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Resumo 

 

No contexto de produção energética atual, em que se almeja a obtenção de energia limpa e de 

fonte renovável que atenda a demanda da sociedade e não agrida ao meio ambiente, o biogás 

surge como alternativa que supre esses requisitos. Conjuntamente, as pesquisas e a respectiva 

publicação de artigos contribuem para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Este 

estudo pesquisou trabalhos publicados em 122 periódicos com classificação nos estratos A1, 

A2, B1, B2 e B3 no sistema WebQualis da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), vinculados à área de avaliação de Administração, Contabilidade e 

Turismo, sobre a viabilidade econômico-financeira da produção de biogás a partir da 

suinocultura. A busca se deu através de 17 termos-chave relacionados, em inglês e português, 

resultando em 12 trabalhos selecionados em 8 periódicos nacionais, publicados de 2009 a 

2015, em sua maioria na região sul do Brasil por 34 autores diferentes, que utilizaram 12 

métodos de pesquisa distintos. Todos os trabalhos analisados neste estudo apontam para a 

viabilidade econômico-financeira positiva na produção do biogás, além de redução de 

impactos ambientais e melhores práticas relacionadas à sustentabilidade no que tange a 

produção de biogás a partir da suinocultura.  

 

Palavras-chave: Biogás. Viabilidade econômico-financeira. Suinocultura.  

 

 

1. Introdução 

 

O consumo de energia está atrelado ao desenvolvimento da humanidade e ao 

progresso econômico e tecnológico. O que se observa é o aumento da produção de energia 
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que faça frente à necessidade de crescimento das economias, resultando na busca por fontes 

limpas que não poluam o meio ambiente. 

Nas últimas décadas o crescimento vertiginoso do consumo mundial e brasileiro de 

energia tem acelerado a busca por fontes de energia renováveis, que afetam menos o meio 

ambiente, resultando em energia limpa, no qual se enquadra o conceito do biogás. Fontes de 

energia consideradas renováveis são aquelas que não esgotam os recursos naturais (PORTAL 

BRASILEIRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2016). 

O biogás é proveniente da biomassa de origem animal ou vegetal e resulta de um 

processo de extração do gás metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), que é encontrado nos 

dejetos de suínos, dentre outras fontes (SOUZA et al.; 2004), e possui grande potencial de 

geração de energia limpa (PORTAL BRASILEIRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2016). 

O interesse pelo tema Biogás tem crescido continuamente, especialmente com 

abordagens técnicas e conceituais. Porém, além das análises destes itens, deve-se conhecer a 

viabilidade econômico-financeira de qualquer projeto com este fim, o que complementa o 

conceito de sustentabilidade. 

Fachin (2006) afirma que o ser humano necessita do conhecimento acerca do meio 

em que vive e em quais circunstâncias, utilizando-se deste em seu benefício, para transformar 

o meio em que vive. Assim, compreender as aplicações e implicações dos estudos 

relacionados ao Biogás são fundamentais – especialmente no que tange à viabilidade da 

implementação. 

Guimarães e Galvão (2015) relatam sobre o crescimento no volume de publicações 

científicas acerca do Biogás, o que evidencia a crescente importância deste tema. Os autores 

ainda apresentam o aumento das publicações realizadas em colaboração de vários autores, 

sendo que inicialmente estas eram mais frequentemente realizadas de forma individualizada. 

Com o desenvolvimento deste trabalho procurou-se responder a seguinte questão: 

Quais são as principais características das publicações sobre viabilidade econômico-financeira 

da produção do biogás a partir de suínos no Brasil nos últimos dez anos? 

Nas pesquisas realizadas foram encontrados trabalhos bibliométricos que tratam 

sobre o biogás, como o estudo de Guimarães e Galvão (2015), mas não foram encontradas 

pesquisas específicas sobre a viabilidade econômico-financeira como foco central. E dada a 

crescente do tema na realidade dos negócios sustentáveis ligadas à produção de energia, essa 

pesquisa se posiciona como uma identificação acerca desta questão. 
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Este estudo foi elaborado nas seguintes etapas: seleção das revistas a partir da 

classificação de periódicos Qualis 2014 da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior); pesquisas nas respectivas bases através das palavras-chave; 

análise dos trabalhos encontrados; seleção dos artigos; tratamento e organização dos dados. 

Uma das justificativas para o foco desta pesquisa, delimitando e estreitando o escopo 

até manter-se estritamente ao tema da viabilidade econômico-financeira relacionada ao 

biogás, está no fato de já existirem outros trabalhos que realizam levantamentos de produção 

relativos ao tema de forma mais abrangente, como aqueles realizados por Guimarães e Galvão 

(2015). 

Além do interesse dos autores na busca por informações orientadas para a finalidade 

do biogás sob aspectos econômicos e financeiros que abordassem, no todo ou em alguma 

parte, a viabilidade monetária da sua produção. 

