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Resumo:
Este estudo analisou a produção científica brasileira com relação ao cenário do biodiesel no Brasil. A
pesquisa justifica-se pela crescente preocupação mundial com os impactos ambientais da utilização de
fontes de energia fósseis e a busca por fontes de energias renováveis, que é o caso do biodiesel.
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória, onde foram analisados periódicos brasileiros da
área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, qualificados nos estratos Qualis A1, A2, B1,
B2 e B3 de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. A
pesquisa ocorreu no período de setembro a outubro de 2015. Foram encontrados 78 artigos sobre
fontes de energias renováveis, sendo selecionados 24 artigos diretamente relacionados ao tema de
pesquisa (cenário do biodiesel no Brasil). Conclui-se que o assunto está em crescente importância em
produções científicas, e o mercado do biodiesel possui perspectivas de crescimento, devido o aumento
de pesquisas e descobrimento de novas matérias-primas que podem servir de base para produção do
biodiesel, porém, o mercado brasileiro necessita de maiores investimentos governamentais e a criação
de uma certificação para melhorar o controle de qualidade do biodiesel produzido no país.
Palavras chave: Sustentabilidade, Agronegócio, Biodiesel.

THE SCENARIO OF BIODISEL ACCORDING WITH BRAZILIAN
SCIENTIFIC PRODUCTION
Abstract
This study analyzed the Brazilian scientific production in relation to biodiesel scenario in Brazil. The
research is justified by the growing global concern about the environmental impacts of using fossil
fuels and the search for renewable energy sources, just like biodiesel. It was conducted a literature and
exploratory research, which analyzed Brazilian journals in the area of Administration, Accounting and
Tourism, qualified in the strata A1, A2, B1, B2 and B3 according to the Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. This research was made from September to
October 2015, and it was found 78 articles about renewable energy sources, it was identified 24
articles directly related to the research topic (Brazilian scenario of biodiesel). It concludes that the

main theme is increasingly important in scientific productions, and the biodiesel market has growth
prospects, because of the increase in research and discovery of new raw materials that can be the basis
for biodiesel production, but, the Brazilian market needs more government investment and the creation
of a certification to improve quality control of biodiesel produced in country.
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1 Introdução
A necessidade de sobrevivência fez com que o ser humano buscasse a sua evolução e durante
esse processo, ocorreu a descoberta da energia para produção de bens e para a realização de
serviços (BULHÕES; MUSSOLIN, 2014). De acordo com Goldemberg e Lucon (2007) o ser
humano multiplicou-se e dominou todo o globo, isso ocorreu com o dispêndio de muita
energia. Inicialmente, o homem primitivo utilizava-se dos animais para tração e criação de
energia, com o decorrer dos anos e com o domínio do fogo, aumentou, consequentemente, a
produção conjuntamente com a necessidade de mais energia. É com a Revolução Industrial de
1875 que essa necessidade cresce, sendo que o mundo nunca mais rompeu a dependência da
utilização do petróleo como forma de energia (GOLDEMBERG; LUCON, 2007).
Caso ocorra a utilização e a exploração em demasia dos recursos naturais, existe a
possiblidade de que esses recursos se esgotem em algum momento, levando a extinção dos
mesmos, visto que o ar, a água e a terra possuem capacidade limitada de absorção de resíduos
humanos e extração de recursos, esta problemática está em pauta em administrações públicas
e as pessoas estão mais interessadas no tema (SANTOS; NAZZARI; RISSATO, 2012).
Por essa razão é importante para a sustentabilidade do ambiente que as fontes de energia
renováveis sejam mais utilizadas, como por exemplo, a maior utilização da lenha replantada,
energias provenientes de culturas energéticas como a cana-de-açúcar e óleos vegetais, para
criação de biocombustíveis (etanol e biodiesel), termeletricidade e calor, a energia solar,
geotermal, eólica, maremotriz e das ondas são opções de fontes de energia renováveis
(GOLDEMBERG; LUCON, 2007).
A utilização de fontes renováveis está crescendo anualmente, sendo que durante a década de
2004 a 2013, houve um aumento de 37% da utilização de placas solares para produção de
energia. A utilização de energia eólica teve um crescimento de 19%, os biocombustíveis
tiveram um aumento de 9% de utilização, enquanto a energia proveniente de hidrelétricas teve
um aumento de 1% durante o mesmo período (REN21, 2014).
A produção de biodiesel é um tema bastante discutido devido à utilização de biocombustíveis
de origem vegetal diminuir a dependência do uso de petróleo em motores diesel, assim como
é uma fonte renovável de energia, que resulta em menor emissão de partículas tóxicas como
hexacloroetano, cobalto e gás carbônico, que poluem o ambiente (SAAD; REGINATOd’ARCE; JÚNIOR; VIEIRA; MATTOS, 2008).
Diante desse contexto, identificou-se a relevância em identificar como o tema está sendo
discutido em um panorama nacional, para isso utilizou-se a seguinte pergunta de pesquisa:
qual a produção científica brasileira com relação ao cenário do biodiesel no Brasil?
Estruturou-se o referido artigo ora apresentado nas seguintes seções: na segunda seção,
enuncia-se a revisão de literatura sobre biocombustíveis e energias renováveis na terceira,
relatam-se os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa,
na quarta seção, se faz a apresentação e análise dos resultados, na quinta, realizam-se as
conclusões, as limitações do estudo e sugestões para possíveis pesquisas futuras.
2 Referencial teórico
Primeiramente deve-se estabelecer a diferença entre fonte de energia renovável e fonte de

