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Resumo: Para produção de biodiesel na região oeste do Paraná, tem-se percebido que oferta 
de matérias primas de destaque, fica a cargo da soja e girassol na representação vegetal e óleo 
de frango e o sebo bovino para as fontes animais. Os custos de produção de biodiesel para 
cada uma das 4 citadas, detém sua peculiaridade em função do valor inicial do litro de cada 
uma, desta forma avaliou-se economicamente os custos fixos e variáveis para conversão 
química dos óleos e gorduras em ésteres metílicos, onde utilizou-se como premissa uma 
planta piloto no valor de R$ 180.000,00. Também fora avaliado o custo e o consumo 
específico de cada um dos biodieseis a fim de determinar a diferença em relação ao óleo 
diesel. O óleo diesel cotado a R$ 2,05 L-1, apresentou custo específico de R$ 0,7125 kW-1 h-1, 
os biodieseis apresentaram custo por litro de R$ 2,01, R$ 2,22, R$ 3,16, e R$ 3,27 
apresentando assim um custo específico de R$ 0,7402 kW-1 h-1, R$ 0,808 kW-1 h-1, R$ 1,3274 
kW-1 h-1 e  R$ 1,4094 kW-1 h-1, para o sebo bovino, óleo de frango, soja e girassol, 
respectivamente, destacando que para o sebo bovino além de um custo menor a autonomia 
também é favorável, apresentando o melhor resultado econômico, levando a concluir que esta 
seria a melhor alternativa renovável, para a região oeste do Paraná.  
 
Palavras-chave: custos, matéria-prima, consumo. 
 

Economic evaluation of the production and use of biodiesel from vegetal and animal 
sources 

 

Abstract: For production of biodiesel in the region west of Paraná, has been noticed that 
supply of raw materials to highlight is the expense of soybean and sunflower and vegetable 
oil in the representation of chicken and beef tallow for animal sources. The cost of biodiesel 
production for each of the 4 above, has its peculiarities according to the initial value of a liter 
of each, thus assessed to be economically fixed and variable costs for chemical conversion of 
oils and fats into methyl esters, where was used as a premise for a pilot plant in the amount of 
R$ 180,000.00. Also outside the estimated cost and specific consumption of each biodieseis to 
determine the difference with the diesel oil. The diesel oil quoted at R$ 2,05 L-1, presented 
specific cost of R$ 0,7125 kW-1 h-1, biodieseis showed the cost per liter of R$ 2,01, R$ 2,22, 
R$ 3,16, and R$ 3,27 and thus has a specific cost of R$ 0,7402 kW-1 h-1, R$ 0808 kW-1 h-1, 
R$ 1,3274 kW-1 h-1 R$ 1,4094 kW-1 h-1 for the tallow veal, chicken oil, soybean and 
sunflower, respectively, emphasizing that the beef tallow in addition to a lower cost to 
autonomy is also favorable, showing  the best  economic outcome, leading to  the conclusion  
that this would be  
the best alternative renewable, to the west of Paraná. 
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Introdução 

Os processos industriais de produção de combustíveis estão fortemente ligados a 

grandes escalas e volumes, o que dificulta uma produção gradativa de certos biocombustíveis, 

a exemplo do etanol. Neste contexto o biodiesel está presente em uma nova concepção 

agroindustrial, ligado a processos mais simplificados e menos complexos, podendo ser 

produzido em escala reduzida. O biodiesel pode ser produzido a partir de gorduras animais, 

tais como sebo bovino e óleo de frango, óleos vegetais, (óleo de soja, girassol, canola, 

mamona, dentre outros), e também podem ser utilizados óleos residuários, como os óleos 

usados em frituras, e os depositados em caixas de gorduras, bem como resíduos de indústrias 

de refinarias, abatedouros e graxarias. De acordo com Knothe et al. (2006), o único processo 

pelo qual se obtém os produtos comumente denominados de biodiesel, é denominado de 

transesterificação que consiste em transformar um éster em um novo éster, onde a reação 

química ocorre com a presença de um álcool de cadeia curta (usualmente metanol) e um 

catalisador (usualmente uma base). Segundo Moretto e Fett (1998), óleos e gorduras são 

substâncias insolúveis em água, formados predominantemente de produtos da condensação 

entre glicerol e ácidos graxos, chamados triglicerideos, ou triacilgliceróis.  

