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As consecuencias medioambientais do uso solamente do petróleo, o aumento 
constante do custo do mesmo volve necesaria a utilización de novas fontes de 
enerxías1 impulsando aquelas máis respectuosas co medioambiente. Polo que 
se está iniciando una auténtica “revolución enerxética”. Para fomentar dita 
revolución, o Goberno está preparando un RD o Decreto Lei, polo que 
impulsará o uso dos biocombustibles (biodiesel e bioetanol). Trátase dunha 
norma que entrará en vigor a primeiros de 2008 (estase concretando nestes 
momentos) e que obrigará ás compañías petroleiras a ofrecer estes 
biocarburantes. 
 
Xa o Cumio de Primavera 2007 da Comunidade Europea2, recollendo o sentir  
de seus 27 países,  ditaminou que o 20% da enerxía que se consuma no  2020 
deberá ser renovable ( eólica, solar,  biocombustibles, etc….) e que cada 
Estado teña polo menos o 10% da produción eléctrica interconectada cos seus 
veciños (meta que xa se establecera no Cumio de Barcelona do 2002).   
 
Engarzando con estas inquedanzas3, en Galiza tiveron lugar este ano dous 
feitos importantes, na Coruña o “Expo-Congreso Internacional de biodiesel e 
bioetanol “BIO.OIL2007” onde se fixo unha chamada para investir e investigar 
sobre das posibilidades dos biocombustibles sen menoscabo de danar outros 
sectores como a agricultura e o outro acontecemento ten sido a  viaxe do 
presidente da autonomía galega a Brasil (un dos maiores produtores de 
bioetanol) onde se abriron vías de cooperación para o desenrolo dos 
biocombustibles. 
 
Vexamos en que consisten estes e os diferentes tipos dos que se dispón, as 
súas propiedades, aplicacións, avantaxes e desvantaxes de cada un deles, así 
como o estado da investigación galega neste campo. 
 
 
1. Biocombustible 
 
 
É o termo co que se denomina a calquera tipo de combustible que derive da 
biomasa4 (organismos recentemente vivos ou seus desfeitos metabólicos). 
Os combustibles de orixe biolóxico poden substituír parte do consumo en 
combustibles fósiles tradicionais (petróleo, carbón), ca  avantaxe de que son 
renovables e teñen baixo impacto no  deterioro ambiental. 



 2

 
O biocombustible que se emprega nos motores de explosión e combustión 
interna é chamado  Biocarburante.  

Considéranse como biocarburantes os seguintes produtos: 

a) O alcohol etílico producido a partires de produtos agrícolas ou de orixe 
vexetal (bioetanol) definido no código3 NC 2207.20, xa se utilice como tal ou 
previa modificación química. 

b) O  alcohol metílico (biometanol) definido no código3 NC 2905.11.00 e 
obtido a partires de produtos de orixe agrícola ou vexetal, xa se utilice como tal 
ou previa modificación química. 

c) Os aceites vexetais definidos nos códigos3 NC 1507, 1508, 1510, 1511, 
1512, 1513, 1514, 1515 e 1518, xa se utilicen como tales ou previa 
modificación química, Biodiésel. 

e) O metano, gas de descomposición de residuos e lamas de depuradoras.  

Os biocombustibles máis usados e desenrolados son o bioetanol e o biodiésel. 

En España o biodiésel aparece regulado no Real Decreto5 61/2006, do 31 de 
xaneiro, polo que se determinan as especificacións de gasolinas, gasóleos, 
fuelóleos e gases licuados do petróleo e se regula o uso de determinados 
biocarburantes. 

 

2. O biodiesel 

É un biocombustible sintético líquido que se obtén a partires de lípidos naturais 
como aceites vexetais ou graxas animais, que poden ser xa usados ou sen 
usar. 

Súas propiedades son coñecidas dende mediados do século XIX, destinase a 
combustión nos motores 
de ciclo diésel 
convencionais ou 
adaptados, segundo o 
fabricante e por elo a 
principios do século XXI 
impúlsase o seu 
desenrolo como 
combustible para 
automóbiles alternativo 
os derivados do petróleo.  