energia alternativa, pois, a energia alternativa consiste em uma fonte energética que substitua
a fonte convencional, não sendo necessariamente renovável e ambientalmente correta, já uma
fonte de energia renovável caracteriza-se por ser oriunda de recursos naturais que possuam a
capacidade de manutenção de seu potencial energético, sem que ocorra a diminuição de seu
potencial existente, sendo uma fonte que traga menor prejuízo ao meio ambiente e a
preservação dos atuais estoques de energias tradicionais (MAIO, 2014).
De acordo com Pinto (2009) as fontes de energia são o principal foco de discussões com
relação as alterações climáticas, por meio da substituição de combustíveis fósseis, por fontes
renováveis de energia que não agridam o meio ambiente, vislumbra-se como uma alternativa
de conter o efeito estufa, freando o aquecimento global, pois, estima-se que o aumento do
consumo energético aumentará aproximadamente 60% até o ano 2020, devido à urbanização,
expansão econômica e industrial e ao aumento populacional.
Na primeira década do século XXI, houve um grande aumento nos investimentos e na
capacidade de produção de energia renovável em todo o mundo, servindo de fonte de energia
para diversos setores, como transporte e produção, com a utilização da energia solar e eólica,
conjuntamente ao aumento da utilização de biocombustíveis. O emprego de fontes renováveis,
além de garantir a oferta de energia para a demanda existente, também, garante a manutenção
dos índices de sustentabilidade (REN21, 2014; MAIO, 2014).
A energia da biomassa pode ser aproveitada de diversas formas, a mais utilizada é por meio
da queima, com a produção de vapor e geração de eletricidade, assim como pode ser utilizada
na produção de combustíveis líquidos, como o etanol. É indispensável um estudo criterioso
prévio do ecossistema para viabilidade de um projeto de biomassa, especialmente no caso de
uma monocultura intensiva (GAVRONSKI, 2007)
Como tange Furtado (2010) a biomassa dispõe várias possibilidades de utilização e
contribuição parcial tanto na produção de biocombustíveis como na cogeração a partir de
resíduos agrícolas, descartando a utilização da queima de lenha, pela utilização do biogás
proveniente de resíduos de lixo urbano e de dejetos e gordura de animais. Assim como pode
ser utilizada para geração de biocombustíveis líquidos. É fundamental que existam
investimentos que possibilitem uma condição propicia para a produção de biocombustíveis,
ampliando sua participação na matriz energética brasileira (MAIO, 2014).
O Biodiesel é um éster metílico produzido por um processo químico de transesterificação, que
reage óleos vegetais com um álcool, em presença de um catalisador. O óleo vegetal é obtido
por intermédio do esmagamento dos grãos, originando como subproduto, a torta, dependendo
da oleaginosa utilizada como insumo (PENEDO; TIZZIANI; BRANDÃO, 2008).
Para Esteves (2011) o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi criado
em 2004 com objetivos ambiciosos, tanto para produção como para a exportação. Seu
contexto gerou expectativas para a produção de biodiesel, devido seu potencial de combinar a
agenda de desenvolvimento com os esforços de mitigação da mudança do clima que ocorriam
em todo o mundo. Porém, o programa ainda deve superar desafios domésticos, como
incentivos a outras matérias-primas como alternativa a soja e a promoção da agricultura
familiar. O Programa prevê a mistura de biodiesel ao diesel comercializado com o intuito de
obter benefícios sociais, ambientais e econômicos, passando a vigorar desde então ações
públicas e privadas neste sentido (LAGO, 2013).
3 Metodologia
A pesquisa possui caráter exploratório, pois objetiva a familiarização com o tema, de acordo
com Gil (2008) tem a finalidade de esclarecer, desenvolver e modificar conceitos, objetivando
a formulação de hipóteses para pesquisas futuras, proporcionando uma visão geral do fato

