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Resumo: O Biodiesel, fonte de energia oriunda de gordura vegetal, está cada vez mais 
presente nas pesquisas cientificas internacionais. Tais estudos têm se convertido em desafios 
para governos, sociedade e ambientalistas, além de ser uma importante temática de pesquisa 
dentro da área de Gestão Ambiental. O objetivo deste artigo é avaliar o perfil de estudos 
ligados ao Biodiesel nas principais bases de pesquisa internacionais. Na presente pesquisa, é 
analisada uma amostra de 103 artigos oriundos do Science Direct e Emerald Insight - 
compreendendo os anos de 1998 até o inicio do segundo semestre de 2006. A pesquisa é 
exploratória, com abordagem quanti-qualitativa. Foi feito levantamento do número de 
artigos referentes ao Biodiesel, temática dos artigos, número de autores por artigo e a 
evolução das publicações ao longo dos anos. Constatou-se, que grande parte dos artigos são 
de produção americana e Chinesa além de possuírem de três a mais de quatro autores como 
predomínio, sendo a co-autoria uma tendência internacional.Tem-se destaque ainda para 
resultados como: a presença dos processos produtivos, viabilidade econômica e as 
tecnologias como assuntos ligados ao Biodiesel, as fontes alternativas de energia e a 
tendência crescente em estudos ligados ao Biodiesel. 
Palavras-chave:.Biodiesel; Fontes alternativas de energia; Meio ambiente. 
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1. Introdução 

Na realidade globalizada em que vivemos, muito se deve atenção aos recursos e meios de 
produção utilizados. A maior parte dos insumos utilizados na produção possui ciclos de vida que 
precisam ser considerados pelos produtores tanto para benefícios econômicos quanto para ganhos 
ambientais. 

As fontes de energia como o petróleo, possuem forte impacto em termos de degradação 
ambiental. As emissões gasosas geradas pelo queima dos combustíveis com base neste produto 
acabam preocupando ambientalistas e sociedade. 

O potencial de energia e derivados gerados pelos combustíveis baseados em petróleo é 
inegável, entretanto, a realidade econômica e social da conjuntura atual requer meios de produção 
e produtos finais mais benéficos tanto a nível econômico quanto a nível ambiental.  

As fontes de energia renováveis apontam para uma nova visão de mundo voltada para a 
utilização eficiente dos recursos produtivos bem como para ganhos em termos mais globais. 

A diminuição de poluentes na atmosfera e o consumo de produtos mais limpos e renováveis 
geram ganhos potenciais, tanto em âmbito ambiental quanto econômico. 

O uso e reutilização de produtos possuem incrementos no sentido de minimizar custos 
ligados a produção, podendo-se ter produtos finais mais acessíveis à sociedade, além disso, o 
benefício ambiental de se valorizar os ciclos produtivos dos produtos são contemplados. 

Sendo assim, muitos países têm investido em novas tecnologias e novos componentes de 
processo que minimizem os efeitos nocivos das fontes de energia convencionais. 

Um exemplo de fonte de energia alternativa é o Biodiesel. Este é oriundo de óleos vegetais, 
em sua maioria não utilizadas pela indústria alimentícia e que pode propiciar uma eficiência 
superior, uma vez que potencialmente utiliza fontes mais acessíveis em termos de custo. O 
mesmo também possui eficácia quanto aos resultados concretos do combustível. 

O trabalho é estruturado da seguinte forma: Introdução, metodologia empregada, os 
resultados, compostos por: Análise demográfica, Análise institucional, Análise das temáticas, 
Análise do número de autores por artigo, além da Evolução de Artigos sobre a produção do 
Biodiesel ao longo dos anos e por fim são colocadas as considerações finais do trabalho.  
 

2. Metodologia 
 

Para a pesquisa, foram coletados artigos obtidos em base de dados internacionais disponíveis 
para tal fim:< www.sciencedirect.com>,  <www.emeraldinsight.com> e 
<periódicos.capes.gov.br>, compreendendo seis anos de produção acadêmica, no período de 
1998 a 2006. O critério de escolha do período se justifica pela possibilidade de ser dados mais 
recentes ligados a produção do Biodiesel.  

A pesquisa é do tipo exploratória quanto ao nível de pesquisa.Do ponto de vista da lógica 
de raciocínio, a pesquisa é fenomenológica e quanto a seus objetivos é básica. 

 No que tange aos seus procedimentos técnicos, a pesquisa se enquadra também como 
uma pesquisa bibliográfica. 

O processo de coleta de dados consistiu da realização da leitura de cada um dos artigos 
referentes ao assunto e da observação dos itens de análise. Efetivou-se, nesta etapa, a busca por 
temáticas convergentes, sob uma visão qualitativa e subjetiva do pesquisador.   
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Na etapa seguinte, através de levantamentos quantitativos, para elaborar o perfil sobre os 

mesmos, foi então realizada a tabulação dos dados em planilha, utilizando para isso o Software 
Excel®.  
 