O principal produtor de 
biodiésel no mundo é 
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Alemaña, que concentra o 63% da produción. Síguelle Francia cun 17%, 
Estados Unidos cun 10%, Italia cun  7% e Austria o 3%.  

Aplicación como biocarburante, ecóleo 

Aplícase na preparación de substitutos totais ou parciais do petrodiésel ou 
gasóleo obtido do petróleo en motores de coches fabricados despois do 
1990. En España hai uns 400 surtidores de Biodiésel. 

 Como substituto total denomínase B100, no entanto que outras denominacións 
como B5 o B30 fan referencia a  proporción ou % de biodiésel empregado na 
mestura.  

 B100   sustituto total  
 B30 …70% gasoleo-30% biodiesel  
 B5  …95% gasoleo-5% biodiesel 

 

 

Propiedades químicas 

O biodiésel  químicamente son  compostos orgánicos de ésteres 
monoalquílicos de ácidos graxos de cadea longa.  

Obtense pola reacción de transesterificación 

 

    Aceite        +     alcohol    →     glicerina  +  éster monoalquílico         

 

O proceso de transesterificación6 consiste en combinar, o aceite (normalmente 
aceite vexetal) cun alcohol lixeiro, normalmente metanol, e deixa como residuo 
glicerina que pode ser aproveitada pola industria cosmética, entre outras. 

Aceites vexetais 

A fonte de aceite vexetal soe ser o aceite de colza, xa que é unha especie cun 
alto contido de aceite(48% graxa), que se adapta ben os climas fríos. No 
entanto existen outras variedades con maior rendemento por hectárea, tales 
como o xirasol, o millo,  a palma, o maní,  etc…… Tamén pódense utilizar 
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aceites usados (por exemplo, aceites de fritura), en cuxo caso a materia prima 
é moi barata e, ademais, reciclase o que noutro caso serían residuos. 

 

Flores e pranta de Colza (Brassica napus) o raps canola o nabicol 

 A planta chamada a converterse no cultivo agroenerxético do futuro é a 
“jatropha curcas” porque sirve para a produción de biodiesel e pode 
adaptarse a calquera tipo de terreo, usada para combater a desertización e 
rehabilitar terreos degradados, pero a súa semente é tóxica e polo tanto non 
compite con outros cultivos da cadea alimentaria, nun proceso que termina 
provocando unha subida nos custos das materias primas.  

  

 

Pranta de jatropha curcas  
(Euphorbiacea ), sementes e 
producción artesanal 

A empresa Biodex Biocarburantes 
S.L. con sede en Almendralejo 
(Badajoz), ha invertido 300.000 euros 
en investigar cultivos enerxéticos non 
alimentarios, Camelina Sativa y 

Jatrofa Curcas  para a produción de biodiesel, co fin de evitar que o custo dos 
alimentos se incremente de maneira “desmesurada”. 
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Principais ventaxas  

O biodiésel disminúe de forma notable as principais emisións dos vehículos, 
como son o monóxido de carbono (CO) e os hidrocarburos volátiles, no caso 
dos motores de gasolina, e as partículas, no dos motores diésel.  

A produción de biodiésel supón unha alternativa de uso, que evita os 
fenómenos de erosión e desertificación ós que poden quedar expostas  terras 
agrícolas que están sendo abandonadas polos agricultores.  

O biodiésel conleva un aforro arredor dun 25% ou 80% das emisións de CO2 
producidas polos combustibles derivados do petróleo, constituíndo así un 
elemento importante cara diminuír os gases invernadoiro producidos polo 
transporte.  

Pola súa maior lubricidade e índice de cetano reduce o desgaste na bomba 
de inxección e nas tubeiras.  

Desavantaxes 

Mellor poder disolvente co petrodiésel,  polo que os residuos existentes son 
disolvidos e enviados pola ringleira de combustible, podendo atascalos filtros.  

