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RESUMO 
 

 
 

A necessidade em encontrar modelos de negócios que promovam o desenvolvimentoterritorial 
sustentável (DTS) está em uma crescente. Os sistemas de produção devemter o intuito de não só 
mitigar impactos ambientais, como, também, considerar o desenvolvimento econômico e 
influenciar positivamente a sociedade. Ao longo dos anos, a produção de biogás tem se 
destacado como um exemplo para eliminar passivos ambientais, gerar energia limpa, 
movimentar a economia e trazer benefíciossociais. O presente trabalho irá abordar o arranjo 
coletivo da usina de biogás de EntreRios do Oeste/PR, com o objetivo de analisar os fatores 
socioambientais e econômicos gerados pelo sistema de produção de biogás na usina do 
município em questão. Para obter essas informações foram realizadas entrevistas com 
produtoresde suínos participantes do arranjo coletivo da usina de biogás, assim como com 
agentes que foram responsáveis pela concretização desse projeto, a Companhia Paranaense de 
Energia (COPEL), a Prefeitura de Entre Rios do Oeste e o Centro Internacional de Energias 
Renováveis (CIBiogás). As entrevistas foram constituídas por cinco perguntas abertas, das 
quais os entrevistados responderam livremente. Estas, por sua vez, foram gravadas, transcritas 
e analisadas no software Atlas.ti®, onde foram codificadas. A interpretação dos dados coletados 
foi realizada por meio da Análise PESTEL (Politics factors; Economic factors; Social 
factors; Technological factors; Environment factors; Legal factors). Com os resultados 
dessa pesquisaqualitativa foi possível levantar os fatores socioambientais e econômicos na vida 
dos suinocultores inseridos nesse arranjo coletivo, identificar os desafios e potencialidades 
inerentes ao sistema de produção de biogás da referida usina, e avaliar a contribuiçãodo sistema 
de produção de biogás para o DTS do município de Entre Rios do Oeste. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento territorial sustentável. Energia renovável. 
Biocombustível. Suinocultura. Geração distribuída. Economia circular 



ABSTRACT 
 

 
 

The urge to find business models that promote sustainable territorial development as a 
production system is growing each day. The production systems must aim not only to mitigate 
environmental impacts but also to consider economic development and reflect positively on 
society. Over the years, biogas production has stood out as an example to eliminate 
environmental liabilities, generate clean energy, propel the economy, and deliver a series of 
social benefits. The present work will address the collective arrangement of biogas use in Entre 
Rios do Oeste/PR, with the purpose to analyze the social-environmental and economic effects 
generated by the biogas production system in the municipality in question. To obtain this 
information interviews were conducted with producers participating in the production 
arrangement of the biogas plant and agents who were responsible for carrying out the project, 
the EnergyCompany of the State of Paraná (COPEL), along with the municipality of Entre Rios 
do Oeste and finally the International Center for Renewable Energies (CIBiogás). Theresearch 
consisted of five open questions, which the selected interviewees will answer.The interviews 
parts  were  recorded,  transcribed  and  analyzed  into  the  Atlas.ti® software, where they were 
coded, and the interpretation of the collected data were made through the PESTEL Analysis 
(Political factors; Economic factors; Social factors; Technological factors; Environmental 
factors; Legal factors). The results of this qualitative research made possible to study the socio- 
environmental and economic consequences in the lives of the farmers included in this system, 
identify the challengesand inherent potential in the company's plant biogas production system, 
and evaluatethe contribution of the system of biogas production for the sustainable territorial 
development in the municipality of Entre Rios do Oeste. 

 
Keywords: Sustainable territorial development. Renewable energy. Biofuel. Swine farming. 
Distributed generation. Circular economy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O conceito de Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS) vem crescendo cada vez 

mais. Vieira (2006) traz a perspectiva do território como desenvolvimento, ou seja, para o 

desenvolvimento ser sustentável, ele deve acontecer dentro de um mesmo território. O ganho 

de consciência tem provocado mudanças na percepção dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos (VIEIRA, 2013). O autor destaca a necessidade em compreender e valorizar a 

cultura de conservação de comunidades locais para a promoção do Desenvolvimento Territorial 

Sustentável. 