 

3. Resultados e Discussão 
 
3.1- Análise demográfica 
 
 As publicações ligadas ao Biodiesel possuem origens variadas abrangendo Europa, 
América e Ásia. Os Estados Unidos e a China possuem a maior parte das publicações 14,5% cada 
um, seguido da Turquia com 9,7%.  
 Destaque para o Brasil com 2% dos trabalhos publicados sobre o Biodiesel. 
O quadro 1 mostra os principais países nos quais os trabalhos foram desenvolvidos. 
 
 
Quadro 1- Artigos sobre Biodiesel por localização geográfica dos autores 

País Nº Artigos % 
Estados Unidos  15 14,5 

China  15 14,5 
Turquia  10 9,7 
Espanha  9 8,7 

Índia  7 6,8 
Japão  5 4,9 
Total 103 100,00 

 
 
3.2- Análise das temáticas 
 

A presente pesquisa possui como principais temáticas encontradas: o Biodiesel, que 
perfaz 59,2% dos trabalhos e abrange assuntos diretamente ligados ao Biodiesel. A segunda 
temática encontrada é a de fontes alternativas de energia que abrangem o assunto Biodiesel de 
forma indireta e que contemplam fontes limpas de energia e uma terceira abordagem que é a de 
Assuntos correlatos. Estes abordam assuntos direta e indiretamente ligados ao Biodiesel, 
denotando a abrangência deste assunto em termos de publicações. 
 
Quadro 3- Assuntos abordados nos trabalhos acerca do Biodiesel 
 

Temáticas abordadas Número de trabalhos % 
Biodiesel 61 59,2 

Fontes Alternativas de energia 23 22,3 
Assuntos Correlatos 19 18,5 

Total 103 100,0 
 
 Com 59,2% dos trabalhos publicados, a temática do Biodiesel é composta por assuntos 
como: processo de produção do Biodiesel, análise da viabilidade econômica da produção do 
Biodiesel e tecnologias para a produção do Biodiesel. 
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 Como ilustra a figura 1 abaixo, a temática do Biodiesel encontrada nos presentes trabalhos 
científicos é composta por modelos, tecnologias e aspectos de determinadas oleoginosas na 
produção do mesmo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-  Biodiesel e suas principal abordagens 
 

Os trabalhos ligados à temática “Fontes alternativas de energia” possuem abordagens 
voltadas para estudos dos efeitos dos aditivos em óleos minerais, estudo da lubricidade dos 
combustíveis, alternativas para combustíveis diesel, uso de energia através de sistemas multi-
objetos. 
 Verifica-se também a análise da energia do corpo humano relacionada ao eco-design, a 
produção de calor através da mistura de óleos diesel, estudo da formação, da composição e da 
maximização dos lucros no uso dos bio-óleos além da análise do custo-benefício da utilização das 
fontes alternativas. 
 O potencial da utilização das fontes alternativas de energia é analisado não apenas com 
preocupação ambiental, mas também com vistas à minimização de custos e a viabilidade destas 
fontes. 

A utilização de Catalizadores para acelerar a reação química e planos de transição para o 
uso de energias alternativas são também integrantes da temática: Fontes alternativas de energia. 

Os estudos correlatos dizem respeito àquelas temáticas que se relacionam direta ou 
indiretamente com o Biodiesel. Os principais assuntos abordados por esta temática estão listados 
abaixo: 

��Avanços e aplicações da biotecnologia (saúde, meio ambiente, indústria e energia) 
��Malefícios oriundos da liberação de poluentes pelos automóveis 
��Estudo da sustentabilidade como um processo sistêmico (inter-relação entre educação, 

instituições e ecologia) 
��Estudo da viabilidade do uso de armazenamento e sistemas de transporte para registro de 

resíduos, custos, energia e proporções de dióxido de carbono, substituindo a energia 
fóssil. 

��Análise das tecnologias usadas para a redução de carbono na atmosfera 
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Vê-se o predomínio do cunho econômico e ambiental no que diz respeito às temáticas 
abordadas. O biodiesel repercute sistemicamente, uma vez que se encontra vinculado a várias 
esferas sociais e econômicas.  

Os sistemas de produção e de gestão também acabam sofrendo alterações importantes 
para se adequarem a este novo combustível. 

Este fato representa ênfases quanto as pesquisas mais peculiares acerca da viabilidade do 
bioidesel, pois cada sociedade e cada economia terá conseqüências e eficácia diferentes 
quanto a implantação do Biodiesel. 