Unha menor capacidade enerxética, aproximadamente un 5% menos, inda 
que isto, na práctica, non é tan notorio xa que  compénsase cun maior índice 
cetano, o que produce unha combustión máis completa cunha menor 
compresión.  

Seu  almacenamento é problemático xa que o produto degrádase máis rápido 
(xa que é un produto hidrófilo) que o petrodiésel polo que  necesítase unha 
planificación exacta a súa produción e expedición.  

O rendemento medio para oleaxinosas como xirasol, maní, arroz, algodón, 
solla ou ricino é arredor dos 900 litros de biodiésel por hectárea recollida, 
1900 no caso da planta “jatropha curcas” Isto pode facer que sexa pouco 
práctico para países con pouca superficie cultivable; sen embargo, a grande 
variedade de sementes aptas para a súa produción, moitas delas 
complementarias na súa rotación e con subprodutos utilizables noutras 
industrias, fai que sexa un proxecto sustentable. A intención da compañía 
británica D1 Oils plc é que os países que cultivan a Jatropha, países en 
desenvolvemento, se queden co beneficio íntegro de esta produción, a 
deferencia do que ocorre en países como Brasil que exportan a solla e 
apenas obteñen rendemento. 

 

3. O bioetanol 
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Tamén chamado etanol de biomasa, obtense a partires do millo, sorgo, caña de 
azucre ou remolacha.  

Brasil é o principal produtor 
de Bioetanol (45% da 
produción mundial), Estados 
Unidos representa o 44%, 
China o 6%, A Unión 
Europea o 3%, India o 1% e 
outros países o restante 1%. 
Definido no código NC 
2207.20, xa se utilice como 
tal ou previa modificación 
química. 

Un dos seis subproxectos do proxecto RENEW, coñecido como “SP4: 
Optimisation of Bioethanol Production”, está liderado por Abengoa Bioenergía e 
conta como socio principal coa Asociación de Investigación y Cooperación 
Industrial de Andalucía (AICIA). Este subproxecto explora a produción de 
etanol por dúas vías: a vía enzimática (hidrólise enzimática da biomasa 
lignocelulósica) e a vía termoquímica (gasificación de biomasa e conversión 
catalítica do gas de síntese xerado a etanol). 

Fontes e proceso de fabricación 

Fermentación 

Dende antigo obtense o etanol por fermentación anaeróbica de azucres con 
lévedo en solución acuosa e posterior destilación. A aplicación principal 
tradicional é a produción de bebidas alcólicas. 

 Fermentación anaeróbica  

 

 

+ H2O → CH3 ―CH2OH  + CO2+ outros 

 

Azucre(sacarosa)    +      lévedo ou bacterias      →   alcohol + CO2 + outros 

A fermentación dos azucres é levada a cabo polos microorganismos 
(lévedos o bacterias) e produce etanol así como grandes cantidades de CO2. 
Ademáis, produce outros compostos osixenados indesexables como o metanol, 
alcoles superiores, ácidos e aldehídos. Tipicamente a fermentación require 
unhas 48 horas. 
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Hoxe en día utilízanse tres tipos de materias primas para a produción a gran 
escala de etanol de orixe biolóxico (bioetanol): 

 Sustancias con alto contido de sacarosa  

• caña de azucre, remolacha, melazas, sorgo doce  

 Sustancias con alto contido de almidón  

• millo, pataca, iuca  

 Sustancias con alto contido de celulosa  

• madeira , refugallos agrícolas  

O proceso a partires do almidón é máis complexo que a partires da sacarosa 
porque o almidón debe ser hidrolizado previamente para transformalos en 
azucres. Para elo mestúrase o vexetal triturado con auga e cunha enzima (o no 
seu lugar con ácido) e quentase a papilla obtida a 120 – 150 º C. Logo cólase a 
masa, nun proceso chamado escarificación, e envíase os reactores de 
fermentación. 

