentre outras. Por esse motivo a energia 

gerada pelo Biodiesel é chamada de “energia renovável” (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011). 
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Figura1: Quadro Composição do biodiesel;  

Fonte: Glicerina, resíduo bem-vindo. Vasconcelos, 2012. 

 

Além da questão ambiental, a utilização de biocombustíveis permite certa 

independência do petróleo e dos países que o exporta e, consequentemente, de 

suas oscilações econômicas. Produzir biodiesel gera trabalho e renda, tanto no 

campo, quanto na fábrica. O cultivo da matéria prima cria oportunidades de trabalho 

e geração de renda na agricultura familiar, estimulando a inclusão social em todas 

as regiões do país (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011). 

O biodiesel é conhecido desde o início do século passado, especialmente na 

Europa. Através de registros históricos, em 1895, o Dr. Rudolf Diesel desenvolveu 

um motor alimentado por óleo de amendoim, levando sua invenção à mostra 

mundial em Paris, em 1900 (FREITAS e SILVA, 2008). 
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O interesse pelo óleo diesel mineral cresceu após as crises causadas pelo petróleo 

e pela preocupação em reduzir a poluição causada pela combustão. O biodiesel 

surgiu como alternativa aos combustíveis derivados do petróleo e vem sendo usado 

em várias partes do mundo. Muitos países já o produzem em grande escala. Seu 

processo começou a crescer, consideravelmente, na década de 1990 e hoje é 

produzido em muitos países. Seus maiores produtores são a Alemanha, Estados 

Unidos e Brasil. O biodiesel, no mercado internacional, é utilizado para abastecer 

veículos de passeio, transportes públicos, frotas cativas, além da geração de 

energia. Seu uso vem sendo incentivado com o objetivo de substituir os 

combustíveis fósseis (BIODIESELBR, 2012). 

Devido à sua origem, ele é considerado “limpo”, mas durante a sua produção 

observa-se a formação de glicerina. A glicerina tem grande utilidade industrial, seja 

na produção de embalagens, plásticos e cosméticos. Porém, quando ela é derivada 

do Biodiesel, esta se torna imprópria como matéria para outros produtos, pois ela 

não possui o grau de pureza correto (MENDES e SERRA, 2012). 

O crescimento dessa produção tem gerado um grande excedente de glicerina bruta, 

cerca de 10% do volume total, que contém impurezas como água, metanol e 

material orgânico, diminuindo seu valor (CUBAS et al., 2010, apud MENDES e 

SERRA, 2012). Em função do aumento na demanda desse biocombustível, surge a 

necessidade de estudos para novas aplicações desse subproduto, o qual, se 

descartado ao meio ambiente, pode ter alto impacto ambiental (ANTUNES et al., 

2011, apud MENDES e SERRA, 2012). 

 

1.2 Justificativa 

 

Pensando na quantidade de glicerina que fica excedente no mercado, visto que ela 

representa cerca de 10% do volume total do biodiesel, foi desenvolvida a ideia 

central deste trabalho, que consiste na criação de um projeto para atestar novos 

usos com a glicerina e aumentar as linhas de pesquisa. Ao ser gerada a partir da 

reação de transesterificação, ela encontra-se impura, trazendo em sua composição 

produtos como metanol, água e outros resíduos, impedindo que ela seja usada pela 

indústria sem um tratamento prévio. Atualmente, ela está sendo usada para cobrir 

cargas de minério para evitar que levante poeira e outras partículas (BIODIESELBR, 

2012) e também como aditivos para combustíveis (MOTA et al., 2009). Estes 



13 
 

requerem tratamentos e reações químicas até que ela seja adicionada ao produto 

final. 

Diante desde cenário, o projeto pretende explorar um tema ainda pouco abordado e 

sem muitos referenciais, com o intuito de usar a glicerina bruta como agente 

principal e, através das experiências, provar que é interessante aprofundar os 

estudos e pesquisas sobre ela e mostrar que muitos outros trabalhos podem ser 

criados a partir deste inicial. 