estudado. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental que pode ser caracterizada como
uma pesquisa que objetiva conhecer as várias formas de contribuições científicas que foram
realizadas a respeito de determinado assunto ou evento. Este tipo de pesquisa direciona-se
para o estudo dos aspectos quantitativos da produção científica, sua disseminação e de seu uso
(MACIAS-CHAPULA, 1998; JUNG, 2004).
Para Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é aplicada em estudos descritivos ou exploratórios,
em casos em que o tema do estudo foi pouco explorado, sendo desenvolvida com a utilização
de materiais previamente elaborados, principalmente de livros e artigos científicos, auxiliando
na definição do quadro conceitual que engloba o objeto em estudo.
Realizou-se no período de setembro a outubro de 2015, a coleta de dados por meio da busca
de estudos que abordam o cenário brasileiro com relação a produção de energia proveniente
de fontes renováveis, sendo realizada a pesquisa em todos os periódicos brasileiros, que foram
escolhidos por meio dos seguintes critérios:
a) referente à área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, qualificados nos extratos
A1, A2, B1, B2 e B3 do sistema Qualis do ano de 2014 da CAPES;
b) publicações que ocorreram no período de janeiro de 2005 a outubro de 2015;
c) os critérios de busca foram os trabalhos que possuíam como título, resumo, assunto ou
palavra-chave os termos biodiesel, biodiesel animal, produção de biodiesel, sustentabilidade
no agronegócio, energias renováveis, energia renovável e energia limpa.
Posteriormente as análises dos artigos encontrados na busca, foram selecionados apenas os
artigos que são relacionados ao cenário da produção de biodiesel no Brasil, foco da pesquisa.
Os artigos resultantes foram analisados de forma quantitativa de acordo com os seguintes
critérios: volume de artigos publicados no período, volume de artigos por periódicos, volume
de artigos por estrato de avaliação, evolução anual das publicações, evolução anual das
publicações por estrato de avaliação e autores por instituição.
Também foram analisados de forma qualitativa, com interpretação dos temas e conteúdo dos
trabalhos, sendo sumarizados em diferentes categorias abordadas nos artigos para compor
uma visão do cenário brasileiro com relação ao biodiesel como: cadeia produtiva, mercado,
programas governamentais de incentivo, matérias-primas para produção do biodiesel e a
produção tecnológica e científica de trabalhos sobre o biodiesel.
4 Resultados
Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos com a realização da pesquisa utilizando-se a
pesquisa bibliográfica e documental. Primeiramente, por meio dos critérios de pesquisa
adotados, foram encontrados 191 periódicos nacionais referentes à área de Administração,
Ciências Contábeis e Turismo, classificados pela CAPES, sendo excluídos 72 por
apresentarem temática diferente da temática da pesquisa. Com isso, 119 periódicos foram
consultados para buscar artigos que compunham o tema da pesquisa.
Foram encontrados 78 artigos que continham os termos de busca: biodiesel, biodiesel animal,
produção de biodiesel, sustentabilidade no agronegócio, energias renováveis, energia
renovável e energia limpa, nos campos título, resumo, assunto ou palavra-chave, sendo
analisados e posteriormente selecionados apenas os artigos relacionados ao cenário do
biodiesel no Brasil, tanto no aspecto da produção do biodiesel como de mercado, excluindo-se
assim 54 artigos. Portanto, foram utilizados 24 artigos referentes apenas ao cenário do
biodiesel no Brasil, que compõem o objetivo da pesquisa, distribuídos em 16 periódicos,
conforme demonstra a Tabela 1.