 

 

 

A partires da celulosa é aínda máis complexo porque primeiro hai que pretratar 
a materia vexetal para que a celulosa poida ser logo atacada polas enzimas 
hidrolizantes. O pretratamento pode consistir nunha combinación de trituración, 
pirólise e ataque con ácidos e outras sustancias. Este é un dos factores que 
explican por qué os rendementos en etanol son altos para a caña de azucre, 
mediocres para o millo e baixos para a madeira. 

Purificación 

Hai que separar o etanol da auga. O método máis antigo é a destilación simple, 
pero a pureza está limitada o 95-96% debido a  formación dun azeótropo de 
auga-etanol de baixo punto de ebulición. No transcurso da destilación hai que 
dexeitar a primeira fracción que conten principalmente metanol, formado nas 
reaccións secundarias. Aínda hoxe, este é o único método admitido para obter 
etanol para o consumo humano. 

Para poder utilizar o etanol como combustible mesturándoo ca gasolina, hai 
que eliminar a auga hate acadar unha pureza do 99,5 o 99,9%. Para obter 
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etanol libre de auga aplícase a destilación azeotrópica nunha mestura con 
benceno ou ciclohexano. Destas mesturas destílse a temperaturas máis baixas 
o azeótropo, formado polo disolvente auxiliar ca auga, no entanto co etanol 
quédase retido. Outro método de purificación moi empregado actualmente é a 
adsorción física mediante borteles moleculares. 

A escala de laboratorio tamén se poden utilizar desecantes como o magnesio, 
que reacciona ca auga formando hidróxeno e óxido de magnesio. 
 

Etanol como biocarburante 

O etanol puro reacciona ou se disolve con certos materiais de goma e plásticos 
e non debe utilizarse en motores sen modificar. amais, o etanol puro ten un 
octanaxe moito máis alto ca gasolina común, requirindo polo tanto cambiar o 
cociente de compresión ou a sincronización da chispa para obter o rendemento 
máximo. Cambiar un coche que utilice gasolina pura como combustible a un 
coche que utilice etanol puro como combustible, necesita carburadores e 
cabalos máis grandes (un aumento da área de cerca do 30-40%). (O metanol 
require un aumento uniforme máis grande de área, aproximadamente 50% 
máis grande.) os motores de etanol tamén necesitan un sistema de arranque 
en frío para asegurala suficiente vaporización cunhas temperaturas por debaixo 
de 13 °C (55 ° F) para maximizala combustión e reducir o mínimo a non 
combustión do etanol non vaporizado. 

O termo "E85" utilizase para a mestura dun 15% de gasolina (por volume) e 
dun 85% de etanol. Esta mestura ten un octanaxe de cerca do 105. O cal é 
sensiblemente máis baixo que o do etanol puro, pero moito maior co da 
gasolina normal. A adición dunha pequena cantidade de gasolina axuda a un 
motor convencional a arrincar o motor (e o combustible) frío.   

Sen embargo, unha mestura de gasolinas cun 10 o 30% de etanol, non 
necesita en xeral ningunha modificación do motor. A maioría de coches 
modernos poden funcionar con estas mesturas sen ningún problema. 

Xeralmente, canto maior é o contido de etanol nunha mestura de gasoleo, máis 
baixa é a súa conveniencia para os motores correntes de automóbil. 
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O gasohol E10, é a variante máis común. As mesturas similares inclúen 
o E5 e o E7. Estas concentracións son xeralmente seguras para os 
últimos motores de automóbil, sein modificar, e algunhas rexións e 
municipios asinan por mandato os límites na cantidade de etanol nos 
combustibles vendidos.  