Devido ao funcionamento dos motores de ciclo diesel ser ativado pela compressão 

exercida dos mecanismos estáticos e dinâmicos que compõem a câmara de combustão, e que 

transforma energia química em energia mecânica, faz-se necessário à retirada da glicerina dos 

óleos e gorduras, para evitar a queima parcial do combustível e o conseqüente dano ao motor, 

devido ao acumulo e a carbonização da glicerina no interior do motor. Embora o principal 

objetivo da retirada da glicerina é de se evitar o dano mecânico, também a de se julgar de 

fundamental importância, a redução da viscosidade do óleo, permitindo assim uma queima 

mais eficiente e homogênea na câmara de combustão do motor, ressaltando que o processo de 

transesterificação possibilita a mudança de estado físico de algumas gorduras animais, caso 

do sebo bovino, que após processado muda de sólido para líquido em temperaturas superiores 

a 17°C, proporcionando a sua utilização como um biocombustível. Para tanto a transformação 

da matéria-prima em combustível diesel, necessita além dos reagentes químicos, de 

equipamentos para a preparação, transformação e purificação do biodiesel (Knothe et al., 

2006). 

Segundo Knothe et al. (2006) o fato de óleos vegetais, gorduras animais e seus 

derivados alquil ésteres serem combustíveis adequados para motores diesel demonstra que 
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deve haver alguma similaridade entre o diesel de petróleo e algum de seus componentes. A 

propriedade combustível que melhor demonstra esta compatibilidade é o número de cetano. 

 A produção de biodiesel é totalmente dependente de matérias-primas renováveis, as 

quais são denominadas quimicamente por ésteres de ácidos graxos e glicerol (triacilgliceróis), 

comumente conhecido como óleos ou gorduras (Lehninger et al., 2006). Separadamente os 

ácidos graxos são classificados em ácidos insaturados e saturados, em que para o primeiro 

pertencem apenas óleos e gorduras vegetais (Bobbio e Bobbio, 2003). Já as gorduras animais 

são constituídas por ácidos graxos saturados em quantidades que podem chegar até 40% 

(Bobbio e Bobbio, 2003). 

Óleos e gorduras são altamente viscosos em temperatura ambiente em razão da presença 

da molécula de glicerol, que possui uma densidade maior em relação aos ácidos graxos, e 

ponto de fulgor diferenciado (Knothe et al., 2006), empregando-lhes propriedades não 

aceitáveis para a utilização nos motores de ciclo diesel. As características de funcionamento 

do motor, que é exercida pela compressão dos mecanismos internos a câmara de combustão, 

permite o funcionamento do mesmo com a utilização de óleos vegetais, porém sem a retirada 

da glicerina há uma carbonização excessiva da mesma, impedindo com o passar do tempo, a 

movimentação correta dos mecanismos mecânicos do motor, induzindo a um posterior 

travamento do mesmo. Assim sendo e também julgando que a glicerina deve e pode ser 

retirada dos triglicerídeos, realiza-se então a transesterificação com intuito de quebrar as 

moléculas separando assim a glicerina para remove-lá. Porém no contexto atual, o principal 

problema não é a retirada da glicerina em si, e sim matérias-primas disponíveis para a 

produção de biodiesel e que sejam viáveis economicamente, principalmente em escala 

industrial.  

Atualmente os estudos direcionados a alternativas de energia, vêm sendo cada vez 

mais intensificados, e muito enfatizados quando se trata de fontes renováveis, neste contexto a 

produção de biodiesel ganha destaque nas universidades e órgãos de pesquisa. A produção de 

biocombustíveis está diretamente ligada a substituição gradativa dos combustíveis fósseis, e 

indiretamente ligada à redução da emissão de poluentes, já que o biodiesel é conduzido á 

sucessão do diesel de petróleo, um dos maiores responsáveis pela emissão de dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera, o qual é um dos grandes causadores do aquecimento global do 

nosso planeta. Atrelado a vantagem de reduzir gases nocivos ao meio, as matérias primas para 

a produção do biodiesel são renováveis e biodegradáveis, possibilitando o desenvolvimento 

sustentável e incrementando valores e alternativas para o meio agrícola e agroindustrial.  
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O crescente consumo de energia, aliado a redução da oferta dos combustíveis fósseis, 

responsáveis por uma grande fatia do mercado energético no mundo, propiciam o incremento 

de alternativas renováveis, principalmente as gorduras animais, que podem ser ofertadas, com 

um excelente custo benefício para a produção de biodiesel, por outro lado ao utilizar óleos 

vegetais, pode-se obter um biodiesel de excelente qualidade, porém há um maior valor 

agregado a tais óleos, quando destinado para a indústria alimentícia, tornando inviável 

economicamente a produção de biodiesel com algumas matérias-primas de origem vegetal. 