Desta forma, o presente trabalho está organizado em cinco seções, além desta 

introdução. Na segunda seção faz-se um apanhado teórico para referenciar o tema; na terceira 

seção apresenta-se a metodologia utilizada; na quarta está a apresentação e análise dos dados; 

e na quinta seção encontram-se as conclusões desta pesquisa – além dos referenciais 

utilizados. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Biogás oriundo de dejetos suínos 

 

No cenário de necessidade de produção de energia renovável e limpa, aquelas 

provenientes da biomassa são as que apresentam grande potencial de crescimento nos 

próximos anos, sendo considerada uma das principais alternativas, ainda que pouco utilizada, 

e entre as quais, se encontra o biogás, que pode ser obtido de diferentes fontes (ANEEL, 

2008).  

O biogás é uma fonte combustível gasosa composta em sua maior parte por 

hidrocarbonetos, podendo ser utilizado para produção de energia elétrica, térmica e mecânica. 

Para obtenção do biogás podem ser utilizados biodigestores, que reduzem a contaminação por 

parte dos dejetos, resultando em saneamento ambiental – especialmente quando se trata do 

subproduto de atividades pecuárias, como a suinocultura (PORTAL BRASILEIRO DE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2016). 
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O biogás é formado por 60% a 70% de gás metano (CH4), e por 30% a 40% de gás 

carbônico (CO2) – além de hidrogênio (H), nitrogênio (N) e gás sulfídrico (H2S) – sendo 

altamente combustível, e ao ser queimado, produz baixo grau de poluição (EMBRAPA, 

1981). 

Ainda de acordo com o Portal Brasileiro de Energias Renováveis (2016), com a 

necessidade de atender demandas cada vez maiores de energia elétrica, o processamento 

através de biodigestores é um método extremamente viável (tecnicamente) na transformação 

dos resíduos de suínos (dejetos) em energia elétrica.  

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016), o 

Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de produção de suínos. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), o plantel brasileiro de suínos é 

de aproximadamente 36,7 milhões de cabeças, sendo que 48,8% da produção está concentrada 

na região sul do país, em que o Paraná ocupa 14,5% da produção nacional, Santa Catarina 

17,1% e Rio Grande do Sul 17,2%. 

Considerando o levantamento realizado por Souza et al. (2004), cada suíno tem 

capacidade de produção de 0,775m³ de biogás por dia. Dado o tamanho do plantel de suínos 

existente no Brasil, pode-se considerar o grande potencial de produção dessa fonte de energia 

limpa e renovável e a importância da viabilidade econômica da produção através dos 

biodigestores. 

Estudos teóricos e práticos podem evidenciar o potencial de aplicações do Biogás e 

seus benefícios, e a formar a base de conhecimento a despeito desta fonte de energia, que 

resulte em benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

 

2.2.  Conhecimento científico 

 

O crescimento e desenvolvimento da ciência passam pela divulgação dos novos 

conhecimentos produzidos, que através da publicidade, irão propiciar novas contribuições 

para outras pesquisas, gerando uma rede de contribuição baseada na divulgação do 

conhecimento e do aprendizado – daí a importância de tornar público o conhecimento obtido 

(SOUZA et al., 2013). Complementarmente, Schwartzman (1984) afirma que a pesquisa só 

existe a partir de quando lhe for dada publicidade. 

Dentre as ferramentas que auxiliam o mapeamento da produção científica está a 

bibliometria, que permite o mapeamento da geração e divulgação dos trabalhos científicos 
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elaborados, representando a produtividade das ciências de uma comunidade ou de uma nação, 

permitindo a avaliação, planejamento e a gestão dos conhecimentos obtidos (GUEDES; 

BORSCHIVER, 2005). 

Gil (2008) aponta os periódicos como o meio de publicação científica mais 

importante, permitindo a divulgação de resultados de pesquisas que promovem a qualidade 

das investigações das ciências. O autor ainda destaca a multiplicidade que a informatização 

permitiu aos periódicos, com a disponibilização por meios eletrônicos, ainda que algumas 

revistas mantenham as publicações impressas. 

Por conhecimento científico pode-se entender a observação sistematizada de um 

fenômeno ou objeto e quais implicações ou relações de causa e efeitos são evidenciadas, 

estando caracterizada por processos metodológicos em sequências e etapas – ou seja, através 

de um método científico (FACHIN, 2006). 

Atualmente, existe um volume de produções científicas novas publicadas todos os 

anos, o que pode ser compreendido ao ler Guedes e Borschiver (2005), que observam que 

pesquisadores que mais realizam estudos, nas universidades de maior conceito, possuem 

maior reconhecimento do que cientistas que igualmente produzem, mas estão em 

universidades menos prestigiadas. Subentende-se a busca constante por publicações 

científicas nas mais variadas áreas. 