Para a promoção contínua do DTS é importante entender que, um dos maioresproblemas 

da sociedade do século XXI é a quantidade de resíduos gerada, independentemente da 

procedência. De acordo com a ONU (2018), anualmente são produzidos mais de dois bilhões 

de toneladas de resíduos urbanos no mundo. No âmbito dos resíduos recicláveis, o plástico 

corresponde ao material de maior geraçãode resíduos: em 2010, o volume de resíduo plástico 

foi de 275 milhões de toneladas,excedendo a produção de plástico desse mesmo ano, que foi de 

270 milhões de toneladas (RITCHIE, 2018). Em relação aos resíduos orgânicos, Tripathi et al. 

(2019)estima que são geradas, anualmente, 140 bilhões de toneladas de resíduos de biomassa 

de origem agrícola, que podem se tornar passivos ambientais dentro do agronegócio. 

Estima-se que a população mundial é de 7,8 bilhões, e se mantida a curva de crescimento 

dos últimos anos, em 2100 a população humana poderá chegar à 11,2 bilhões 

(WORLDMETER, 2020). Por consequência, a previsão é que a geração de resíduos siga a 

mesma curva de crescimento. A necessidade de mudança de pensamento e atitude em relação 

ao consumo e produção de bens e serviços é urgente para que a existência de vida seja 

sustentável no planeta. 

Especificamente em nosso país, nós brasileiros geramos, anualmente, cerca de 79 

milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (SOUZA, 2019), semconsiderar os resíduos 

gerados no setor agropecuário e agroindustrial. Segundo Bentsen e Felby (2010), o Brasil é o 

4º país no mundo que mais produz resíduo de biomassa agrícola (451 milhões de toneladas/ano). 

Em primeiro lugar está a China, com 716 milhões de toneladas/ano, seguido pelos Estados 

Unidos da América, com 682 milhões de toneladas/ano, e, em terceiro lugar está a Índia, com 

605 milhões de toneladas/ano. 
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A geração de resíduos é fenômeno físico, geralmente prejudicial, de forma direta ou 

indireta à vida humana (GEORGESCU-ROEGEN, 1995). O lixo constantemente deteriora o 

meio ambiente de várias maneiras: quimicamente (ex.: mercúrio; chuvas ácidas); nuclear (ex.: 

resíduos radioativos); fisicamente (ex.: minas abertas; acúmulo de CO2 na atmosfera). Segundo 

o autor, todo tipo de resíduo requeré algum espaço para poder permanecer isolado até sua 

redução completa. Daí surgem as alternativas de tratamento de resíduos que possuímos 

atualmente. 

Estamos imersos no sistema capitalista que transformou o mercado e a forma com que 

a sociedade consome bens e serviços. A transformação no modo de produção agrícola levou à 

substituição da produção de subsistência por uma produção extensiva e grande parte desses 

resíduos não possuem destino e acabam se tornandopassivos ambientais (TRIPATHI et al., 

2019). 

Na década de 1970, Kapp (1971) chamava a atenção aos custos sociais associados à 

poluição atmosférica, da água, ao esgotamento de recursos naturais, daerosão e da depreciação 

do solo devido à agricultura e pecuária extensiva, não sendoele o único aspecto responsável por 

essa situação. No caso da agricultura extensiva,o principal impacto é a contaminação de corpos 

hídricos, quer seja pela erosão do solo ou pelo uso abusivo de agroquímicos, o que acarreta um 

custo para toda a sociedade. Na pecuária extensiva, o impacto se dá desde o desflorestamento 

inicial, para introdução de pasto ou construção de instalações. A retirada da cobertura vegetaldo 

solo interfere diretamente na capacidade de absorção e infiltração da água na superfície 

terrestre, desequilibrando o ecossistema. Quanto à produção extensiva deanimais, a elevada 

geração de dejetos e carcaças em um mesmo local pode contaminar os recursos hídricos e o 

solo. 