Ao se produzir biodiesel em escala industrial ou laboratorial se deve levar em 

consideração as propriedades dos reagentes, e dos AG (ácidos graxos), que serão utilizados no 

processo, bem como as etapas do processo, para que a transesterificação seja eficiente e se 

consiga obter um combustível com bom rendimento e de qualidade. 

Como já citado os insumos para produção via transesterificação, são catalisadores e 

álcoois de cadeia curta. O álcool metílico (metanol) é o mais empregado nas indústrias, pois 

tem a fórmula estrutural CH3OH e é o membro mais simples da família de compostos 

orgânicos conhecida como álcoois. O grupo funcional característico para esta família é a 

hidroxila (OH) ligada a um átomo de carbono saturado com ligação simplês (hibridização 

sp
3). Outro exemplo é o álcool etílico (etanol), CH3CH2OH (Solomons e Fryhle, 2001). 

Ao nos depararmos com a produção de biodiesel, percebe-se que uma das principais 

premissas para a efetivação de uma indústria é a oferta de matérias-primas próximas e a 

demanda de consumo do biodiesel, seja para uso próprio ou para comercialização, obviamente 

que com um custo competitivo e uma margem de lucro significativa. De acordo com Canziani 

(2007), custo de produção é a soma dos valores de todos os recursos (insumos), operações 

(serviços) e de capital (custo de oportunidade), utilizados no processo produtivo de certa 

atividade. No caso do capital, pode-se afirmar também, que custo de produção é uma 

compensação que os donos dos fatores de produção, devem receber para que a empresa 

continue fornecendo determinado bem, no médio e longo prazo. 

Em uma linha de produção, existem basicamente dois tipos de custos, os fixos e os 

variáveis, sendo que para o primeiro são aqueles que não variam com a quantidade produzida 

e geralmente representam o custo decorrente do uso dos capitais fixos da propriedade (terra, 

máquinas, equipamentos, etc.), além de taxas e impostos fixos e mão de obra permanente, 

entre outros. Junto a estes esta o capital fixo o qual é um bem duradouro, capaz de prestar sua 

cooperação por vários atos produtivos e deve ser recuperado em várias frações, enquanto 

permitir sua vida útil. Custos variáveis são aqueles que variam com a quantidade produzida e 
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em geral, representam as despesas diretas ou explícitas decorrente do uso dos capitais 

circulantes, os quais exigem gasto monetário direto. São exemplos deles os gastos com 

insumos, serviços prestados por mão-de-obra temporária, serviços de máquinas e 

equipamentos executados, dentre outros (Canziani, 2007). 

O montante de dinheiro recebido por um agricultor ou produtor de determinado 

produto, depende dos preços, unitários e do total de unidades produzidas que, por sua vez, 

depende não só do tamanho do negócio, como também da produtividade física, ou seja, do 

número de unidades de produto obtido numa escala de tempo (Oliveira, 2008). 

Segundo conceitos abordados por Oliveira (2008), o cálculo do custos de um 

determinado produto, estabelece custos de produção associados aos diversos padrões 

tecnológicos e preços de fatores em uso nas diferentes situações ambientais. Desta forma, o 

custo é obtido mediante a multiplicação da matriz de coeficientes técnicos pelo vetor de 

preços dos fatores. Na formulação do método de cálculo dos custos de produção, o objetivo 

deliberado é a determinação do custo médio por unidade de comercialização da atividade 

constante na empresa.  

Embora os custos detenham maior atenção, o consumo a de se julgar com uma 

segunda opção para a adoção ou não de um combustível alternativo para motores diesel. De 

acordo com Santos et al. (2007), o consumo específico do motor tem uma relação direta como 

o poder calorífico do combustível e desta forma já que o diesel mineral apresenta um poder 

calorífico maior é evidente que a quantidade de combustível necessário é menor para se 

atingir a potência desejada. Ainda informado por Santos et al. (2007), ensaios indicaram que 

o uso do biodiesel em faixas de potência intermediárias aos limites de operação do motor não 

afeta o regime de trabalho, no entanto, há uma tendência à instabilidade do motor operando 

próximo dos limites de operação mínimos e máximos. 