Resultado de periódicos
Cadernos EBAPE.BR
Perspectivas em Ciência da Informação
Estudos Avançados
Estudos, Sociedade e Agricultura
Organizações Rurais e Agroindustriais
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional
Revista Gerenciais
Revista de Administração da UNIMEP
Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
Desenvolvimento e Meio Ambiente
Economia e Desenvolvimento
Gestão da Produção, Operações e Sistemas
Revista Capital Científico – Eletrônica
Revista Geintec – Gestão, Inovação e Tecnologias
Revista Tecnologia e Sociedade
Sistema e Gestão – Revista Eletrônica
Total
Fonte: Pesquisa aplicada (2015)

Número de artigos
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
24

Tabela 1 – Resultado da pesquisa com relação aos periódicos pesquisados

Objetivando identificar a produção por ano, ou seja, a periodicidade de publicações sobre o
tema, identificando se o mesmo está sendo discutido, elaborou-se a Figura 1, que demonstra a
evolução anual das publicações.

Fonte: Pesquisa aplicada (2015)
Figura 1 – Evolução anual de periódicos

Percebe-se por meio da Figura 1 que o ano de 2011 foi o ano com o maior número de
publicações sobre o tema com 5 artigos, o ano de 2012 foram encontrados 4 artigos sobre
biodiesel e nos anos de 2010, 2013 e 2014 foram encontrados 3 artigos relacionados ao tema.
Com relação aos estratos Qualis dos artigos, destaca-se o Qualis B2 com 14 publicações,
seguido pelo Qualis B3 com 8 artigos encontrados, e apenas 1 artigo cada para os Qualis A2 e
B1, conforme evidencia-se na Tabela 2.
Qualis
A2
B1
B2
B3
Total

2005

2006

1
1

0

2007

2008

2009

2010

1

2

1

1
2

1

2

1

3

2011

2012
1

2013

2014

2015

3
2
5

3

1
2
3

3
3

1
1

4

Total
1
1
14
8
24

Fonte: Pesquisa aplicada (2015)
Tabela 2 – Resultado da pesquisa com relação aos Qualis dos periódicos pesquisados

Com relação as instituições de origem dos autores foram identificados 66 autores de 28
instituições diferentes, conforme apresenta a Tabela 3.
Instituição
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Autores
6

Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

5

Centro Universitário da Fundação
Educacional Inaciana (FEI)
Universidade Federal da Bahia

3

Universidade de Brasília
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

2
2

Universidade Federal de Viçosa

2

Universidade Estadual de Paulista

2

Universidade Federal de São Carlos

2

4
4
4
4
3

3

Instituição
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná
Universidade Estadual Maringá

Autores
2
2

Universidade Federal do Pernambuco
Universidade Federal do Piauí
Núcleo Tecnológico do Ceará
Universidade Federal Fluminense
Universidade Estadual de Ponta
Grossa
Faculdade Católica de Administração

2
2
2
2
1

Universidade Federal Rural do
Semiárido
Faculdade Tecnológica de São Paulo
Universidade de Illinois (Estados
Unidos da América)
Universidade Católica Portuguesa
(Portugal)
Universidade Católica de San Pablo
(Bolívia)
Universidade de Tubingem
(Alemanha)
Total