 
3.3- Análise do número de autores por artigo 
 

Segue abaixo a quantidade de autores por artigo das publicações ligadas ao Biodiesel 
 
Quadro 4- Quantidade de artigos por número de autores que publicam sobre Biodiesel 
 

Número de 
autores 1998 1999 2000 2001 

 
 

2002 

 
 

2003 

 
 

2004 2005 2006 

 
 

Artigos 

 
 

% 
1 1 0 0 0 1 1 3 4 6 16 15,5 
2 0 0 0 1 0 0 0 1 13 15 14,5 
3 0 0 0 1 0 0 2 6 24 33 32,1 

4 ou mais 0 0 0 0 0 0 2 4 33 39 37,9 
Total 1 0 0 2 1 1 7 15 76 103 100 

 
 A produção de trabalhos científicos em grupo é presente nas publicações ligadas ao 
Biodiesel em grande número, configurando-se como uma tendência internacional. Quase 40% 
dos trabalhos internacionais aqui pesquisados foram produzidos por 4 ou mais autores.  
 
3.4- Evolução de Artigos sobre Biodiesel 

 
Tem-se como ganho da pesquisa a noção de tendência para novas publicações sobre 

Biodiesel. Como demonstra o gráfico esta tendência é crescente. Apesar de a análise não ser 
completa no ano de 2006. 

A tendência das preocupações com fontes mais limpas de energia, como o Biodiesel é 
crescente.  Pode-se inferir, assim, que os anos vindouros serão detentores de novas publicações 
sobre este assunto. 

O gráfico 1 abaixo demonstra de forma mais clara a evolução das publicações sobre o 
Biodiesel ainda mais representativas a partir de 2004.  
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 Gráfico1- Evolução das publicações sobre Biodiesel 
 
 
 

4. Considerações Finais 
 

 Os combustíveis baseados em recursos limpos e renováveis crescem em 
importância, a nível exponencial. 
 As economias mais desenvolvidas já utilizam os eco-combustíveis de forma eficiente e 
intensa. 

O Biodiesel tem demonstrado através de pesquisas em escala mundial que é o 
combustível que apresenta melhores resultados no tocante a combustibilidade e menores 
Impactos Ambientais das Emissões gasosas, tendo em vista que este combustível não gera 
resíduos de enxofre e outros poluentes. 

Com o advento de novas tecnologias, espera-se desenvolver técnicas que visem o 
aprimoramento da produção de Biodiesel e espera-se ainda que este combustível verde possa, nos 
próximos anos, estar presente em todos os países do Globo Terrestre. Com estas ações estaremos 
contribuindo para salvar nosso planeta. 

Espera-se ainda que existam medidas (redução de impostos e leis que obriguem o uso do 
combustível verde) em âmbito governamental, para que a implementação deste combustível seja 
feita com sucesso. 

As possibilidades de utilização de combustíveis com baixos custos e a presença de um 
mercado energético ilimitado fazem das fontes renováveis um atrativo tanto econômico quanto 
ambiental. 

Tanto a nível de propriedades físicas quanto de condições ligadas a custos diretos e 
indiretos, o Biodiesel possui grandes benefícios. O fato de se utilizar fontes não alimentícias e 
que possuem grandes concentrações naturais de óleo, como a mamona, incrementa a produção 
com baixos custos e com grandes possibilidades e vendas finais a preços baixos. 
 Os benefícios ambientais são visíveis quando da utilização de fontes naturais que 
incentivam a produção com base na policultura além de gerarem produtos mais limpos e que não 
poluem a atmosfera. 
 Os ganhos sociais com a geração de empregos em cada região do país, uma vez que os 
insumos utilizados contemplam culturas típicas de cada área, são de grande importância nesta 
nova fonte econômica de geração de combustíveis e energia. 
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 Economias amplas impelem resultados e ganhos também amplos. Ou seja, a nova 
economia voltada para preocupação não apenas econômica, mas também ambiental e social 
incentiva produção e processos que gerem ganhos também sistêmicos. As fontes mais limpas e 
naturais representam um grande avanço neste processo de conscientização ambiental e de 
crescimento econômico. 
 O trabalho, aqui desenvolvido, elucida as principais temáticas e tendências internacionais 
ligadas ao Biodiesel e as fontes alternativas de energia. 
 A pesquisa possui como principais limitações o fato de serem registradas apenas as 
instituições dos primeiros autores das publicações e a limitação da análise do ano de 2006. O 
mesmo é analisado até o inicio do segundo semestre tendo assim, o caráter de tendência. 

Apesar disto, a pesquisa possui seus objetivos atingidos quanto à colocação de perfil das 
principais publicações relativas ao Biodiesel oriundas de importantes bases de dados 
internacionais. 

O trabalho deixa clara a tendência e a emergência em se estudar o assunto do Biodiesel e 
dos fatores inerentes a ele. Sua abrangência é complexa e sistêmica. Como todo problema 
ambiental, precisa de empenho social, político e ambientalista. A gama de componentes 
(empresa, sociedade, governo, meio ambiente, economia etc) tratada no assunto Biodiesel denota 
cautela nas políticas para uma maior eficácia nos resultados tanto para sociedade quanto para 
meio ambiente.   
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