 

1.3 Objetivos Gerais 

 

Verificar a possibilidade do uso da glicerina proveniente do biodiesel, em solos e 

vegetações. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Atestar uma nova aplicação para a glicerina proveniente do biodiesel com o intuito 

de diminuir seu excedente no mercado, dando a ela uma função de valor agregado e 

ambientalmente viável; possibilitar que novas pesquisas sejam iniciadas a partir dos 

resultados discutidos neste trabalho; explicitar, antecipadamente, os problemas 

vinculados com a glicerina oriunda da produção de biodiesel. 

 

1.5 Materiais e Métodos 

 

Através da experiência realizada, o principal objetivo foi verificar de maneira clara as 

influências que o meio sofre em contato com a glicerina bruta, quais são as 

mudanças e os impactos positivos e negativos. Toda a parte prática foi idealizada 

pelo Professor Doutor Marcos Paron, sendo então algo inédito. A sugestão de 

utilizar gramíneas se deu pela simplicidade em relação ao cuidado com elas e a fácil 

germinação. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais para 

experimento: a) 15 vasos de 3 Kg cada um; b) 15 vasilhas cm capacidade de 1 Kg; 

c) 50 Kg de substrato com pH = 6,0 (terra adubada); d) sementes de gramíneas; e) 

glicerina proveniente do biodiesel sem tratamento prévio. Para facilitar a divisão, os 

grupos foram subdivididos em A, B e C (por exemplo, Grupo 1: 1 A, 1 B e 1 C) para 

se ter mais amostras do mesmo. 

O substrato é dividido entre os 15 vasos e as 15 vasilhas (Figura 2 e Figura 3), 

sendo dispostos 400 g de terra em cada vasilha e 1.600 g nos vasos.   

 

 
Figura 2: Foto dos vasos;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 
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Figura 3: Foto das vasilhas;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

Para observar as diferentes mudanças causadas pela glicerina, ela foi separada em 

quatro níveis de diluição em água: 0% (glicerina pura), 25%, 50% e 75%. Cada nível 

é testado em três vasos e três vasilhas. Ela representa 25% da massa total do 

substrato. As diluições tentam encontrar um ponto de equilíbrio entre eles. 

O restante é tratado somente com água para que haja um comparativo com os 

demais, servindo de controle. Quando todos os recipientes receberem suas 

respectivas misturas, eles devem ser saturados com água. Para que o 

encharcamento não estrague as sementes, deve-se esperar, pelo menos, cerca de 

dois dias para semeá-las. 

As vasilhas servem de controle para observar as características do solo em contato 

com a glicerina, contendo somente a mistura entre eles. Os vasos recebem as 

sementes de gramínea para que seja possível a verificação da viabilidade de plantio 

em contato com a glicerina, ou seja, se a ela impede ou não a germinação. 

Sendo assim, as diluições são separadas em grupo. 

Todos os recipientes do Grupo 1 recebem a glicerina pura (100 mL para as vasilhas 

e 400 mL para os vasos); o Grupo 2 recebe a glicerina diluída em 25% de água (75 

mL para as vasilhas e 300 mL para os vasos); o Grupo 3 a recebe diluída em 50% 

de água (50 mL para as vasilhas e 200 mL para os vasos); o Grupo 4 a recebe 
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diluída em 75% de água ( 25 mL para as vasilhas e 100 mL para os vasos) e o 

Grupo 5 é tratado somente com água. 

Cerca de um mês após a germinação nos vasos de controle (Grupo 5), é realizada a 

análise de pH.  

Para a sua determinação, o método utilizado é em cloreto de cálcio, fazendo uso da 

solução de cloreto de cálcio 0,01 mol/L-1, mantendo o pH entre 5,0 e 5,5. Caso não 

esteja, é necessário equilibrar, utilizando HCL ou Ca(OH)2. Coleta-se 10 cm3 dos 

substratos de cada vaso para frascos plásticos, adicionando 25 ml da solução CaCl2 

0,01mol L-1 e esperando 15 minutos. Após esse período, deve-se agitar em 

suspensão por 10 minutos a 220 rpm, usando o aparelho agitador e deixando 

decantar por 30 minutos. Em seguida, ajusta-se o medidor do pH com as soluções 

entre  4,0 e 7,0. Sem agitar, é mergulhado o eletrodo na suspensão, de modo que a 

ponta de vidro do eletrodo toque rapidamente a camada de sedimento. Em seguida, 

basta ler o pH estabelecido (RAIJ et al., 2001). 