Guedes e Borschiver (2005) ainda explicam algumas leis, que permitem o 

entendimento sobre as publicações científicas, entre as quais, a Lei de Bradford que supõe que 

quanto mais artigos produzidos (entenda-se também, publicados), mais qualidade é atribuída a 

determinado periódico. Citam também a Lei de Lotka que propõe que o grau de prestígio de 

um pesquisador está ligado diretamente ao volume de produções que este publica. E ainda, a 

Lei de Zipf, “que permitem estimar as frequências de ocorrência das palavras de determinado 

texto científico ou tecnológico e a região de concentração de [...] palavras-chave” (GUEDES; 

BORSCHIVER, 2005, p. 3-4). 

Hoss et al. (2010) apresentam a abordagem da utilização da informação de forma 

estratégica para a geração de conhecimento, promovendo a tomada de decisões a partir de 

dados e informações que são matérias-primas na economia e fazem parte do contexto 

evolutivo da administração de empreendimentos, voltada para a geração de vantagem 

competitiva. 
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3. Metodologia 

 

Nesta seção apresenta-se a metodologia aqui empregada, ou seja, os caminhos do 

estudo, as ferramentas utilizadas para a respectiva realização, o instrumental da pesquisa 

social, em que se estabelecem os passos para questionar os limites da ciência (DEMO, 1995). 

O presente estudo se caracteriza como exploratório, uma vez que pretende 

proporcionar uma visão geral aproximada sobre determinado tema, envolvendo pesquisas 

bibliográficas e documentais, sendo comum a utilização de técnicas quantitativas (GIL, 2008). 

Estes permitem a ampliação da base de conhecimento do pesquisador sobre o problema, além 

de oportunizar a confirmação do que se propõe ou levantar questionamentos e problemas de 

pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). 

Esta pesquisa também se enquadra como descritiva – embora alguns autores possam 

apontar a distinção entre estes dois tipos – pois realiza a descrição de um fato ou de 

frequências de um fenômeno (MALHOTRA, 2011).  

Sendo uma pesquisa bibliográfica aquela baseada em material elaborado e 

disponível, como artigos científicos, tem como benefícios a ampla abrangência que esta 

modalidade permite e a junção de dados muito dispersos (GIL, 2008). Este trabalho se 

enquadra nesta classificação, uma vez que estudou artigos publicados em 122 periódicos que 

foram selecionados e tratam de temas na área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo, classificados pela Capes. Optou-se por essa delimitação na base de publicações por 

questões de interesse e foco dos autores. E ainda, os periódicos selecionados são de 

qualificação no sistema Qualis da Capes no estratos A1, A2, B1, B2 e B3 (PLATAFORMA 

SUCUPIRA, 2015). 

A pesquisa foi dividida em etapas ou fases para a organização das informações e 

apresentações dos dados. Antes da divisão em etapas, optou-se pela delimitação pelos 

seguintes critérios: 

a) Somente foram utilizados artigos de periódicos online, sendo descartadas as 

publicações de revistas impressas, em função da dificuldade de se ter acesso a 

estes acervos. Ressalta-se que os periódicos da versão impressa foram 

identificados e excluídos antes de iniciarem-se as buscas com os termos-chave; 

b) Somente foram consideradas publicações num período compreendido de dez anos, 

sendo estes de 2006 a 2015. Faz-se a observação que, como a pesquisa ocorreu 
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durante o ano de 2015, algumas publicações realizadas após o encerramento desta, 

podem ter ficado de fora da análise; 

c) Os periódicos com classificação no estrato B4 do sistema Qualis da Capes e 

subsequentes não foram consultados; 

d) Embora o tema seja bastante abrangente e exista em inúmeras publicações, o foco 

desta pesquisa foram apenas aquelas relacionadas com a viabilidade econômico-

financeira, que são também o foco de pesquisa dos autores em outros trabalhos 

científicos; 

e) Foram selecionados alguns termos-chave para o início da pesquisa e outros foram 

acrescentados no decorrer desta, conforme sua relação com os resultados obtidos. 

No final, totalizaram 17 termos-chave (descritos adiante), sendo eles em 

português e inglês. Ressalta-se que todos os termos foram utilizados em todos os 

periódicos do escopo de pesquisa; 

f) As pesquisas nos instrumentos de busca online das revistas foram realizadas entre 

os dias 08 de outubro e 15 de novembro de 2015; 

Inicialmente foi determinado o escopo da pesquisa em relação a quais periódicos 

deveriam ser pesquisados, constituindo a primeira etapa. A segunda etapa foi a busca do 

acesso virtual dos referidos periódicos, que permitiriam as buscas pelos termos-chave – nessa 

etapa também foram excluídos as publicações impressas. A terceira etapa foi a realização da 

pesquisa com os termos-chave, onde foram incluídos termos ao longo dos trabalhos, conforme 

a oportunidade de novos resultados pertinentes fosse identificada. Na quarta fase, foram 

selecionados os artigos encontrados para posterior análise. A quinta etapa se refere a análise 

dos artigos selecionados, para permanência ou exclusão deste, conforme sua pertinência ao 

foco da pesquisa. E por fim, a apresentação de resultados encontrados estabelece-se a sexta e 

última etapa. 