1

1

1
1
1
1
1
66

Fonte: Pesquisa aplicada (2015)
Tabela 3 – Autores por instituição de ensino

Os artigos também foram analisados de forma qualitativa, sendo observados elementos como
os objetivos dos trabalhos, a metodologia utilizada em sua elaboração, os resultados obtidos e
as sugestões de pesquisas futuras, identificando aspectos sobre o cenário brasileiro com
relação ao biodiesel.
Com relação à categoria de análise da cadeia produtiva do biodiesel, Okada e Souza (2008)
utilizaram as ferramentas Pest Analyses e as Cinco Forças de Porter para avaliar as
potencialidades e fragilidades da cadeia produtiva do biodiesel na região Centro-oeste,
especialmente o Estado de Goiás, analisando sua competitividade. Os resultados da pesquisa
indicaram uma mudança positiva de cenário do Sistema Agroindustrial – SAG do biodiesel,
destacando que a cadeia produtiva do biodiesel pode contribuir para o desenvolvimento da
sociedade brasileira, tanto no âmbito econômico, como social e da sustentabilidade ambiental.
Okada e Souza (2011) também realizaram outra análise com relação à competitividade na
região Centro-oeste do Brasil, propondo um modelo de indicadores e medidas de desempenho
para gestão sistêmica. A região Centro-oeste é a líder do segmento sendo a região com o
maior número de usinas instaladas, e com o maior volume produtivo no ano de 2007. Os
autores constataram que houve mudanças no setor relacionadas à formulação e
implementação de um planejamento com políticas públicas de fomento aos agentes/atores que
participam da cadeia produtiva, integrando as esferas do poder público federal e estadual com
o setor privado e os agentes econômicos, com participação de instituições de pesquisa.

Já Kohlhepp (2010) analisou a situação da produção de etanol e biodiesel no território
brasileiro, destacando que a política energética brasileira visa à redução da emissão de gáscarbônico, investindo no biocombustível etanol como alternativa para diminuir a utilização de
combustíveis não renováveis. Os argumentos utilizados pela Europa para não produção dos
biocombustíveis não é fundamentada, pois, a área de plantio destinada à produção de
biocombustíveis, ao invés do plantio de alimentos, não é correta, pois, os números da
agricultura brasileira aumentaram, concluindo que os países industrializados utilizam esses
argumentos para protegerem seus próprios produtores contra a importação de produtos
oriundos do Brasil que possuem preço competitivo.
A cadeia produtiva do biodiesel no Brasil e suas diretrizes foram analisadas por Braga e Braga
(2012) avaliando os aspectos jurídicos do panorama regulatório da produção e
comercialização do biodiesel no cenário brasileiro, empregando uma pesquisa qualitativa e
utilizando a pesquisa bibliográfica e documental com relação à legislação brasileira e
internacional. Os biocombustíveis possuem excelente potencial para se tornarem grande fonte
de energia sustentável, além de contribuir socialmente.
Clemente e Júnior (2012) analisaram a cadeia de produção do biodiesel no Brasil, visando
identificar o problema de assimetria de informação existente entre agricultores familiares e as
empresas de biodiesel brasileiras. Foi elaborada uma estrutura lógica não linear e foi utilizada
a abordagem Principal-Agente, para que os produtores melhorassem seu processo de
produção, identificando a importância da inclusão do pequeno produtor na cadeia produtiva
de biodiesel, contribuindo para sua competitividade.
Com relação ao mercado do biodiesel, Leonardi et al. (2011) utilizaram indicadores de
concentração como o índice de Gini, índice de Theil e o índice de Concentração Parcial, para
analisar os leilões que ocorrem no mercado do biodiesel, para isso desenvolveram uma
pesquisa bibliográfica sobre a forma de comercialização do biodiesel, derivando em uma
análise empírica dos resultados que apontaram uma maior concentração do mercado, devido a
pequena quantidade de empresas habilitadas a participarem dos leilões. Os índices apontaram
que mesmo com a participação de mais empresas a partir do quarto leilão realizado pelo
governo, a concentração da participação do mercado aumentou, sendo importante elaborar um
plano de distribuição equilibrado para desenvolver a produção de biodiesel no Brasil.
Carmo et al. (2011) destacam o Brasil como um grande produtor de biocombustíveis, que
pode se consolidar como um dos principais exportadores mundiais, visto a grande procura por
fontes de energias renováveis. Os autores realizaram uma pesquisa com relação aos problemas
que podem existir decorrentes do aumento da produção de biocombustíveis, como impactos
ambientais e aumento dos preços dos alimentos. É evidenciado que existe grande propensão
de crescimento deste mercado, sendo necessária a criação de uma certificação para os
biocombustíveis, para melhorar a qualidade do produto ofertado, concluindo que o biodiesel
pode ser mais competitivo que o etanol para exportação ao mercado externo.
Para analisar o mercado do biodiesel, Sachs (2005) realizou uma análise da revolução
energética do século XXI, por meio de uma pesquisa documental, identificando que em
nenhuma das transições energéticas ocorridas no passado, foram ocasionadas pelo
esgotamento físico de alguma fonte de energia, sendo que todas as transições ocorreram
devido descobertas de fontes de energias com qualidades superiores e custos inferiores. O
autor conclui que os biocombustíveis, sobretudo no Brasil, possuem um bom panorama futuro
de crescimento em termos econômicos, sendo importante para conter os impactos negativos
das alterações climáticas, contudo, surge uma incógnita com relação ao seu impacto social.
Um exemplo prático da alta competitividade do biodiesel no mercado de combustíveis é o
trabalho de Castellanelli et al. (2007) que elaboraram um estudo de caso qualitativo