 

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

2.1 O biodiesel 

 

Desde 1900, quando o inventor alemão Rudolph Diesel expôs seu motor movido a 

óleo de amendoim, foram testadas várias outras espécies vegetais para o seu 

funcionamento (FREITAS e SILVA, 2008).  

O alto custo de produção de sementes dificultou a utilização do motor Diesel. A 

quantidade abundante de petróleo no início do século XX e o baixo custo para o 

refino do seu óleo fez com que os óleos vegetais fossem substituídos por ele, que 

então foi chamado de “óleo diesel”. Nas décadas de 30 e 40, os óleos vegetais eram 

utilizados apenas em caso de emergência (MA & HANNA, 1999, apud FREITAS e 

SILVA, 2008). 

Entretanto, os combustíveis fósseis são altamente poluidores, seja pela emissão de 

gases de efeito estufa durante a combustão, seja pelo descarte de resíduos ou pelos 
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derramamentos que eventualmente ocorrem no mar e no solo. Não são raros 

também os anos em que o consumo excede a produção (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2006, apud FREITAS e SILVA, 2008). 

Desde o século XX, a sociedade vem fazendo uso do petróleo na forma de 

combustível e dos seus produtos derivados. O incentivo à utilização de insumos 

renováveis que possam substituir ao menos parte dos combustíveis fósseis se deu 

pelo aumento da demanda por fontes de energia, pelas mudanças climáticas 

causadas pelo aquecimento da atmosfera, pelo desenvolvimento socioeconômico 

intenso, principalmente nos países emergentes, e pelo esgotamento das reservas 

petrolíferas de fácil extração. A diminuição do uso desses combustíveis se dará 

também pela dificuldade ambiental do planeta em absorver os gases provenientes 

da combustão (MOTA et al., 2009). 

Seu uso vem sendo incentivado, pois a poluição gerada pode ser menor quando 

comparada aos resíduos derivados dos combustíveis fósseis, dependendo do 

produto que for proveniente. Ele substitui de forma total ou parcial o óleo diesel de 

petróleo em motores, tanto automotivos quanto estacionários (geradores de 

eletricidade, calor etc.) (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, [201-]). 

A menor emissão de gases poluentes é uma das principais vantagens do uso de 

biodiesel. Segundo estudos, concluiu-se que o SO2 é totalmente eliminado, a 

fuligem diminui em 60%, o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos diminuem em 

50%, os hidrocarbonetos poliaromáticos são reduzidos em mais de 70% e os gases 

aromáticos diminuem em 15% (BARNWAL & SHARMA, 2005, apud FREITAS e 

SILVA, 2008). 

Em 1998, um estudo foi realizado pelos Departamentos de Agricultura e de Energia 

dos Estados Unidos sobre a emissão de gás carbônico (CO2) pelo biodiesel 

produzido de soja, desde a produção agrícola até à queima pelo motor, e do diesel 

de petróleo, da extração à combustão, as emissões de CO2  pelo B20 e pelo B100 

foram, respectivamente, 15,7% e 78,5% menores que as do óleo diesel derivado de 

petróleo. Entretanto, esse estudo também mostrou que a emissão de alguns gases é 

maior durante a combustão do biodiesel, como a de óxidos de nitrogênio (NO e 

NO2), cuja soma aumenta em 2,6% na mistura B20 e em 13,3% no B100, e a de 

ácido clorídrico (HCl), que aumenta em 2,8% no B20 e em 13,6% no B100 

(FREITAS e SILVA, 2008). 
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O transporte é um grande responsável pela emissão dos gases poluentes. Em 2003, 

25% da energia consumida no país proveio de fontes fósseis. Essa emissão é 

crescente, alterando o clima e a qualidade do ar, além de outras consequências 

indiretas (MOTA et al., 2009). 

Os biocombustíveis, por serem provenientes de matérias orgânicas, contribuem para 

o ciclo do carbono na atmosfera, pois o gás emitido é reabsorvido pelas plantas que 

irão produzi-lo, diminuindo os impactos.  