De acordo com Silva (2006), o uso do biodiesel em misturas com o óleo diesel em 

proporções de até 50% não apresenta diferença de consumo substancial, no entanto em teste 

realizados com 75% e biodiesel puro ou 100% (alvo deste trabalho), apresenta consumo 

superior na ordem de 10%. Ainda se tratando do tema Silva (2006), ao realizar testes em 

bancada dinamométrica verificou que o consumo do B100 em L h-1, atingiu consumo superior 

ao óleo diesel em 6 intervalos distintos de rotação do motor, variando de 1000 a 2500 rpm. 

O consumo de combustível esta associado ao poder calorífico e ao tratar do tema Peres 

et al.(2007), indica que o poder calorífico, ou calor de combustão representa a quantidade de 

calor transferida na câmara interna durante a combustão e indica a energia contida no 
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combustível, e desta forma quanto maior for este parâmetro maior é a energia contida no 

combustível, o que coloca este dado em patamares importantes, pois comparando com o óleo 

diesel, quanto menor for o poder calorífico, maior será o consumo de biodiesel para liberar a 

mesma energia. 

Visto da grande importância dos custos de produção atrelado ao consumo específico 

peculiar a cada matéria-prima, o objetivo do trabalho é verificar os custos fixos, variáveis e 

específicos e também o consumo do biodiesel para uso próprio, a partir de 4 distintas fontes 

graxas (matérias-primas), e comparando com o óleo diesel a fim de colocar em questão a 

viabilidade econômica deste na região oeste do Paraná pré-determinando ainda, o percentual 

representativo de cada matéria-prima. 

 

Material e Métodos 

Este trabalho, foi desenvolvido e avaliado mediante o processo in loco, em uma planta 

piloto que trabalha em processo descontinuo por batelada, com capacidade de 900 litros por 

turno de 8 horas, avaliada em R$180.000,00, que esta instalada no Centro de 

Desenvolvimento e Difusão de tecnologias da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, onde foi 

levantado a quantidade de insumos e energia gastos, bem como a eficiência de 

aproveitamento para produção de biodiesel. O trabalho conta com quatro fontes graxas 

distintas, ou seja, quatro matérias-primas, duas de origem animal e duas de origem vegetal. 

Foi avaliado os custos de produção a partir da conversão dos óleos em biodiesel, pela rota 

metílica e com catalise alcalina, onde o hidróxido de sódio é empregado para acelerar a 

reação. 

Todas as matérias-primas avaliadas possuíam teor de acidez expressa em ácido oléico 

abaixo de 3%, desta forma a quantidade de catalisador (que depende deste parâmetro) foi a 

mesma. A quantidade de metanol utilizado no processo e também para o procedimento de 

cálculos foi padronizada em 20% de volume. 

Os custos foram predeterminados a partir da avaliação dos custos fixos e variáveis, 

onde mediante cotação regional da matéria-prima e dos insumos empregados, bem como das 

demais variáveis. Cada matéria-prima possui sua peculiaridade em relação as características 

físicas, químicas e moleculares da cadeia que compõe a estrutura dos triglicerídeos, ou a 

cadeia carbônica no caso do óleo diesel, desta forma os derivados, como o biodiesel também 

apresentam peculiaridades, como densidade e consumo específico. 

A fim de avaliar o consumo de cada um dos biodieseis, comparando com o óleo diesel, 
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utilizou-se um grupo gerador com motor diesel onde as condições foram extramente 

controladas, pois o motor possui rotação constante e a carga gerada foi baseada na corrente 

elétrica consumida na extremidade de uma resistência elétrica, gerada pelo gerador de 60 Hz 

modelo BD 6500CF, o qual é acoplado ao motor diesel 4 tempos monocilíndrico de 406 cm3. 

Trata-se do modelo BD 10.0 produzido pela empresa Branco Diesel. O modelo possui 

potência nominal de 9 Cv (6,7 kW), é refrigerado a ar e possui injeção direta de combustível. 