Os avanços na produção da agropecuária extensiva no Brasil são notórios, coma visão de 

atender o mercado interno quanto o externo. Todavia, a produção extensivaacentua a degradação 

do meio ambiente de diversas maneiras, como, por exemplo no desmatamento de áreas 

florestais, sendo uma prática ilegal recorrente em Áreas de Proteção Ambiental (APA). A 

existência da liberação na atmosfera de gases que intensificam o efeito estufa, como também a 

geração excessiva de excrementos, podendo se tornar um passivo ambiental quando não 

destinados de maneira correta (ABADIAS et al., 2020). No quesito tecnológico, já existem 

diversas opções sustentáveis para o destino desses resíduos de biomassa agrícola, dentre as 

quais 
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podem ser listadas a compostagem, a produção de bio-tijolos, a produção de biogáse de 

biometano (TRIPATHI et al., 2019; BENTSEN; FELBY, 2010). 

Conforme Libera et al. (2020), o sistema capitalista se comprovou insustentável, devido 

a sua constante promoção de desigualdade de classes, do consumo excessivo e da produção de 

resíduos. Contudo, ainda não há perspectivas da humanidade se adaptar a um novo sistema 

econômico rapidamente. Assim, a previsão é que a produção agrícola extensiva se mantenha no 

planeta nas próximas duas décadas, demandando a aplicação de inovações tecnológicas 

mitigadoras dos problemas ambientais existentes. 

Neste cenário, uma das soluções para destinação dos resíduos orgânicos é a produção 

de biogás que se dá por meio da digestão anaeróbia do material orgânico. Esse complexo 

processo metabólico requer a ausência de oxigênio e a interação de microrganismos que irão 

transformar a matéria orgânica em dióxido de carbono (CO2)e metano (CH4). Cada espécie de 

microrganismo requer diferentes condições ambientais para atuarem em sintrofia nas quatro 

fases da produção do biogás: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese (KUNZ et 

al., 2019). 

Para a suinocultura extensiva, uma das maiores complicações enfrentada peloprodutor é 

a destinação das carcaças1 e dos efluentes cumprindo as normas exigidas pelos órgãos 

ambientais. A produção de biogás por meio dos resíduos gerados na suinocultura é difundida 

amplamente na Europa e tem avançado ano após ano especialmente na região Sul do Brasil 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul),a qual concentra metade da produção de suínos 

do país (EMBRAPA, 2020). 

A produção extensiva de suínos gera uma enorme quantidade de resíduos que se não 

tratados adequadamente se tornam passivos ambientais (GASPAR, 2003). A geração de biogás 

através dos resíduos orgânicos da suinocultura surge como um solucionador desse problema, 

transformando esses passivos ambientais emativos, que acabam contribuindo, não apenas com 

o meio ambiente, como também com aspectos sociais e econômicos (PALAHRES, 2008). 
 
 
 

1 A destinação de carcaças na suinocultura possui três modalidades: i) modalidade de notificação obrigatória: 
causada por agentes infecciosos que necessitam de medidas de controle específicas e que são supervisionadas 
por órgãos oficiais de defesa sanitárias animal, vinculados ao MAPA; ii) modalidade catastrófica: decorrente de 
acidentes (transporte), condições climáticas extremas (temporais) ou por falta de condições essenciais (energia, 
água, etc.); iii) modalidade rotineira: ocorrediariamente, consideradas biologicamente naturais (normalmente se 
somam a restos de parição, principal problema das granjas de suínos do Brasil) (KRANBBE, 2017). 
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Existem diversos tipos de arranjos coletivos2 para a geração de biogás no contexto da 

suinocultura. Todavia ainda há necessidade de se aprofundar nos ganhosque essa produção traz 

não só para o meio ambiente, mas também para a vida daqueles inseridos nesse sistema. 