O principal meio de obtenção do biodiesel é a partir da transesterificação de óleos 

vegetais com alcoóis (metanol e etanol), usando catálise básica (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, [201-]). 

 

 

Figura 4: Esquema Produção do biodiesel;  

Fonte: Biocombustíveis: a energia renovável. Jornal Coamo, 2006. 

 

Os Bicombustíveis surgiram como uma alternativa para amenizar o aquecimento 

global, pois eles permitem a ciclagem do gás carbônico, exemplificado na Figura 18.  
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Figura 5: Esquema Ciclo do bicombustível;  

Fonte: Biocombustíveis: vantagens e desvantagens. Vestibulando Web, 2012. 

 

O CO2 eliminado pelo veículo é absorvido pelas plantas, através da fotossíntese, e 

parte dessa matéria orgânica será usada para a produção de mais bicombustível, 

tendo a devolução do CO2 para a atmosfera, estabelecendo-se um equilíbrio. O 

mesmo não ocorre com os combustíveis fósseis, pois estes foram formados a partir 

de alta pressão e temperatura e grande quantidade de reações químicas. Ao 

queimar este produto, o CO2 liberado é o mesmo que foi retirado há milhões de 

anos. Sem ter nenhum mecanismo para capturar esse gás e formar mais petróleo, a 

concentração de CO2 na atmosfera aumenta (MOTA et al., 2009). 

 

2.2 O biodiesel no mundo 

 

O fato de o bicombustível ser renovável o torna uma grande alternativa como fonte 

de energia em longo prazo. Ele vem sendo testado em várias partes do mundo, além 
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de ter uma alta produção em países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, 

Argentina, França, Itália e Malásia (BIODIESELBR, 2012). 

 

 

Figura 6: Quadro Produção mundial do biodiesel;  

Fonte: Biodiesel no mundo. Biodieselbr, 2012. 

 

O principal mercado produtor e consumidor em grande escala é a Europa, 

produzindo anualmente mais de 1,35 milhões de toneladas. As refinarias de petróleo 

da Europa têm buscado eliminar o enxofre do óleo diesel, diminuindo a sua 

lubricidade. Para corrigi-lo, é adicionado o biodiesel, que possui alta lubricidade. O 

maior produtor e consumidor do biocombustível é a Alemanha, produzindo cerca de 

42% do total. Sua produção é feita a partir da colza, que é utilizado na 

nitrogenização do solo. O óleo é distribuído de forma pura, sem mistura ou aditivos, 

para a rede de abastecimento composta por 1700 postos (BIODIESELBR, 2012). 

Os governos têm papel fundamental no aumento da produção do biodiesel, 

incentivando seus respectivos países da maneira mais viável. 
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Figura 7: Quadro Relação econômica do biodiesel nos países;  

Fonte: Biodiesel no mundo. Biodieselbr, 2012. 

 

Sua produção vem evoluindo notavelmente desde a década de 1990 (Figura 21), e 

seu uso será cada vez maior em frotas de ônibus, caminhões pesados 

(principalmente com a mistura B20), navios, construção, máquinas agrícolas, 

aquecimento residencial e geração de energia (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, [201-]). 
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Figura 8: Quadro Evolução da produção de biodiesel no mundo; 

Fonte: Biodiesel no mundo. Biodieselbr, 2012. 

 

2.3 O biodiesel no Brasil 

 

O Brasil possui grandes vantagens, tanto agronômicas, quanto geográficas, para a 

produção do Biodiesel, por se situar em uma região tropical com altas taxas de 

luminosidade, além da grande disponibilidade hídrica e regularidade de chuvas. O 

país explora menos de um terço de sua área agricultável. Como incentivo à 

produção, criou-se o Programa Biodiesel para a implantação técnica e econômica de 

forma sustentável, somado à sua produção e uso, focando também na inclusão 

social, desenvolvimento regional e geração de empregos. O Programa visa à 

utilização apenas das terras impróprias para o plantio de gêneros alimentícios 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, [201-]). 