Para determinação da potência especifica gerada foi utilizado um analisador de energia marca 

Embrasul Modelo RE 2000, o qual mensurou a tensão e a corrente elétrica gerada, com 50% 

de carga máxima do motor, o qual trabalhou gerando 15 Ampères (A), sendo que o máximo é 

30 A. A carga foi fornecida pela resistência imersa em um tambor de água com 180 litros de 

água e 250 g de sal de cozinha, onde o sal possibilita a condução da corrente elétrica, 

permitindo assim a geração com posterior consumo de energia, onde a tensão gerada 

multiplicada pela corrente conduzida no cabo, gerasse a potência em kW.  

Para avaliar o consumo específico (L kW-1 h-1) foi utilizado um tanque auxiliar e uma 

balança digital de precisão, onde o consumo horário de combustível foi medido pela massa 

consumida de combustível ao sair do tanque sobre a balança, multiplicado pela potência 

gerada.  

 

Resultados e Discussão 

 O trabalho abordou os custos variáveis e fixos para produção de biodiesel de 4 

matérias primas. As tabelas 1, 2, 3 e 4, mostram os custos variáveis  de produção via 

transesterificação do sebo bovino e dos óleos de frango, soja e girassol. Os custos fixos da 

planta de biodiesel, foi avaliado partindo do valor de R$ 180.000,00; e assim foi possível 

calcular a depreciação, juros sobre capital, seguro e taxa de manutenção. Atribuído os custos a 

partir das cotações regionais e prevendo um rendimento entre 92 e 97% de conversão, 

determinaram-se então os custos totais para cada material e apresentados na tabelas a seguir. 
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Tabela 1 - Custos variáveis para produção de biodiesel de sebo bovino 

Variáveis 
Custo 
R$ Unidade Quantidade Custo diário Percentual 

Produzido 
(L) 

Sebo bovino 1,44 L 1800 2.592,00 77,43 1710 
Metanol* 1,60 L 260 416,16 12,43  
NaOH 2,34 kg 10,8 25,27 0,75 - 
Acético 11,60 L 1,8 20,88 0,62 - 

Energia elét. 0,01276 kW h-1 3000 38,27 1,14 - 
Lenha 35,00 m3 2 70,00 2,09 - 

Tratamento 
da caldeira 5,00 Dia 2 10,00 0,30 - 
Resíduos 0,06 Dia 900 54,00 1,61 - 

Recursos 
humanos 33,00 Dia 2 66,00 1,97 - 
Frete 0,012 kg 1800 20,70 0,62 - 

Antioxidante 0,02000 L 1710 34,20 1,02 - 
outros 0,00000 L 0 0,00 0,00 - 

Biodiesel - L 1710 3.347,48 95,00  
  % 95,00 R$ 3.347,48   

Custo variável por litro de biodiesel de sebo bovino** 97,31 R$ 1,96 
 
 
Tabela 2 - Custos variáveis para produção de biodiesel de óleo bruto de frango 

Variáveis 
Custo 
R$ Unidade Quantidade Custo diário Percentual 

Produzido 
(L) 

óleo de 
frango 1,62 L 1800 2.916,00 79,43 1692 

Metanol* 1,60 L 260 416,16 11,34  
NaOH 2,34 kg 10,8 25,27 0,69 - 
Acético 11,60 L 1,8 20,88 0,57 - 
Elétrica 0,01276 kW h-1 3000 38,27 1,04 - 
Lenha 35,00 m3 2 70,00 1,91 - 

Tratamento 
da caldeira 5,00 Dia 2 10,00 0,27 - 
Resíduos 0,06 Dia 900 54,00 1,47 - 

Recurso 
humanos 33,00 Dia 2 66,00 1,80 - 
Frete 0,012 kg 1800 20,70 0,56 - 
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Antioxidante 0,02000 L 1692 33,84 0,92 - 

outros 0,00000 L 0 0,00 0,00 - 
Biodiesel - L 1692 3.671,12 94,00  

  % 94,00 R$ 3.671,12   

Custo variável por litro de biodiesel de óleo de frango** 97,54 R$ 2,17 
 
 
 
Tabela 3 - Custos variáveis para produção de biodiesel de óleo bruto de soja 

Variáveis 
Custo 
R$ Unidade Quantidade Custo diário Percentual 

Produzido 
(L) 

óleo de soja 2,6 L 1800 4.680,00 86,09 1746 

Metanol* 1,6 L 260 416,16 7,66  
NaOH 2,34 kg 10,8 25,27 0,46 - 
Acético 11,6 L 1,8 20,88 0,38 - 
Elétrica 0,0128 kW h-1 3000 38,27 0,7 - 
Lenha 35 m3 2 70 1,29 - 
Caldeira 5 Dia 2 10 0,18 - 
Resíduos 0,06 Dia 900 54 0,99 - 