Os termos-chave utilizados foram: Biogás, Viabilidade, Suíno, Suínos, Suinocultura, 

Suinícola, Biodigestor, Energia e Energética em português, e ainda Biogas, Viability, Swine, 

Biodigester, Pig, Pork, Energy e Energetic, que são os termos equivalentes em inglês. 

Ressalta-se que alguns termos, por causa da amplitude de resultados houve a necessidade de 

refinamento na busca para se enquadrar no foco da pesquisa, sendo utilizados em conjunto ou 

como filtros, dependendo da estrutura da página de pesquisa. Foram os casos de “biogás” + 

“viabilidade” (ou ainda com o termo “econômico” ou “financeira” quando necessário), 

“biogás” + “energia”; e “energia” + “viabilidade”. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Análise da produção científica sobre a viabilidade econômico-financeira da produção de biogás  

a partir da suinocultura 

Scherer, L.; Lago, S.M.S. 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, Edição Especial – Dezembro - 2016.                  ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

156 

Foram realizadas análises quantitativas, representadas pelos levantamentos do 

volume de publicações encontradas, evolução anual, autores e instituições de ensino em que 

estão vinculados, frequência de palavras-chave e métodos de pesquisa utilizados. Também 

foram realizadas análises qualitativas, considerando as principais conclusões que os artigos 

selecionados apresentaram. 

 

4. Análise, Interpretação e Apresentação dos Resultados  

 

Os termos pesquisados produziram 3.155 artigos relacionados, dos quais, após os 

devidos filtros e relação com o foco da pesquisa, resultaram em 12 artigos pertinentes, 

conforme resume o Quadro 1: 

 

Quadro 1: Resultados por termo-chave 

Termo-chave Resultados Termo-chave Resultados

Biogás 26 Biogas 17

Pertinente 6 Pertinente 0

Viabilidade 632 Viability 140

Pertinente 0 Pertinente 0

Suíno 22 Swine 30

Pertinente 0 Pertinente 0

Suínos 50 Biodigester 6

Pertinente 1 Pertinente 0

Suinocultura 81 Pig 21

Pertinente 1 Pertinente 0

Suinícola 8 Energy 494

Pertinente 0 Pertinente 0

Biodigestor 16 Pork 10

Pertinente 2 Pertinente 0

Energia 1379 Energetic 30

Pertinente 2 Pertinente 0

Energética 193 Total = 3155

Pertinente 0 Pertinentes = 12

em Português em Inglês

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

O mesmo trabalho pode ter sido vinculado em mais de um termo de pesquisa, por 

exemplo, estar associado a “Biogás” e a “Energia”, ou mesmo, com os termos em inglês, 
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“Biogas” e “Energy”, respectivamente. Nestes casos, o filtro foi realizado ao entender que o 

artigo é pertinente ao foco da pesquisa e foi considerado apenas uma vez, sempre ao primeiro 

termo identificado. 

Nota-se pelo resultado do Quadro 1 que existem muitos resultados possíveis para 

alguns termos, mas ao realizar a classificação com o tema central, tratando a viabilidade 

econômico-financeira da produção de biogás a partir de suínos, restaram apenas 12 artigos. 

Chama atenção o termo “Energia”, que apresentou 1379 resultados de busca, representando 

43,71% do total encontrado. 

Após a análise e filtragem dos resultados, chegou-se aos resultados reunidos no 

Quadro 2, no qual podem ser observados os periódicos em que foram publicados os artigos, 

bem como, os termos-chave que proporcionaram os resultados nesta busca: 

 

Quadro 2: Resumo por periódico e termos-chave 

Biogás Suínos
Suinocul

tura

Biodiges

tor
Energia

Revista 

com 

Mais 

Artigos

1 Perspectivas em Ciência da Informação (Online) 1 1

2 Custos e @gronegócio Online 2 2 4

3 Desenvolvimento em Questão 1 1

4 Revista Ambiente & Água 1 1

5 Revista em Agronegócios e Meio Ambiente 1 1

6 Revista Ciências Administrativas (UNIFOR) 1 1

7 Revista Capital Científico (UNICENTRO) 1 1

8 Revista Tecnologia e Sociedade (Online) 2 2

6 1 1 2 2 12

Revista/Termo de pesquisa

Palavras com Mais Artigos  
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Nota-se que o termo-chave que mais proporcionou resultados pertinentes ao foco da 

pesquisa foi “Biogás”, com 6 artigos de um total de 12, ou seja, 50%. Novamente ressalta-se 

que alguns artigos constantes no termo “Biogás” também foram encontrados em outros 

termos, mas como este foi o primeiro a ser utilizado, quando repetido o resultado, eliminou-se 

o do termo posterior. Tratadas as repetições de buscas, os resultados ficaram concentrados em 

apenas 5 termos. 