Por substituir o óleo diesel que vem do petróleo, tem sido um grande vetor de 

redução das emissões de diversos poluentes (monóxido de carbono, enxofre, entre 

outros) e no combate ao efeito estufa. Além de colaborar para uma maior 

diversificação da matriz energética brasileira, reforça o protagonismo do Brasil nos 

acordos e compromissos internacionais de respeito ao meio ambiente e mudanças 

climáticas e contribui para que o país compre menos óleo diesel de petróleo de 
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países estrangeiros e também deixe de exportar grãos in natura, esmagando e 

produzindo óleo e farelo dentro do país. Contando com as vantagens ambientais e 

econômicas, essa produção inova também pelos benefícios sociais, gerando 

trabalho e renda, tanto no meio rural como nas fábricas (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011). 

Em 2004, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel. O PNPB é um programa interministerial que tem como objetivo a 

implantação da cadeia de produção do biodiesel no Brasil. É coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia e integrado por alguns ministérios membros da CEIB e 

órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Petrobras e Embrapa. Ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, coube a responsabilidade de projetar e 

operacionalizar a estratégia social do PNPB, criando formas de promover a inserção 

qualificada de agricultores familiares na cadeia de produção do Biodiesel 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011).  

O programa prevê que este seja adicionado ao diesel comum em todo o país. Em 

2008, o diesel passou a conter, obrigatoriamente, 3% de biodiesel (B3). Em 2013 foi 

previsto o aumento deste percentual para 5% (B5). O Brasil é um dos pioneiros no 

uso deste tipo de combustível já utilizando o álcool etílico, oriundo da fermentação 

da cana, desde a década de 1970, reforçando a necessidade de se encontrar 

utilizações comerciais para os coprodutos excedentes, como a glicerina (MOTA et 

al., 2009). 

Há grande diversidade de produção do biodiesel no país, seja pelo uso de soja, 

girassol, babaçu, mamona, dentre outros, espalhados por todas as regiões. 
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Figura 9: Potencial brasileiro para produção de combustível vegetal;  

Fonte: Biodiesel no Brasil. Biodieselbr, 2012 

 

Com esse aumento, o incentivo à produção de álcool é obrigatório. A ANP (Agência 

Nacional do Petróleo) estima que a produção brasileira de biodiesel alcance cerca 

de 176 milhões de litros anuais. A maior demanda é determinada pelo mercado de 

derivados do petróleo, em que 76% são consumidos no setor de transporte, 16% no 

setor agropecuário e 5% para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados 

(BIODIESELBR, 2012). 

No país, o álcool combustível é derivado da cana-de-açúcar, que tem o caule 

triturado nas moendas das usinas, liberando o caldo que serve de matéria prima 

para a produção do etanol. O bagaço que sobra é queimado e gera eletricidade pela 

usina. Após ser filtrado, o caldo é fermentado com leite de levedura, água e ácido 

sulfúrico. Em seguida, ele é centrifugado e bombeado para colunas de destilação, 

onde é transformado em álcool hidratado (BIODIESELBR, 2012). 
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Em busca de alternativas viáveis, várias espécies vegetais estão sendo estudadas 

para extração de óleo. A maior demanda pode estimular a produção de oleaginosas, 

aumentando a escala de produção e oferta grãos, o que pode resultar em diminuição 

do custo. No entanto, este fato pode aumentar a competição entre a produção de 

alimentos e a produção de combustível, visto que provém de um mesmo produto, 

resultando em maior valor dos grãos e elevando o custo de produção (ZHANG et al., 

2003, apud FREITAS e SILVA, 2008). 

As práticas agrícolas adotadas no cultivo das espécies produtoras de Biodiesel são 

aspectos determinantes das eficiências econômica e energética do processo de 

obtenção do mesmo. Devido à diversidade climática e à grande extensão territorial, 

nove culturas são indicadas para a produção de Biodiesel no país: dendê, côco, 

babaçu, girassol, canola, mamona, amendoim, soja e algodão. As espécies com 

maior potencial produtivo são o dendê e o côco, que ainda têm a vantagem de 

serem culturas perenes e com colheita contínua durante o ano (FREITAS e SILVA, 

2008).  