Segundo o IBGE (2018), a região Sul do Brasil é detentora de 49,7% do rebanho de 

suínos do país. O estado de Santa Catarina é responsável por 19,2% do total, seguido pelo estado 

do Paraná, com 16,6% e por fim o estado do Rio Grande do Sul com 13,8%. Conforme o 

levantamento do potencial de produção de biogás noSul do Brasil realizado pelo CIBiogás 

(2021), a região sul do país possui o potencial de produzir 890,9 milhões de Nm³/ano (biogás) 

somente com os dejetos da suinocultura, o que equivale à geração de 1,8 mil GWh/ano de 

energia elétrica. 

O município de Entre Rios do Oeste possui a terceira maior potencialidade de produção 

de biogás no estado do Paraná (11.828.477,18 Nm³/ano), ficando somenteatrás dos municípios 

de Toledo e Marechal Cândido Rondon (CIBIOGÁS, 2021b). Em2012, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) lançou a chamada P&D estratégica nº 014/2012 com a seguinte 

temática “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração de Energia Elétrica a partir 

do Biogás oriundo de Resíduose Efluentes Líquidos na Matriz Energética Brasileira”. Em 2015, 

a Prefeitura de EntreRios do Oeste, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), o 

Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) e a Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL) idealizaram o projeto piloto de uma usina de biogás a partir dos resíduos provenientes 

da suinocultura do município que foi aceito pela chamada P&Dda ANEEL (CIBIOGÁS, 2021a). 

Entre Rios do Oeste é o 3º maior produtor de suínos no estado do Paraná e o 16º no 

Brasil, sendo o plantel de suínos (155.000 porcos) 32 vezes maior que a população municipal 

(4.900 habitantes). Devido à grande concentração de animais, esse cenário fornece um elevado 

potencial para a geração de biogás, reduzindo custos da produção e, indiretamente, 

solucionando passivos ambientais decorrentes de resíduos da suinocultura (CIBIOGÁS, 2019). 
 
 
 

2 Arranjos coletivos são caracterizados por ser uma organização dos mais de 3 participantes, o qual a maioria das 
pessoas afetadas pelas regras de funcionamento de um sistema pode interferir na sua modificação. Os 
participantes tem o poder de alterar as regras com o passar do tempo, assim comoadaptá-las às características 
específicas necessárias para o melhor funcionamento (SORNBEGER, et al., 2017) 
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A usina de biogás de Entre Rios do Oeste, inaugurada em julho de 2019, foi a primeira 

no Brasil a atuar em um modelo onde 17 produtores de diferentes propriedades, produzem seu 

biogás, e enviam por 22km de dutos, para uma estaçãocentral, onde ocorre a transformação do 

biogás em energia elétrica. A ação conjunta das autoridades públicas e agricultores para a 

redução de dejetos passivos ambientais, transformando-os em energia, deu origem ao principal 

negócio da cidade(CIBIOGÁS, 2019). 

Devido à instalação da usina de biogás, ocorre o tratamento diário de 215 toneladas de 

resíduos provenientes da suinocultura, com uma produção diária de 4.600m³ de biogás. A renda 

do suinocultor varia de acordo com a sua produção de biogás e com o porte da propriedade, 

podendo atingir R$ 5.000,00 para os maiores produtores (CIBIOGÁS, 2021a). 