Recursos 
Humanos 33 Dia 2 66 1,21 - 
Frete 0,012 kg 1800 20,7 0,38 - 

Antioxidante 0,02 L 1746 34,92 0,64 - 
outros 0 L 0 0 0 - 

Biodiesel - L 1746 5.436,20 97  
  % 97 R$ 5.436,20    

Custo variável por litro de biodiesel de óleo de soja** 99,04 R$ 3,11  
 
 
Tabela 4 - Custos variáveis para produção de biodiesel de óleo bruto de girassol 

Variáveis 
Custo 
R$ Unidade Quantidade Custo diário Percentual 

Produzido 
(L) 

óleo de 
girassol 2,70 L 1800 4.860,00 86,54 1746 
Metanol* 1,60 L 260 416,16 7,41  
NaOH 2,34 kg 10,8 25,27 0,45 - 
Acético 11,60 L 1,8 20,88 0,37 - 
Elétrica 0,01276 kW h-1 3000 38,27 0,68 - 
Lenha 35,00 m3 2 70,00 1,25 - 

Tratamento 
da Caldeira 5,00 Dia 2 10,00 0,18 - 
Resíduos 0,06 Dia 900 54,00 0,96 - 
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Recursos 
humanos 33,00 Dia 2 66,00 1,18 - 
Frete 0,012 kg 1800 20,70 0,37 - 

Antioxidante 0,02000 L 1746 34,92 0,62 - 
outros 0,00000 L 0 0,00 0,00 - 

Biodiesel - L 1746 5.616,20 97,00  
  % 97,00 R$ 5.616,20   

Custo variável por litro de biodiesel de óleo de girassol** 99,07 R$ 3,22 
*Utiliza-se 20% em volume de metanol, no entanto 50 % é recuperado e reaproveitado até 2 vezes, 
então considera-se que há uma perca de 25% em cada Batelada mais margem de segurança. 
** Sem carga tributária. 
 
 A tabela 5, denota os custos fixos da planta de biodiesel avaliada em R$ 180.000,00, 

onde fora quantificado a produção anual, depreciação, juros sobre capital fixo, seguro e taxa 

de manutenção. 

 
Tabela 5 – Variáveis e Custos fixos de uma planta de biodiesel com capacidade de 180.000 
litros anuais 

Dados Unidade Dados 
Valor da planta de produção R$ 180.000,00 

Capacidade diária de produção L 1800,00 
Dias efetivos no ano Dias 300 
Produção anual L 540.000,00 

 
    Valor sucata (%) Valor sucata (R$)  
Depreciação Anos 15 R$ 180.000,00 10 18.000,00 R$ 10.800,00 

Juros % a.a. 6 R$ 180.000,00 10 18.000,00 R$ 5.940,00 
Seguro % a.a. 2 R$ 180.000,00 10 18.000,00 R$ 1.980,00 

Manutenção % 5 R$ 180.000,00 10 18.000,00 R$ 9.000,00 
Total  R$ 27.720,00 

Custo fixo por litro de biodiesel R$ 0,05 
 
 A tabela 6, contém os custos variáveis das 4 matérias-primas avaliadas, as quais estão 
sendo tratadas com o mesmo padrão de produção, e desta forma, somadas igualmente ao valor 
do custo fixo. 
 
Tabela 6 - Custos fixos e variáveis por litro de biodiesel para 4 matérias-primas 

Fonte 
Custo variável 

(R$) 
Custo variável 

(%) 
Custo fixo 

(R$) 
Custo fixo 

(%) 
Custo 
final 

Sebo 
bovino 1,96 97,31 0,05 2,69 2,01 
Frango 2,17 97,54 0,05 2,46 2,22 
Soja 3,11 98,33 0,05 1,67 3,16 

Girassol 3,22 98,38 0,05 1,62 3,27 
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O consumo específico tem relação com a densidade e o poder calorífico do 

combustível, desta forma verificou-se que quanto maior a densidade, maior também o 

consumo de combustível pelo motor, por outro lado, verificou-se que como previsto na 

literatura, quanto maior o poder calorífico e a conseqüente maior disponibilidade de energia, 

menor é o consumo de combustível. Na Tabela 7, estão expressos as variáveis, densidade, 

poder calorífico, e o consumo específico do motor com 50% da carga máxima, dos 4 

biodieseis testados e do óleo diesel. 