Dende que apareceu o modelo de 1999, vai en aumento o número de 
vehículos no mundo que se fabrican con motores que poden funcionar 
con calquera gasolina a partires do etanol do 0% hasta o etanol do 85% 
sen modificacións. Moitos coches comerciais lixeiros (unha clase que 
contén monovolúmes, todoterreos e furgonetas) deséñanse como 

vehículos flexibles para utilizar varias combinacións de combustible, pois poden 
detectar automaticamente o tipo de combustible e cambiar o comportamento do 
motor, principalmente a sincronización da ignición e a relación de compresión 
para compensalos diversos octanaxes do combustible nos cilindros do motor. 
Soamente son tres gasolineiras en España e están no país Vasco  

Ventaxas e inconvenintes 

 Na combustión o etanol prodúcense máis gases de efecto invernadoiro 
ca gasolina (ver tabla). Por cada gigajulio (GJ= 109 J ) obtido do etanol 
puro ó arder, produce 71,35 kg de dióxido de carbono. Si se considera a 
gasolina como octano puro, a produción sería de 67,05 kilogramos por 
gigajulio (GJ): a igualdade de enerxía producida na combustión, o etanol 
produce un 6% máis de dióxido de carbono ca gasolina, o cal pode 
poñer en duda a idea de que é máis ecolóxico. 

 É un combustible renovable, e polo tanto inagotablel, ó contrario co 
petróleo.  

 A cantidade de terras que habería que labrar é grande para conseguir 
suplilas inmensas cantidades de combustible que require, e requirirá, a 
actividade humana no futuro. 

 Unha avantaxa ambiental deste combustible, é o dióxido (CO2) da 
atmosfera absorbido durante o crecemento da planta da que se vai obter 
o etanol (que non se volvería a emitir si non se queimara), así como nos 
procesos de transformación que sofren as materias primas antes de ser 
un combustible utilizable, ou tamén demostrando que os motores que 
utilicen etanol teñan un rendemento maior cos de gasolina (polo dito, 
bastaría que fosen un 6% máis eficientes). 

 O etanol non se libra da dependecia do petróleo, xa que o cultivo e 
procesado de biocombustibles realízase actualmente con petróleo polo 
uso de agroquímicos e maquinaria, é dicir, consume máis enerxía fósil 
ca renovable que produce. 
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Na actualidade tres países han desenrolado programas significativos para a 
fabricación de bioetanol como combustible: Estados Unidos (a partires do millo), 
Brasil e Colombia (ambos parten da caña de azucre). En cambio é menos 
atractiva para as rexións con alta densidade de poboación e industrializadas 
como Europa occidental, o para as rexións que o roturar novas terras para a 
labranza diminúen as dedicadas a recursos naturais importantes como as 
selvas chuviosas.  

Galicia e os biocombustibles 

En España hai producindo 10 plantas de biodiesel. En Galicia non hai 
ningunha, ainda que xa temos varios proxectos como Acciona e Repsol na 
Coruña, Isolux no sur de Pontevedra na zona de Salvaterra, o grupo Tojeiro en 
Mugardos e a compañía aragonesa Entabán no Ferrol . Non é casual que 
tódolos proxectos estean situados en zonas próximas a grandes portos, xa que 
a lo menos nun primeiro momento haberá que acudir ás importacións. 

Actualmente o uso do biodiésel na comunidade é testimonial, Biogal é a única 
empresa que comercializa biodiesel en Galicia, cómprao a proveedores doutras 
comunidades e despois mestúrao co gasóleo normal preparando o E10 o 
ecóleo 10,  nunha planta que ten na Estrada (Pontevedra) e distribúeo ós 
surtidores que o solicitan, que polo 
momento son moi poucos.  

En Lugo, 13/10/2006 Comezaron a 
funcionar tres liñas de autobuses 
urbanos con biodiésel . 

 As tres liñas de autobuses que 
utilizan biodiésel como combustible 
comezaron a funcionar estes días, tal 
e como se anuncia nas pegatinas que 
xa levan colocadas estes vehículos. 

  
Trátase das liñas 1A (Acea de Olga-Piringalla), 10 (Figsa-Campus) e a 12 
(especial Universidade), que serán as primeiras en utilizar este carburante, que 
significará unha revolución. 

 

A empresa asturiana Bm Ingenieria estudia invertir 25,5 millóns de euros en 
tres novos proxectos de biodiesel en Jaén, Sevilla e Vigo e que acadarán unha 
producción de 46.000 toneladas de este tipo de carburante, segundo 
informaron actualmente fontes da empresa. 