Nesse arranjo de produção de biogás, a Prefeitura de Entre Rios do Oeste compra a 

energia elétrica gerada pela usina por um preço fixo pré-estabelecido. A usina gera mensalmente 

cerca de 250 MWh, por dois motores de 240 kW, quantidadeessa suficiente para alimentar 72 

construções públicas da cidade (CIBIOGÁS, 2019).Até o mês de Setembro de 2020, o município 

obteve uma economia de R$ 604.505,26devido à produção de energia elétrica da usina, com uma 

economia média mensal deR$ 46.462,87 no período de Setembro de 2019 até Setembro de 2020 

(CIBIOGÁS, 2021a). A comercialização da energia elétrica gerada é feita pela concessionária 

de energia do estado do Paraná, a COPEL. 

Considerando o crescimento populacional, a maior produção de alimentos, e por 

consequência, o aumento da geração de resíduos, é de extrema necessidade a existência de 

projetos que de alguma maneira consigam mitigar os impactos ambientais causados, sejam no 

consumo ou na produção. A produção de biogás a partir dos resíduos da suinocultura vem sendo 

amplamente difundida como uma solução para lidar com esse tipo de passivo ambiental, além 

de melhorar a qualidadede vida dos cidadãos inseridos nesse cenário ao melhorar a qualidade 

da água, ao reduzir o mau cheiro gerado pela produção e ao propiciar a geração de renda extra 

ao produtor. 

Outro problema enfrentado no meio rural é o êxodo rural, que ocorre no Brasil desde 

1950 (ALVES et al., 2021). Conforme Alves et al. (2021), esse passivo social também pode 

ser evitado com o investimento no agronegócio. A produção de biogás é uma forma de 

investimento. Dessa maneira há um aumento na renda dos 
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agricultores, criando novas oportunidades de emprego, e por consequência, tornandoa vida no 

campo mais atrativa. 

Diante do exposto, a pesquisa visa responder a seguinte questão: quais foramos desafios 

enfrentados pelos suinocultores e agentes inseridos no projeto para a participação da instalação 

da usina de biogás de Entre Rios do Oeste, sejam eles doâmbito político, econômico, social, 

tecnológico e legal? 

Dentre os diversos projetos já realizados pelo CIBiogás, a usina piloto de biogásem Entre 

Rios do Oeste é tida como um projeto modelo, a ser replicado em outras regiões do país 

(CIBiogás, 2019). No entanto, não existem pesquisas com o viés proposto por essa dissertação. 

Os resultados permitirão identificar as melhorias no contexto que os suinocultores estão 

inseridos. Esse conhecimento também tornará possível identificar quais as alterações realizáveis 

a serem feitas em projetos similaresfuturos. 

A escolha em se aprofundar na pesquisa do projeto piloto da usina de biogásde Entre 

Rios do Oeste3, está pelo fato dele trazer um arranjo coletivo único no país, inovando no 

conceito de produção de energia limpa e economia circular4. Além disso,o interesse em avaliar 

os fatores socioeconômicos e ambientais vislumbrados pelos agentes representantes das 

entidades parceiras e pelos produtores vinculados ao sistema de produção de biogás de Entre 

Rios do Oeste tem como objetivo compreender quais fatores socioambientais e econômicos são 

gerados nesse sistemajunto aos produtores de suínos e demais agentes inseridos na usina de 

biogás de Entre Rios do Oeste. 

Todavia, para esses arranjos coletivos se analisa, também: quais os fatores 

socioambientais e econômicos que esse arranjo coletivo de produção de biogás ocasiona 

naqueles envolvidos nesse sistema? O interesse em compreender os fatoressocioambientais e 

econômicos que a produção de biogás da usina de Entre Rios do Oeste causa é justamente para 

poder identificar desafios e oportunidades para futurasusinas que se baseiem nesse projeto 

modelo. 
 
 
 
 

3 Para a concretização desse projeto, foi montada uma parceria entre a Prefeitura de Entre Rios do Oeste, o Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI), o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás)e a Companhia Paranaense 
de Energia (COPEL). 

