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RESUMO: Com a produção de biodiesel vem crescendo a oferta de glicerina no mercado, que é o principal 
coproduto gerado na produção de biodiesel. Até 2003, a produção mundial de glicerina era inferior a um 
milhão de toneladas/ano, em 2010, a produção foi de 2,5 milhões de toneladas, das quais 65% provenientes 
da cadeia do biodiesel. Atualmente, as empresas produtoras de biodiesel têm trabalhado com fontes de 
gordura de origem vegetal, o óleo de soja, e de origem animal, a gordura de frango. Além disso, pode-se 
realizar a associação destas duas fontes, produzindo, desta forma, a glicerina mista. As glicerinas 
diferenciam-se pelo grau do processamento industrial, na forma bruta, com alto conteúdo de ácidos graxos 
ou semipurificada, a qual apresenta baixo conteúdo de ácidos graxos. As características físicas, químicas e 
nutricionais da glicerina bruta dependem do tipo de ácido graxo, originado de gordura animal ou óleo 
vegetal, e do tipo de catálise empregada na produção de biodiesel. Estudos sobre o uso da glicerina na 
alimentação animal têm sido intensificados, visto que sua inclusão nas rações animais pode reduzir os 
custos da dieta pela grande oferta do produto no mercado mundial em função da crescente produção de 
biodiesel. Além disso, o glicerol nela contido, por possuir elevado valor energético e sabor adocicado, torna-
se uma alternativa promissora para substituir alimentos energéticos tradicionalmente utilizados nas rações 
animais. Desta forma, o objetivo desta revisão será realizar um levantamento de dados sobre a viabilidade 
da utilização da glicerina, originada do biodiesel, na alimentação animal, através da caracterização do 
volume, quantidade e composição da glicerina produzida por uma usina de biodiesel existente no norte do 
Paraná, identificar os possíveis empregos desta glicerina e revisar os resultados de pesquisas existentes na 
região sobre o uso da glicerina nas rações de diferentes espécies animais. Com este levantamento de 
dados e revisão bibliográfica, espera-se obter resultados mais consistentes sobre a viabilidade prática e 
econômica da inclusão da glicerina nas rações de animais na região norte do Paraná. 
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