Para a planta de Vigo, pola súa parte, a empresa estuda un investimento de 
sete millóns de euros e producirá 20.000 toneladas de biodiesel, mentras que, 
na de Sevilla, a compañía destinará 3,5 millóns de euros e calcúlase que 
producirá 6.000 toneladas de este tipo de combustible. 
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A compañía destacou que ofrece o deseño de enxeñaría de plantas de 
biodiesel con tecnoloxía propia, baseada en un sistema de produción 
semicontínuo por lotes e que, amais, “minimiza” na orixe emisións e vertidos.  

 

A planta de bioetanol de 
Curtis (A Coruña), é unha 
das máis importantes de 
España, utiliza cereais de 
Arxentina ou Francia e parte 
da súa produción exportaa a 
Alemaña. Isto débese a que 
polo momento non se 
cultivan  con eses fins.  

A Dirección Xeral de 
Investigación, Tecnoloxía e 
Formación Agroforestal, 
dependente da Consellería 
de Meio Rural, está 

estudando dende hai uns meses a viabilidade de cultivar na comunidade colza, 
solla e xirasol. 

Os encargados de coordinar estas investigacións serán o Centro de 
Investigacións Agrarias de Mabegondo, na finca   experimental que ten este 
centro en Abegondo (A Coruña), amais das escolas de formación e 
experimentación agraria   de Sergude (A Coruña) e Monforte (Lugo). 

A USC e a investigación  

A USC (Universidade de Santiago de Compostela ) a través de varios 
equipos de investigación nos campus de Santiago e de Lugo, levan varios 
anos  investigando sobre dos procesos químicos empregados na produción 
de Bioetanol cara  a súa innovación e mellora. Con proxectos de 
Investigación  en I+D+i en temáticas como 

• Enxeñaría Ambiental E Bioprocesos  
• Ecoeficiencia  
• Procesos De Separación E Equilibrio Entre Fases  
• Cromatografía E Quimiometría  

 

 

Conclusións 

O uso de biocarburantes é xa unha realidade mundial sobre todo en países con 
grandes extensións de terreo agrícola  a barbeito.  
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En pequena escala e moi lentamente na nosa Comunidade autónoma vaise 
incorporando con industrias en funcionamento como a de bioetanol en 
Teixeiro(Curtis) e as que xa están en proxecto. 

A investigación de nosas universidades (USC, UV, UC) está tamén presente 
cun bo número de proxectos e de resultados que nos fan prever  un futuro 
exitoso. Existen tamén Programas de posgrao( POP ) tales como: Máster en 
Enerxías Renovables e Enerxías Sostibles 

 

Obradoiro   

Fabricación do propio biodiesel (reacción de transesterificación)   

 

Material: metanol, sosa cáustica, aceite de cociñar  

Procedemento 

Mestùrase 200 ml de metanol cun  1 gramo de sosa nun erlenmeyer para evitar 
as salpicaduras (é moi corrosivo polo que recoméndase usar luvas de goma, 
gafas para a protección ocular e mono de traballo para evitar todo contacto ca 
pel), formase disolución metanólica de sosa.  

Ponse nun vaso de precipitados  1 L de aceite (para probar, mellor novo e do 
máis barato) a 55 º C. Engádese  con cuidado a disolución metanólica de sosa  
Mesturándose con axitación suave, durante una hora a temperatura constante 
e  deixámolo repousar durante toda a noite. Sepárase 1 litro de biodiesel na 
superficie quedando no fondo 200 g de glicerina. 

Nota 

O aceite usado necesita ser filtrado dos residuos que leva e eliminada a auga 
que contén. Para filtrar quéntase e pásase primeiro por un filtro de malla fina e 
despois a través de filtros de papel para café. Para eliminar a auga quéntase 
ata 60 º C durante 15 minutos e déixase enfriar, aproveitando o 90 %,  o 10 % 
que queda no fondo é auga.  
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