4 O termo da economia circular nasceu como uma resposta a um sistema linear de produção-consumoinsustentável, 
tendo seu principal objetivo de ajustar o sistema de produção-consumo aos requisitosde sustentabilidade 
ambiental fechando-se em um ciclo (SUÁREZ-EIROA et al., 2021). 
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Esse trabalho é dividido em três capítulos teóricos. O primeiro, Do 

Ecodesenvolvimento ao Desenvolvimento Territorial Sustentável irá fazer uma 

contextualização do tipo de desenvolvimento que será abordado na pesquisa. Seguido pelo 

capítulo do Estado da Arte, que traz estudos atuais sobre o tema dessa pesquisa.Finalizando 

com o capítulo Energia Limpa, que irá fazer uma abordagem histórica douso do biogás no 

Brasil e no mundo. Depois será explicado os Aspetos Metodológicosutilizados para a pesquisa, 

seguido da Apresentação de Resultados e ConsideraçõesFinais. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar os fatores sociais, ambientais e econômicos gerados pelo arranjo coletivo de 

produção de biogás junto aos produtores de suínos e demais agentes inseridos na usina de biogás 

de Entre Rios do Oeste. 

 
 
 

1.1.2 Objetivos específicos 

Em paralelo, são objetivos específicos do presente estudo: 

- Identificar os fatores políticos, legais e tecnológicos inerentes ao sistema de 

produção de biogás da usina aportados aos suinocultores; 

- Identificar os obstáculos, propostas de ação e potencialidades relacionadasao 

sistema de produção de biogás da referida usina; 

- Avaliar a contribuição do  sistema de produção de biogás, para o 

desenvolvimento territorial sustentável do município de Entre Rios do Oeste; 
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2 DO ECODESENVOLVIMENTO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
SUSTENTÁVEL (DTS) 

 
2.1 DE QUAL DESENVOLVIMENTO FALAMOS 

 
 

O desenvolvimento por desenvolvimento pode conter diversos nuances. Esse 

capítulo irá além da compreensão do desenvolvimento que envolve somente ocrescimento 

econômico. Nele será abordado o desenvolvimento com uma perspectiva da sua evolução 

tomando por base os aspectos ambientais, sociais, e também econômicos. Com pinceladas 

históricas do surgimento de conceitos como ecodesenvolvimento, subdesenvolvimento, 

desenvolvimento como liberdade,economia donut, entre outros, até chegar ao DTS. 

Ao decorrer dos anos, o sistema econômico e seus agentes implementaram diferentes 

modelos de desenvolvimento para assim atender suas demandas e satisfazer os interesses 

daqueles que dominam o sistema econômico. No capitalismoos modelos de desenvolvimento 

assumem, em sua maioria, um viés ao crescimento econômico, contudo, é importante ressaltar 

que o desenvolvimento não se resume a isso (POLANYI, 1944). 

Restringir o desenvolvimento ao crescimento econômico não é suficiente para 

compreender e estimular o processo como um todo. Para Zaoual (2003), as práticas econômicas 

são diversas e devem ser fundamentadas nos arranjos territoriais e agentes econômicos criando 

um ambiente para o desenvolvimento. Todavia, o autor destaca que as tendências reducionistas 

da economia globalizada estão voltadas à maximização do lucro. A crítica a esse modelo é 

justamente por não haver limites à exploração do homem e da natureza, uma vez que a obtenção 

de lucro a qualquer custo possui impacto direto nas condições sociais e ambientais, gerando, na 

realidade, um desequilíbrio no processo do desenvolvimento. 