analisando o consumo médio mensal de diesel de três praças de pedágio, que possuem
geradores de energia movidos à diesel, realizando um comparativo com os geradores sendo
alimentados por energia elétrica, diesel e biodiesel. O estudo identificou que mesmo os
geradores consumindo maior quantidade de biodiesel, a sua utilização foi mais vantajosa para
a empresa de pedágios, pois seu custo foi inferior aos custos do diesel e de energia elétrica,
evidenciando como o biodiesel possui potencial para substituir o diesel, contribuindo para
conservação ambiental, além de sua utilização ser vantajosa economicamente.
Baccarin e Gandra (2009) analisaram a importância efetiva e potencial da produção de
biodiesel para o setor da agricultura brasileira no ano de 2008, assim como avaliaram a
oscilação dos preços do biodiesel com relação aos produtores e consumidores, projetando
aumentos do percentual de mistura do biodiesel ao diesel comercializado no Brasil, por meio
de pesquisa documental, os dados que mostraram que os preços obtidos para os produtores
foram atrativos em 2008, porém, encareceu o diesel vendido ao consumidor final em 1,45%, e
o aumento da mistura do biodiesel ao diesel acarretaria no encarecimento de seu preço.
Osaki e Batalha (2011) realizaram um estudo de caso descritivo para avaliar o potencial de
produção e inclusão do biodiesel nas cinco regiões geográficas do Brasil, analisando dois
cenários da oferta de óleo vegetal para produção de biocombustíveis, evidenciando que se
toda a produção de óleo vegetal fosse destinada para a produção de biodiesel seria possível
atender a legislação vigente, com relação ao quantitativo que deve ser misturado ao diesel,
porém, no caso da utilização apenas do óleo vegetal exportado fosse destinado a produção de
biodiesel, apenas as regiões Centro-oeste e Sul seriam capazes de cumprir a legislação da
mistura obrigatória de 2% de biodiesel para o diesel comercializado.
Sampaio, Vital e Sampaio (2011) levantaram quatro questões sobre a perspectiva de futuro da
produção de biodiesel, indagando sobre: qual sua participação e potencialidade no balanço
energético; qual sua participação na redução da emissão de gases do efeito estufa; qual o
conflito que existe com a produção de alimentos e; quais os impactos ambientais da expansão
da produção do biodiesel. Com relação à disputa com o mercado de alimentos, a
responsabilidade da produção de biodiesel pelos aumentos dos alimentos pode ser considerada
pequena, e ocorre apenas nos Estados Unidos da América.
Sobre os programas governamentais de incentivo ao mercado do biodiesel Diniz e Favareto
(2012) desenvolveram uma avaliação com relação ao PNPB – Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel, em seus aspectos socioeconômicos, uma vez que uma das
premissas do programa é o desenvolvimento da renda dos agricultores familiares. Foi
realizada uma pesquisa empírica na região oeste de Santa Catarina, assim como análise
documental. Os pesquisadores concluíram que existem barreiras nos mercados agrícolas,
prejudicando a rentabilidade da produção de biocombustíveis, com isso, ilustrando que os
incentivos do programa PNPB são incapazes de subverter as barreiras do mercado.
Isolani e Tonin (2013) realizaram uma pesquisa com relação aos impactos da criação do Selo
Combustível Social na agricultura familiar estabelecido pelo Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel – PNPB, que visava aumentar a produção de matéria-prima para produção
de biodiesel, oferecendo abonos para produtores de biodiesel que adquirissem matéria-prima
oriunda da agricultura familiar. Os resultados apontam que houve crescimento da produção
familiar, porém a produção do biodiesel é dependente da soja, além, de apontar dificuldades
para inclusão social dos agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste.
Bernardes, Varela e Soares (2012) realizaram uma pesquisa qualitativa e exploratória
analisando dados secundários e dados obtidos por meio de questionários semiestruturados,
com o intuito de analisar o papel do governo na institucionalização do PNPB, analisando a
interação entre o governo, as universidades e as empresas. Os resultados apontam uma visão