Neste quadro também pode-se verificar que a Revista Custos e @gronegócio Online 

foi a que mais publicou artigos com foco do levantamento desta pesquisa, com 4 trabalhos, 

respondendo por 33,33% do total. Em seguida, a Revista Tecnologia e Sociedade Online 
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apresentou 2 trabalhos encontrados, representando 16,67% do total. Os demais 6 artigos estão 

distribuídos em 6 diferentes revistas. Portanto, as publicações estão concentradas em 8 

periódicos. 

No Quadro 3 a seguir, pode ser observado as publicações nos seus respectivos anos e 

classificação nos estratos Qualis da Capes, na área de avaliação de Administração, 

Contabilidade e Turismo: 

 

Quadro 3: Ano das publicações e respectivo Qualis 

Ano Quantidade Qualis %

2009 1 B2 8,33%

2010 1 B2 8,33%

2011 1 B2 8,33%

2012 3 B3 (3) 25,00%

2013 2 B3 (2) 16,67%

2014 2 B2 (2) 16,67%

2015 2 B1 (1)/B2 (1) 16,67%

A2 = 0 0,00%

B1 = 1 8,33%

B2 = 6 58,33%

B3 = 5 33,33%

Total 12

Total por Qualis
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

O escopo da pesquisa envolve publicações de 2006 a 2015, mas somente foram 

encontrados resultados a partir de 2009, sendo que somente a partir de 2012, ano em que mais 

houve publicações, passaram a ter mais de uma por ano. Assim, entende-se que o foco no 

assunto tem aumentado, ainda que timidamente. 

Embora a pesquisa envolvesse periódicos de nível A1, nenhuma revista possui essa 

classificação no Brasil. Já no nível A2, há periódicos assim classificados, mas não foram 

encontradas publicações nesta categoria. A grande concentração destas estão no nível B2, 

com 6 artigos, seguido por 5 no nível B3 e apenas uma no nível B1.  

O Quadro 4 aponta os resultados por instituições de ensino as quais estão vinculados 

os autores, bem como, os respectivos estados brasileiros destas universidades. 

Nos resultados obtidos foi possível constatar 34 autores envolvidos nas publicações e 

17 instituições, sendo 14 brasileiras espalhadas em alguns estados, uma internacional, 

localizada na Itália (ambos autores vinculados a mesma entidade), e dois autores vinculados a 

instituições que não são Universidades ou Instituições de Ensino Superior, sendo elas a 
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Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais (SJP/PR) e a Companhia Paranaense de 

Energia – COPEL, ambas localizadas no estado do Paraná. 

Dá-se destaque ao volume de publicações vinculadas à Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná – Unioeste, que possui 12 autores dos 34 mencionados, perfazendo 35,29% 

do total. Em seguida aparece a Unochapecó com 3 autores (8,82% do total). Ao todo são 7 

universidades no estado paranaense, ou seja, 50% das instituições universitárias nacionais que 

publicaram sobre a viabilidade econômica do biogás a partir de suínos – tendo ainda 5 em 

Santa Catarina e uma em cada um dos demais estados relacionados. 

 

Quadro 4: Instituições de Ensino Vinculadas 

Sigla Qde % UF Total/UF %

1 UNIOESTE 12 35,29%

2 UTFPR 1 2,94%

3 UEPG 1 2,94%

4 UEL 2 5,88%

5 UFPR 1 2,94%

6 UNICENTRO 1 2,94%

7 PUC/PR 1 2,94%

8 SJP/PR 1 2,94%

9 COPEL 1 2,94%

10 UNOCHAPECÓ 3 8,82%

11 UNESC 1 2,94%

12 UFSC 1 2,94%

13 FTC 2 5,88% BA 2 5,88%

14 UF UBERLÂNDIA 2 5,88% MG 2 5,88%

15 INTERNACIONAIS 2 5,88% Itália 2 5,88%

16 UFRGS 1 2,94% RS 1 2,94%

17 UFMT 1 2,94% MT 1 2,94%

34 100,00% 34 100%Total

PR

SC

21

5

Universidade Federal de Uberlândia

61,76%

14,71%

Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Universidade do Extremo Sul Catarinense

Politecnico di Milano/University of Insubria

Univseridade Comunitária da Região de Chapecó

Universidade Estadual de Londrina

Universidade Federal do Paraná

Universidade Federal do Mato Grosso

Universidade/Origem dos Autores

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Faculdade de Tecnologia e Ciências

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Não ligados a Instituições de Ensino Superior

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Sobre a concentração de publicações referida acima, cita-se que a Unioeste está 

localizada na região oeste do estado do Paraná e faz-se menção ao trabalho de Bulhões e 

Mussolin (2014) que atesta o potencial de produção de Biogás no estado do Paraná, 

apontando a concentração de produção de suínos na região oeste do estado e o respectivo 

crescimento destes, resultando num potencial de geração de energia a partir do biogás no 

estado, sendo 33,05% apenas da região oeste. Pode-se então auferir que, sendo uma das 

potencialidades deste estado e desta região, vincula-se também o interesse científico no tema. 