Mesmo com algumas desvantagens, o cultivo dessas espécies pode contribuir para 

o desenvolvimento da agricultura em regiões de menor disponibilidade hídrica do 

Estado, servindo também como estímulo às pequenas agroindústrias. A diversidade 

de espécies é importante para se reduzir a capacidade ociosa das indústrias de 

esmagamento e de extração, que assim passam a receber matéria-prima em vários 

meses do ano e não apenas após a colheita de uma espécie (FREITAS e SILVA, 

2008). 

O aumento da área agrícola para produção de bioenergia é um aspecto polêmico, 

visto que o setor vem sendo acusado de degradação e de ser emissor de gases de 

efeito estufa (PHILIP ROBERTSON et al., 2000, apud FREITAS e SILVA, 2008).  

A produção de grãos para combustível utiliza recursos naturais em maior quantidade 

que a produção de óleo diesel de petróleo. A exemplo da competição que existe 

entre o álcool combustível e o açúcar, os preços do biodiesel e dos alimentos 

derivados de grãos oleaginosos podem passar a competir no mercado (FREITAS e 

SILVA, 2008). 

O biodiesel apresenta vantagens ambientais em relação ao óleo diesel; porém, o 

balanço energético varia conforme o sistema utilizado no cultivo das espécies 

produtoras de óleo. O cultivo dessas espécies exigirá adaptação do sistema 

agrícola, favorecendo a rotação de culturas, e aumentará a área agrícola, além de 
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intensificar o uso de áreas já utilizadas. Assim, o ônus ou o bônus que essa 

produção trará ao ambiente depende do sistema agrícola utilizado (FREITAS e 

SILVA, 2008). 

 

2.4 A glicerina proveniente do biodiesel e sua problemática 

 

Muitas formas de energia têm provido as necessidades humanas, e seu aumento 

ocorre à medida que a humanidade se utiliza de novas tecnologias (MARÇON, 2010, 

apud MENDESS e SERRA, 2012). O crescimento da produção de biodiesel tem 

gerado um grande excedente de glicerina, cerca de 10% do volume total. Essa 

porcentagem representa a glicerina bruta, pois apresenta impurezas como água, 

metanol e material orgânico. Essas características lhe conferem um baixo valor 

comercial (CUBAS et al., 2010, apud MENDES e SERRA, 2012). Em função do 

aumento na demanda desse biocombustível, surge a necessidade de estudos para 

novas aplicações desse subproduto, o qual, se descartado ao meio ambiente, pode 

ter alto impacto ambiental (ANTUNES et al., 2011, apud MENDES e SERRA, 2012) 

(MENDES e SERRA, 2012). 

O biodiesel é produzido através de três processos: o craqueamento, a esterificação 

ou a transesterificação. Esta última pode ser etílica, quando usado o álcool comum 

(etanol), ou metílica, quando usado o metanol. O crescimento da produção tem 

gerado um grande excedente de glicerina, produto da reação de transesterificação 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, [201-]). 

Para cada 90 m3 de biodiesel produzido por transesterificação, são gerados, 

aproximadamente, 10 m3 de glicerina. As projeções mostram uma produção de 

cerca de 250 mil toneladas por ano, a partir de 2013, com a introdução do B5 

(MOTA et al., 2009). 
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Figura 10: Quadro Produção de Biodiesel e Glicerina nos últimos anos;  

Fonte: Glicerina, resíduo bem-vindo. Vasconcelos, 2012. 

 

O glicerol foi descoberto em 1779, por Scheele (MOTA et al., 2009), pelo 

aquecimento de uma mistura de óxido de chumbo com azeite de oliva. O glicerol 

ocorre naturalmente em formas combinadas como triglicerídeos e em todos os óleos 

graxos animais e vegetais, sendo isolado quando estes óleos são saponificados. 

Desde 1949, o glicerol também tem sido produzido comercialmente pela síntese do 

propeno, na qual ocorre a cloração a alta temperatura, envolvendo radicais livres 

como intermediários, formando o cloreto de alila. Em seguida, este reage com o 

ácido hipocloroso (água sanitária), formando a haloidrina, que será tratada com 

excesso de base, formando assim o glicerol. Este método representa cerca de 25% 

da capacidade de produção dos EUA e 12,5% da capacidade de produção mundial 

de glicerol, mas muitas unidades estão sendo desativadas em virtude de sua grande 

oferta oriunda da produção de biodiesel. Estima-se que, em todo o mundo, a 

produção de glicerol alcançou 1,2 milhões de toneladas por volta de 2012, devido ao 

aumento da produção de biodiesel (MOTA et al., 2009). 