otimista para o mercado do biodiesel, assim como as ações integradas entre os três agentes
estão sendo eficazes para a consolidação da cadeia produtiva do biodiesel. A transformação
do biodiesel como commodity possibilitará a sua exportação, fortalecendo o mercado.
Com relação às diferentes matérias-primas que podem ser utilizadas para a produção de
biodiesel, Saad et al. (2008) realizaram testes para identificar a possibilidade da produção de
biodiesel etílico por meio da extração do etanol anidro, formando duas amostras, sendo que
em uma das amostras obteve-se óleo de soja que serviu de matéria-prima para obtenção do
biodiesel, concluindo que o biodiesel produzido pela via etílica apresenta grande potencial de
produção, podendo substituir a produção do biodiesel metílico, com a mesma qualidade.
Barboza e Thomé (2010) analisaram o reaproveitamento do óleo residual de fritura para
obtenção de biodiesel, identificando por meio de uma pesquisa documental que o descarte do
óleo oriundo da fritura de alimentos, além, de ser um resíduo prejudicial ao meio ambiente,
também ocasiona o entupimento da tubulação predial e esgotos, assim como, a contaminação
das águas. A utilização de óleo de fritura é economicamente viável pelo baixo custo para
obtenção da matéria-prima, e reutilizar este óleo representa uma ótima fonte de energia
renovável, e minimiza os impactos ambientais ocasionados pelo seu descarte.
Ainda sobre a utilização desta fonte para produção de biodiesel, Netto e Druciaki (2014)
investigaram a viabilidade de produzir biodiesel utilizando óleo de fritura residual, realizando
uma pesquisa bibliográfica, utilizando dados de pesquisas científicas, e informações obtidas
por meio de um questionário. O resultado apontado foi à viabilidade da produção do biodiesel
utilizando óleo residual, que além de possibilitar retorno financeiro, auxilia na
conscientização para o descarte correto deste resíduo. Este tipo de biocombustível ainda
possui a vantagem de emitir gases do efeito estufa em menor quantidade.
Outra forma de produzir biodiesel é com a utilização das vísceras de Tilápia, conforme Mota
et al. (2014) que realizaram um projeto de engenharia de uma unidade com capacidade para
produzir 25 litros por hora de óleo de vísceras, que após testes de laboratório, foi comprovada
a qualidade do óleo obtido que apresenta características técnicas compatíveis ás dos óleos já
utilizados no setor produtivo de biodiesel, sendo uma grande oportunidade para o Estado do
Ceará que possui alta capacidade de produção de Tilápia.
Com relação ao controle de qualidade da produção do biodiesel e suas matérias-primas
Gutiérrez-oppe (2013) avaliou a gestão da qualidade do biodiesel produzido no Brasil,
realizando um estudo de caso em uma empresa de biodiesel, constatando que existem etapas
para serem melhoradas no processo de produção, revisando as tecnologias empregadas e
matérias-primas, para que se obtenha um biodiesel de melhor qualidade.
A respeito da produção tecnológica e científica de trabalhos com relação ao biodiesel,
Maricato, Noronha e Fujino (2010) analisaram a produção tecnológica em biodiesel por meio
de indicadores bibliométricos de patentes coletados na base de dados Derwent Innovations
Index no período de 2000 a 2007, analisando a dinâmica da produção do biodiesel. Foi
concluído que o biodiesel é uma promissora fonte de energia renovável.
Costa et al. (2013) executaram uma pesquisa qualitativa confrontando a análise de conteúdo
com a literatura encontrada relacionada ao tema, analisando se as inovações tecnológicas e
sua transferência podem servir como uma forma de inclusão social e o desenvolvimento
regional do Estado do Paraná. Os resultados apontam que houve um aumento da produção do
biodiesel no período de 2005 a 2010, devido aos incentivos do Programa Paranaense de
Bioenergia, porém, a participação do Estado do Paraná na produção nacional ainda é pequena,
mas existe apoio para o desenvolvimento do rural no Estado, concluindo que as inovações e a
transferência de tecnologia podem ser vistas como alternativas, desde que exista o

