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Do Sol à roda…
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A moderna bioenergia se baseia essencialmente em três conversões 
energéticas:

1. Energia solar se converte em energia química na biomassa.

2. Energia química na biomassa se converte em energia química no 
biocombustível 

3. Energia química do biocombustível se converte em energia útil.

Fotossíntese CombustãoFermentação



As revoluções no uso do etanol
Bem no começo: 

- biocombustíveis puros, mesclas, flexfuel...

Com a expansão da indústria automobilística, início Sec. XX:

- reinado dos derivados de petróleo, etanol como aditivo

Com as crises do petróleo, anos 1970:

- reforço do etanol como aditivo e como combustível puro.

Com o crescimento da questão ambiental:

- retorno do flexfuel, valorização das emissões.

Ethanol content in the Brazilian gasoline
(BNDES, 2009, updated)



Tempos heroicos do etanol veicular... 
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Etanol em foguetes…
V2
Weight 12,500 kg 
Length 14 m
Warhead 1,000 kg
Trust        25,000 kgf

Apogee (vertical) 200 km
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As revoluções no uso do etanol
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Os modelos de cada tempo...

Ethanol as fuel demonstration program, Brazil 1928



Iniciativas globais no desenvolvimento de novos 
combustíveis veiculares 



Iniciativas globais no desenvolvimento de novos 
combustíveis veiculares 



Iniciativas no desenvolvimento de novos combustíveis 
veiculares 





Elementos para uma nova revolução no 
uso do etanol
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Uso racional das propriedades do etanol

1. Projeto de motores flexfuel mais amistoso  com 
o etanol, ruptura do dogma 70%            
ex.: Renault Sandero (9,2 km/letanol estrada, et/gas: 68%) 

Nissan Kicks (9,6 km/letanol estrada, et/gas: 72%)

2. Uso de tecnologias disruptivas
- taxa de compressão variável
- célula de combustível 
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Qual o teor mais “adequado” de etanol a ser empregado?

Sob o ponto de vista do desempenho no motor ou na 
cadeia de produção e uso?

Para ser utilizado em que condições (temperatura)?

Porque mesclar etanol anidro? Pode-se mesclar etanol 
hidratado à gasolina?

Estabilidade...

Compatibilidade...

Qual tipo e quanto etanol mesclar na gasolina?
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Currently over 60 countries have active programs fostering the use of ethanol as a 
regular fuel, typically in blends, and several countries have implemented public 
policies to support and stimulate liquid biofuels. For instance, in France there are 
today 441 gas stations, pretty well distributed, selling E85. 

O uso de etanol se expande globalmente.

(available at:
http://ethanol-

e85.fr/carte_stations_E85.html)

http://ethanol-e85.fr/carte_stations_E85.html)


Ethanol as a Fuel for 
Road Transportation

IEA AMF 2009

Estabilidade de misturas etanol/gasolina/água
Gasoline–water miscibility is proportional to the ethanol 
content in the blend; that is, the larger the ethanol content in 
the ternary mixture, the larger the amount of water and 
gasoline that can coexist in the same liquid phase.

Gasoline–water miscibility increases with the temperature of 
the blend, although not in a strictly proportional way. 









Motores com taxa de compressão variável
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Motores com taxa de compressão variável

Porsche connecting rod system
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SAAB Tilting monohead system



Motores com taxa de compressão variável

Nissan multiple-link variable 
compression ratio
mechanism 

Infiniti (Nissan) will introduce a production-ready variable compression ratio engine 
VC-T (Variable Compression-Turbocharged) at the 2016 Paris Motor Show (Mondial de 
l’Automobile) in September, 29th. This engine will be able to use efficiently very high 
octane fuels.



Hyundai Tucson FC

FC cars are coming… what fuel will they use?

Toyota Mirai

Honda Clarity Fuel Cell



FC cars are coming… will they use ethanol?

Nissan Mirai
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• O etanol combustível tem uma rica e pouco 
conhecida história, que merece ser melhor conhecida.

• O dogma 70% perde cada vez mais sentido, cabe 
avançar no desempenho diferencial do motores 
flexfuel a etanol. 

• Tecnologias emergentes, como VCR poderão reforçar 
decisivamente as vantagens do etanol combustível. 

• Políticas pública claras e estáveis são essenciais para 
a racionalidade energética.

Resumo da ópera:
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Muito obrigado.
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