No geral, os autores estão localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso.  
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No Quadro 4 também é possível notar que mais da metade dos autores, 61,76%, 

estão localizados no estado do Paraná, seguido pelo estado de Santa Catarina com 14,71% do 

total. Então, considerando-se ainda o estado do Rio Grande do Sul, evidencia-se que 79,41% 

dos autores sobre a viabilidade econômico-financeira do Biogás produzido a partir de suínos 

estão localizados na região Sul do Brasil. 

Ainda no tocante aos autores, o Quadro 5 apresenta, na ordem em que os artigos 

foram selecionados após análise, os autores que publicaram sobre o tema. Ressalta-se que não 

foi feita distinção entre autoria e coautoria, considerando-se a todos como autores. 

 

Quadro 5: Relação de autores 
Autor Nº de Artigos Autor Nº de Artigos Total

1 GUIMARÃES, Cláudio M. M. 1 16 CELLA-DE-OLIVEIRA, Flávio A. 1

2 GALVÃO, Viviane 1 17 DUTRA, Ivan de S. 1

3 CARDOSO, Bárbara, F. 1 18 MOROZINI, João F. 1

4 OYAMADA, Graciela C. 1 19 OLIVEIRA, Homero F. 1

5 SILVA, Carlos M. da 1 20 SHIKIDA, Pery F. A. 1

6 RABONI, Massimo 1 21 SOUZA, Samuel N. M. de 1

7 URBINI, Giordano 1 22 ZANELLA, Makerli G. 1

8 PEREIRA, Sandra M. 2 23 LIMA, Daniel F. dos S. 1

9 LOBO, Débora da S. 2 24 MIRANDA, Gilberto J. 1

10 ROCHA JR., Weimar F. da 3 25 CATAPAN, Anderson 1

11 GOMES, Tatiane M. da S. 1 26 CATAPAN, Dariane C. 1

12 RAIHER, Augusta P. 1 27 CATAPAN, Edilson A. 1

13 SERAFIM, Gustavo B. 1 28 ZANIN, Antonio 1

14 GUIMARÃES FILHO, Leopoldo P. 1 29 BAGATINI, Fabiano M. 1

15 PEDROSO, Antônio 1 30 PESSATTO, Camila B. 1

34

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Pode-se notar que há uma diversidade de autores que publicaram sobre o tema, sendo 

que apenas três autores publicaram mais de um trabalho e, portanto, são citados mais de uma 

vez, sendo que dois deles estão presentes em dois trabalhos, ao todo, e apenas um autor está 

presente em três publicações (estas em parceria com outros autores). Todos os demais estão 

presentes uma única vez, totalizando 30 autores diferentes. 

No Quadro 6 estão relacionadas todas as palavras-chave encontradas nos 12 artigos, 

estando em ordem de quantidade de vezes mencionadas, da maior quantidade a menor. 

Percebe-se que apenas sete palavras-chave foram encontradas em mais de um artigo, sendo 

que “Biodigestor/Biodigestores”, “Dejetos/Dejetos Suínos” e “Suinocultura”, são as que mais 

aparecem, cada uma em quatro artigos distintos. Na sequência aparece a palavra-chave 

“Biogás” encontrada em três produções, seguida por “Bioenergia”, “Custos de Transporte” e 
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“Viabilidade Econômica”, sendo encontrados em dois trabalhos cada. As demais palavras-

chave aparecem uma única vez. 

 

Quadro 6: Relação das palavras-chave dos artigos 

Palavra-Chave Quantidade Palavra-Chave Quantidade

Biodigestor/Biodigestores 4 Ecoeficiência 1

Dejetos/Dejetos Suínos 4 Energia Elétrica 1

Suinocultura 4 Energia Renovável 1

Biogás 3 Gás Natural 1

Bioenergia 2 Manejo de Dejetos de Suínos 1

Custos de Transporte 2 Meio Ambiente 1

Viabilidade Econômica 2 Nova Economia Institucional 1

Análise de Rede Social 1 Preservação Ambiental 1

Biocarburantes 1 Sustentabilidade Ambiental 1

Cadeia Agroindustrial de Suínos 1 Sustentabilidade e Organizações 1

Coautoria 1 Tratamento e Reaproveitamento dos Dejetos 1

Desempenho 1 TOTAL 37  
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

As palavras-chave orientam o leitor de um artigo sobre quais são os tópicos ou 

assuntos principais de um trabalho. Nota-se que nenhum termo é citado em vários artigos 

diferentes, não havendo concentração de algum termo específico nas pesquisas. Adiciona-se 

que das sete palavras-chave que aparecem mais de uma vez, seis são condizentes com os 

termos-chave que esta pesquisa utilizou. 