Tabela 7 – Dados de consumo, densidade e poder calorífico dos combustíveis avaliados 

Combustível 

Consumo 
específico        
(L kW-1 h-1) 

Densidade        
(g L-1) 

Poder calorífico 
(Kcal kg-1) 

Poder calorífico 
(Kcal L-1) 

Óleo Diesel 0,3476 850 10950 12882,35 
Biodiesel de 
sebo bovino 0,3683 860 9435,23 10971,20 

biodiesel frango 0,3908 871 9425,66 10821,65 

Biodiesel de soja 0,4201 877,5 9354 10659,83 
Biodiesel de 
girassol 0,4310 889 9270 10427,45 

Adaptado de Peres et. al, (2007) 

A tabela 8 mostra o real custo do biodiesel que foi avaliado em condições específicas 

(R$ kW-1 h-1) onde comparado com o óleo diesel, verificou-se o destaque econômico de cada 

combustível ou biocombustível. 

 

Tabela 8 – Custo específico do óleo diesel e biodiesel 

Combustível / Carga 
do motor (%) 

Consumo específico 
(L kW-1 h-1) Custo por litro(R$) 

Custo específico    
(L kW-1 h-1) 

Óleo Diesel 0,3476 2,05 0,7125 

Biodiesel de sebo 
bovino 0,3683 2,01 0,7402 

Biodiesel de frango 0,3968 2,22 0,8808 

Biodiesel de soja 0,4201 3,16 1,3274 

Biodiesel de girassol 0,4310 3,27 1,4094 
 

Ao verificarmos a tabela 8, observou-se que o derivado de petróleo encontra-se em 

condições de custo mais favoráveis que os derivados vegetais e animais. 

Na figura 1, observa-se que o consumo específico (L kW-1 h-1) de biodiesel é superior 
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ao consumo de óleo diesel, dando a destacar que o sebo bovino apresentou o menor consumo 

quando comparado com o diesel, e o biodiesel de girassol apresentou o consumo mais alto, 

fato este comprovado pelo poder calorífico maior do sebo e menor do girassol. Os biodieseis 

de soja e frango ficaram em condições intermediárias de consumo. 
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Figura 1 – Consumo específico (L kW-1 h-1) de biodiesel de sebo bovino, óleo de frango, 

soja, girassol e óleo diesel. 

 

Conclusões 

Até o presente momento percebeu-se que na região oeste do Paraná, o biodiesel de 

sebo bovino é o mais viável economicamente, seguido do óleo de frango, soja e girassol, os 

quais apresentaram valores finais por litro de R$ 2,01, R$ 2,22, R$ 3,16 e R$ 3,27 

respectivamente.  Para a transesterificação na planta utilizada, o processo é similar em todos 

os casos, e desta forma o valor dos custos fixos ficou calculado em R$ 0,05 por litro de 

biodiesel representando em média 2 % do custo total. Em média o valor da matéria prima 

ficou estabelecido em 82,37 % de todo o custo variável por litro de biodiesel produzido. Com 

relação a utilização dos combustíveis, observou-se que o biodiesel de sebo bovino apresentou 

melhor autonomia em termos de geração de energia, apresentando um consumo específico de 

0,3683 L kW-1 h-1estando este valor 5,63% superior ao consumo de óleo diesel. O biodiesel de 

óleo de frango, soja e girassol apresentaram um consumo superior de 12,40%, 17,26% e 

19,36%, respectivamente. O fato de produzir biodiesel a partir das 4 matérias-primas 

propostas, evidenciaram que os custos vão além dos gastos de produção, pois o consumo pode 
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ser superior em todas as distintas matérias-primas,  e com relação ao óleo diesel que 

apresentou custo específico de R$ 0,7125 kW-1 h-1, os biodieseis apresentaram custo 

específico de R$ 0,7402 kW-1 h-1, R$ 0,808 kW-1 h-1, R$ 1,3274 kW-1 h-1 e R$ 1,4094 kW-1 h-

1, para o sebo bovino, óleo de frango, soja e girassol, respectivamente, destacando que para o 

sebo bovino além de um custo menor a autonomia também é favorável, apresentando o 

melhor resultado econômico, levando a concluir que esta seria a melhor alternativa renovável, 

para a região oeste do Paraná. 
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