investimento por parte dos órgãos governamentais.
Ainda relacionando a produção de trabalhos sobre o biodiesel, Rocha et al. (2014) realizaram
uma pesquisa avaliando indicadores estratificados para cada uma das cinco regiões
geográficas do Brasil, considerando o número de pessoal, número de grupos e linhas de
pesquisa formados, por meio de uma investigação bibliográfica, identificando que a pesquisa
científica e tecnológica com relação ao biodiesel no Brasil, ao contrário dos países
desenvolvidos, está concentrada apenas nas universidades, não sendo suficientes para
interação com o setor produtivo de biodiesel no Brasil.
Barcellos e Pereira (2015) desenvolveram uma pesquisa bibliográfica a respeito de outra
forma de produção do biodiesel, a base do sebo bovino oriundo de matadouros e frigoríficos.
Foram pesquisados os periódicos das bases da CAPES e SciELO, sendo que a pesquisa
demonstra que as produções de artigos relacionados a produção de biodiesel de sebo bovino
estão crescendo nos últimos cinco anos, constatando que o sebo bovino é a segunda matériaprima mais utilizada no Brasil para produção de biodiesel.
Com a realização deste estudo observa-se que o tema é atual e está em constante discussão
devido a necessidade de estabelecer fontes de energias renováveis, que de acordo com a
análise do cenário do mercado do biodiesel, o mesmo pode contribuir no âmbito econômico,
social e sustentável, pois, utiliza resíduos de outras culturas para a criação de energia.
Destaca-se que foram encontrados trabalhos de 66 autores diferentes, oriundos de 28
instituições, de todas as regiões do país. Os artigos analisados estavam distribuídos em 16
periódicos, com destaque para a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional,
com seis artigos utilizados para a análise.
5 Conclusão
Este estudo analisou a produção científica com relação ao biodiesel existente nos periódicos
brasileiros. Observou-se aumento de produções relacionadas ao tema nos últimos cinco anos,
sendo que 71% dos trabalhos utilizados como base deste estudo foram realizados no período.
Com o estudo foi possível identificar a importância da elaboração de estratégias para a melhor
alocação do biodiesel na matriz energética brasileira, com maiores investimentos e incentivos,
conjuntamente com a criação de uma certificação para melhor o controle de qualidade do
biodiesel produzido no Brasil. Também demonstra que o assunto está em crescente
importância em produções científicas, e o mercado do biodiesel possui perspectivas de
expansão, visto o aumento de pesquisas e descobrimento de novas matérias-primas que
podem servir de base para produção do biodiesel.
Como limitação da pesquisa evidencia-se que a pesquisa foi realizada apenas em periódicos
brasileiros. Para pesquisas futuras sugere-se ampliar a busca de artigos publicados, incluindo
periódicos avaliados em outros estratos de qualificação da CAPES e produções em periódicos
internacionais, além de outras bases de dados de pesquisas bibliográficas
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