Os termos glicerina ou glicerol tem como nome oficial pela International Union of 

Pure and Applied Chemistry (IUPAC) propano – 1, 2, 3 – triol. A molécula de 
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glicerina tem três grupos hidroxílicos que são responsáveis por sua solubilidade em 

água. Tal propriedade se faz indispensável para o projeto. Seu ponto de fusão é 

17,8°C e evapora com decomposição a 290°C (MENDES E SERRA, 2012). 

A glicerina purificada (glicerina farmacêutica) tem grande aplicação nos setores de 

cosméticos, higiene pessoal, alimentos, medicamentos e fumo. Em termos de 

transformação química ela ainda apresenta aplicações limitadas, sendo as principais 

na produção de explosivos, como a nitroglicerina, e na formação de resinas 

alquídicas (MOTA et al., 2009). 

No entanto, para que a glicerina proveniente do biodiesel possa ter essa gama de 

aplicações, a mesma necessita de um tratamento prévio, onde todo o álcool utilizado 

na transesterificação, metanol ou etanol é retirado através de sua destilação e, em 

seguida, é submetida a um tratamento ácido para retirada dos sais de catalisador 

também oriundo da produção do biodiesel (MENDES e SERRA, 2012). 

 

 

Figura 11: Quadro Utilidades da glicerina;  

Fonte: Glicerina, resíduo bem-vindo. Vasconcelos, 2012. 

 

Para tornar viável o seu uso, todo o álcool utilizado no processo de 

transesterificação deve ser retirado através da sua destilação, além de um processo 

de neutralização feito com ácido clorídrico, fosfórico ou sulfúrico (MENDES e 

SERRA, 2012).  
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Atualmente, existem alguns processos para dar uma destinação a esse subproduto 

como, por exemplo: a) queima da glicerina para aproveitar seu potencial calorífico. 

Porém, este processo pode liberar gases nocivos, entre eles a acroleína, e por isso 

não é utilizado; b) uso da glicerina bruta para a formação de lenha bruta; c) hidrólise 

e destilação da glicerina; d) transformação em produtos para atividade bactericida; 

e) transformação em aditivos para combustíveis; f) transformação do glicerol em 

supressor de poeira. Algumas iniciativas são fruto da parceria entre universidade e 

iniciativa privada (VASCONCELOS, 2012). 

A implantação da nova Lei Federal n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, relacionada 

à aplicação dos recursos energéticos, obriga, a partir de 2008, o acréscimo de 2% 

de biodiesel no diesel comum, o chamado B2, aumentando para 3% e podendo 

chegar a 20% em 2020. Com o aumento na produção do biodiesel, haverá um 

excedente de glicerina no mercado mundial, levando em consideração que ela 

representa cerca de 10% do subproduto formado na reação de transesterificação 

desse biocombustível. A transesterificação é um dos processos para a produção do 

biodiesel, que é baseado em uma reação química que, sinteticamente, é a reação de 

um óleo vegetal com um álcool simples, em geral, metanol ou etanol. A reação é 

catalisada por um ácido ou uma base, podendo ser utilizado o hidróxido de sódio ou 

hidróxido de potássio (NaOH ou KOH). Nessa reação, as moléculas principais dos 

óleos gorduras, os chamados triacilgliceróis, são separados em ácidos graxos e 

glicerina (LARSEN, 2009, apud MENDES E SERRA, 2012).  

Entretanto, a glicerina obtida no processo de produção de Biodiesel vem misturada à 

água, aos ácidos graxos e sabões que necessitam de tratamento para separá-los 

(MENDES e SERRA, 2012). 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No dia 03 de abril de 2014 foi feita a montagem das vasilhas e vasos para 

receberem o substrato e a glicerina, cada qual com as quantidades 

correspondentes. As sementes foram colocadas nos vasos no dia 07 de abril de 

2014. 