Dos termos principais desta pesquisa, as palavras-chave “Biogás” e “Viabilidade 

Econômica” que representam este foco, foram encontrados em apenas três trabalhos, ou seja, 

25%, sendo que “Biogás” aparece isoladamente num trabalho, assim como “Viabilidade 

Econômica” aparece em outro, e num terceiro artigo, ambas as palavras são encontradas 

juntas. Os resultados sugerem que a viabilidade econômico-financeira do Biogás ainda tem 

poucas publicações realizadas, considerando-se a quantidade de aparições das palavras-chave. 

No Quadro 7 apresentado na sequência estão os métodos de pesquisa utilizados nos 

12 artigos encontrados, estando classificados em ordem de quantidade de utilização. Os 

métodos foram relacionados conforme as menções dos próprios artigos. 

Pode ser notado que alguns trabalhos citaram o uso de mais de um método, sendo 

utilizados 12 diferentes. O estudo de caso foi o método mais citado, quatro vezes (33,33% do 

total de artigos), representado 18,18% do total de citações. Em seguida aparecem as 

entrevistas, as pesquisas exploratórias e pesquisas bibliográficas, que aparecem em 3 artigos 
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cada (25% do total), o que significa 13,64% (cada um) do total de métodos citados, e ainda, a 

visita in loco, presente em dois trabalhos (16,67%), equivalendo a 9,1% do total de citações. 

Todos os demais foram citados apenas uma vez. 

 

Quadro 7: Métodos de pesquisa 

QUANTIDADE DE CITAÇÕES EM ARTIGOS

1 Estudo de Caso 4

2 Entrevistas 3

3 Pesquisa exploratória 3

4 Pesquisas bibliográficas 3

5 Visita in loco 2

6 Análise de Rede 1

7 Análises Estatísticas 1

8 Fontes Secundárias 1

9 Investigação 1

10 Questionário 1

11 Roteirização do Percurso 1

12 Survey 1

22TOTAL

MÉTODOS DE PESQUISA UTILIZADOS

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Acrescenta-se ainda que dos doze artigos selecionados, cinco apresentaram apenas 

um único método de pesquisa, ou seja, 41,67%, e que os demais sete artigos apresentaram 

dois, três ou quatro métodos de pesquisa – o que compõe 58,33%. 

Por fim, apresenta-se a seguir as principais conclusões dos artigos selecionados nesta 

pesquisa, a começar por Cardoso, Oyamada e Silva (2015), que destacam o uso de 

biodigestores incentivados por empresas integradoras, gerando renda adicional ao produtor 

rural pela venda da energia produzida a partir do biogás. 

Já segundo o estudo de Pereira, Lobo e Rocha Jr. (2009), os investimentos para a 

produção do biogás podem ser elevados, mas são justificados em função da viabilidade que 

este apresenta, desde que haja a disponibilidade de dejetos em quantidade suficiente para a tal 

finalidade. 

Gomes e Raiher (2013) apresentam um estudo comparativo entre duas hipóteses, e 

mesmo que ambas são viáveis, a opção que utiliza o biogás em diversos fins e ainda para a 

produção de energia elétrica apresenta Payback, VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa 

Interna de Retorno) mais favoráveis, adicionando mais renda ao proprietário. 
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Serafim e Guimarães Filho (2012) abordam que o tratamento dos dejetos suínos e o 

aproveitamento dos subprodutos, além de reduzir os impactos ambientais também podem 

aumentar a rentabilidade da atividade da suinocultura. Resultados semelhantes são 

apresentados por Pedroso et al. (2012) que também ressaltam os ganhos ambientais atrelados 

ao benefício econômico do biogás, e por Pereira et al. (2012), que acrescentam ainda a 

viabilidade do projeto analisado em vista da venda dos dejetos suínos para a produção de 

bioenergia. 

Rocha Jr. et al. (2013) abordam a questão financeira como a oportunidade na geração 

do biogás a partir de dejetos, mas sugerem a criação de políticas públicas que favoreçam a 

produção através de condomínios de produtores de suínos. 

Lima e Miranda (2014) apresentam vários resultados em seu estudo, como economia 

de custos com energia (a partir da utilização do biogás gerado na propriedade), auto-

sustentabilidade em relação à energia elétrica e redução de riscos de interrupção no 

fornecimento da energia. Ainda nesse artigo, os autores apresentam um VPL positivo do 

empreendimento do proprietário rural em questão. 

Resultados que reforçam a rentabilidade financeira da produção da energia elétrica a 

partir do biogás de suínos são apresentados por Catapan, Catapan e Catapan (2011), em que 

duas granjas localizadas no Paraná apresentam potencial econômico de R$ 248 mil e R$ 1,4 

milhões, através da utilização do “kit biogás” desenvolvido pela Embrapa – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Por fim, realizando o comparativo com investimento financeiro em Poupança, os 

pesquisadores Zanin, Bagatini e Pessatto (2010), demonstraram em seu estudo que a renda 

gerada pelo biodigestor representaria crescimento de 5% anuais, resultando em payback 

simples de 5 anos e 9 meses e no payback descontado de 7 anos e 6 meses, e mesmo que a 

rentabilidade seja inferior a da Poupança, o projeto apresenta viabilidade econômico-

financeira. 