Entre os dias 15 e 17 de abril de 2014, houve a germinação das gramíneas em 

todos os vasos do Grupo 5 (Figura 4) , no vaso 4 C (Figura 5), incluindo uma planta 

espontânea, e nos vasos 3 A (Figura 6) e 3 C (Figura 7). 

 

 
Figura 12: Foto da germinação nos vasos do Grupo 5;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 



31 
 

 
Figura 13: Foto da germinação no vaso 4 C;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

 
Figura 14: Foto da germinação e presença do formigueiro no vaso 3 A;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 
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Figura 15: Foto da germinação no vaso 3 C:  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

Além das germinações, constatou-se a presença de fungos Inky Cap e Coprinus nos 

vasos 2 B e 4 B (Figura 8, Figura 9) e formação de um formigueiro nos vasos 4 A, 3 

A, além de outros (Figura 6). Os fungos formaram-se somente nos vasos que 

continham glicerina. As formigas alimentam-se de fungos, o que pode ter 

ocasionado a formação de formigueiros. Desta forma, pode-se constatar que a 

glicerina não impediu a germinação, a formação de fungos e insetos. 
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Figura 16: Foto dos fungos Coprinus e Inky Cap no vaso 2 B:  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

 
Figura 17: Foto do fungo Inky Cap no vaso 4 B;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

As sementes nos vasos do Grupo 1 permaneceram intactas devido à alta taxa de 

glicerina no solo. 
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No decorrer do processo, os vasos que mostraram maiores resultados no mês de 

maio foram o 2 B (Figura 10), 3 C (Figura 11), 4 B (Figura 12), 4 C (Figura 13) e 5 A 

(Figura 14). 

 

 

 
Figura 18: Foto do vaso 2 B;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 
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Figura 19: Foto do vaso 3 C;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

 
Figura 20: Foto do vaso 4 B;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 
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Figura 21: Foto do vaso 4 C;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

 
Figura 22: Foto do vaso 5 A;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

Nas vasilhas, verificou-se que os substratos dos Grupos 1 e 2 ressecaram e ficaram 

esbranquiçados (Figura 15), entretanto o restante apresentou aparência normal e se 

tornou um meio atrativo para muito insetos. 
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Figura 23: Foto das vasilhas dos Grupos 1 e 2;  

Fonte: Nathalia Sena de Almeida. 

 

No dia 27 de maio de 2014 foram realizadas as análises de pH. O substrato utilizado 

tinha o pH 6,0. Os resultados obtidos foram: 

- 2 b: pH = 5,99 

- 3 c: pH = 6,63 

- 4 b: pH = 6,53 

- 4 c: pH = 6,11 

- 5 a: pH = 6,49 

Após os resultados e todas as mudanças que ocorreram, constatou-se que a 

glicerina deixou o meio mais alcalino e muito atrativo para insetos e fungos, além de 
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comprovar que a glicerina não inviabilizou a germinação em diferentes níveis de 

diluição. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início do trabalho, esperava-se encontrar um equilíbrio entre as diluições da 

glicerina e a viabilidade de germinação das sementes. 

Em 10 dias, o projeto teve sua comprovação após atestar o surgimento de fungos, 

insetos e germinações. A glicerina não impediu o surgimento da vegetação e de 

outras vidas.  

A primeira vez que o projeto foi feito, os recipientes foram colocados a céu aberto. 

Devido às mudanças de tempo, às ações de insetos e chuvas fortes, nada se 

desenvolveu. Portanto, tudo foi repetido e colocado em uma estufa.  

A glicerina utilizada não possuía nenhum tipo de tratamento prévio, surpreendendo 

ainda mais a conclusão deste trabalho. Ainda que seja algo simples e sem linhas de 

pesquisas mais profundas, este projeto ajuda a explanar sobre a importância de 

pesquisas vinculadas à glicerina proveniente do Biodiesel, mostrando que é possível 

e viável buscar novas utilizações e aliviar o seu excedente no mercado. 

Esta primeira ideia pode dar origem a vários outros projetos e estudos que tenham 

como foco melhorar a produção de combustíveis renováveis e diminuir os impactos 

negativos gerados, bem como destacar as questões relacionadas à glicerina bruta. 
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