Por estas análises, pode-se observar que os estudos apresentaram viabilidade nos 

quesitos econômico-financeiros analisados, agregando renda à atividade de suinocultura, 

proporcionado economia de custos com energia elétrica e sua auto sustentação, além de 

produzir diversos benefícios ambientais. 
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5. Conclusões 

 

A presente pesquisa teve por objetivo mensurar as principais características 

quantitativas e qualitativas da produção científica no Brasil a respeito da viabilidade 

econômico-financeira da geração de biogás a partir da atividade da suinocultura, investigando 

os principais periódicos nacionais no período entre 2006 e 2015. 

Entre as principais características pode-se concluir que embora o volume de 

produções totais e haja o interesse crescente sobre o biogás em seus diversos aspectos, a 

abordagem da viabilidade econômico-financeira ainda é pouco explorada, sendo que foram 

encontrados 12 artigos publicados no período dos últimos 10 anos, com este foco específico. 

Ainda assim, a pesquisa mostra que o volume, mesmo que timidamente, vem crescendo de 

2009 em diante, sendo que a maior quantidade de produções foi realizada no ano de 2011. 

De 122 periódicos investigados, todos com classificação Qualis/Capes nos estratos 

entre A1 e B3 na área de avaliação de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, apenas 8 

revistas publicaram sobre o tema, sendo de 33,33% dessas publicações (ou seja, 4 artigos) 

ocorreram em apenas uma revista: Custos e @gronegócio Online, que possui classificação 

B2. E ainda, 58,33% estão publicadas em periódicos B3 e apenas uma publicação (8,33%) 

está numa revista com Qualis B1, não havendo publicações nos demais estratos de 

qualificação da Qualis/Capes pesquisados. 

Ficou evidenciada ainda uma grande concentração de publicações no estado do 

Paraná e por consequência, na região Sul do Brasil, com 55,88% e 73,53%, respectivamente. 

Uma instituição, a Unioeste, concentrou 35,29% das publicações, sendo o restante distribuído 

entre outras 15 instituições, localizadas em seis estados brasileiros (incluindo o Paraná) e mais 

uma na Itália. Ao todo, foram 30 autores que publicaram sobre o tema, dos quais três 

publicaram mais do que um trabalho (dois autores estiveram presentes em dois trabalhos e um 

esteve em três). 

As palavras-chave mais utilizadas que foram encontradas são 

“Biodigestor/Biodigestores”, “Dejetos/Dejetos Suínos” e “Suinocultura”, sendo que “Biogás” 

e “Viabilidade Econômica” foram citados em três artigos e em 2 artigos, respectivamente, 

enquanto que os métodos de pesquisa mais utilizados são os Estudos de Caso, seguido por 

Entrevistas, Pesquisas Exploratórias e Pesquisas Bibliográficas. 

Ressalta-se novamente que a pesquisa teve como delimitação a utilização de 17 

termos-chave, sendo o escopo principal a viabilidade econômico-financeira do biogás a partir 
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da suinocultura, não sendo foco outros temas adjacentes, que abrangeriam diversas 

publicações, como outros trabalhos já citados o fizeram. Buscou-se a abrangência nacional do 

respectivo tema, em função da viabilidade de acesso aos periódicos, não sendo incluídos 

periódicos internacionais. Optou-se também por excluir revistas com classificação inferior ao 

estrato B3, segundo o sistema Qualis da Capes na área de avaliação de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo. 

Sobre os resultados encontrados nos artigos selecionados, todos apontam viabilidade 

econômico-financeira nos estudos realizados, possibilitando ganhos financeiros, incremento 

de renda ou geração de nova fonte de renda no setor de suinocultura, indicando que os 

investimentos necessários possuem retorno e resultam em várias vantagens, dentre as quais, 

possibilitam também auto suficiência em relação à produção de energia elétrica. Além da 

viabilidade econômico-financeira, boa parte dos artigos apresentou resultados de cunho 

ambiental, com redução de impactos ao meio ambiente e melhora nas práticas ligadas à 

sustentabilidade. 

Este estudo contribui para o avanço de pesquisas na temática referenciada uma vez 

que dá destaque à um assunto específico, oportunizando a identificação de novos trabalhos 

sequenciais a este ou o aprofundamento em questões já abordadas. Considerando a questão 

financeira como um dos tripés da sustentabilidade (econômica, social e ambiental), o 

potencial do biogás e a relevância da suinocultura no cenário nacional, há campo para 

expansão dos estudos considerando diferentes contextos. Lacunas e oportunidades 

evidenciadas aqui podem servir de guia para a expansão científica. 

Como sugestões de pesquisas futuras, têm-se a possibilidade de investigar essa 

temática em nível internacional, estender a pesquisa aos periódicos de classificação B4 em 

diante, ou ainda, utilizando-se  o tema deste estudo para pesquisas em eventos científicos 

pertinentes à área.  
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