Sen (2002), por sua vez, pontua que o desenvolvimento pode ser visto como um 

processo de expansão de liberdades. O autor exemplifica, como exemplo, a liberdade de estar 

inserido no mercado de trabalho, que por sua vez afastará os agentes sociais da fome. A fome, 

por si só, representa uma privação de liberdade, pois restringe as ações daqueles afetados por 

ela, que não tem a possibilidade de sededicar à educação, ou por aceitarem condições precárias 

de trabalho para tentar minimizar essa ameaça. 
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Destaca-se que o fortalecimento das liberdades não tem somente o propósito de atuar no 

fim do desenvolvimento, mas também meio, uma vez que uma forma de liberdade fortalece 

outras, como um esquema autossuficiente. Sen (2002) reforça a ideia de que o crescimento 

econômico sozinho não representa a totalidade dodesenvolvimento. Nessa perspectiva, Sen 

(2002) pontua cinco tipo de liberdades instrumentais como meios para o desenvolvimento: i) 

liberdades políticas; ii) facilidades econômicas; iii) oportunidades sociais; iv) garantias de 

transparência; e v)segurança protetora. 

A liberdade política se revela como forma de expressão e eleições livres, facilitando a 

atuação política do indivíduo, e possibilitando formas de cobrança e controle de quem está na 

gestão (SEN, 2002). Além disso, Sen (2002) reforça que esse tipo de liberdade possibilita a 

decisão de quem deve governar e quais princípiosdevem reger esse governo. Além disso, cria a 

oportunidade de poder vigiar e criticar as autoridades, como maneira de controle da gestão. 

Em relação as facilidades econômicas, tratam-se de oportunidades para participar do 

comércio e produção. Relacionando-se com as capacidades que os indivíduos têm 

disponibilidade para fazer o uso de recursos econômicos para a produção, consumo ou troca 

(SEN, 2002). 

As oportunidades sociais, por sua vez, apresentam-se na ordem de serviços 

disponibilizados à população pelo poder público, exemplos disso são a saúde, educação, lazer, 

entre outros. Esses serviços são essenciais para garantir uma melhorqualidade de vida para a 

população (SEN, 2002). 

Conforme Sen (2002), as garantias de transparência dizem respeito às necessidades de 

abertura em relação à clareza, esclarecimento e informações acercados aspectos políticos e 

sociais. A importância dessas garantias se refere especialmente ao combate à corrupção e gestão 

irresponsável por parte das lideranças políticas. 

Por fim, a segurança protetora é fundamentalmente a proteção da população àmiséria. 

Independentemente do funcionamento do sistema econômico ou da riqueza assegurada pelo 

Estado, diversos indivíduos podem acabar sucumbindo à miséria, sendo necessário que o 

governo provenha ao menos um auxílio básico para a subsistência, Exemplos disso são o 

seguro-desemprego, previdência e assistência social, entre outras (SEN, 2002). 
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Todas essas liberdades instrumentais irão facilitar o processo de capacitação de cada ser 

humano, em conjunto com as liberdades substantivas, que proverão aosindivíduos a capacidade 

de escolher a vida que se tem para valorizar (SEN, 2002). 

Para Sen (2002), destacam-se três pontos que contribuem com o debate do 

desenvolvimento, que comtemplam os eixos político, social e econômico: 

a) A democracia enquanto vetor do desenvolvimento; 

b) O papel feminino como agente; 

c) Enfrentamento à pobreza e à fome. 
 
 

Existe uma complementariedade entre as liberdades, que estimulam o crescimento umas 

das outras. Apesar desses eixos serem trabalhados de maneira separada, o desenvolvimento 

como liberdade propõe a articulação dos mesmos na realidade social (SEN, 2002). 

Para Sen (2002), a democracia possui um papel central no processo de desenvolvimento, 

uma vez que ela depende diretamente da participação política e coletiva para sua consolidação 

e expansão. O papel de agente das mulheres tem seuinício no movimento feminista, pela busca 

de igualdade de gênero, junto com a procura pelo bem-estar. As mulheres estimulam outras 

liberdades ao exercerem o papel de agente, entre elas, a liberdade de direito de propriedade, de 

obter renda, acesso à educação, entre outras. E por fim, o terceiro ponto levantado pelo autor, 

quanto ao enfrentamento à pobreza e a à fome. Aqueles impedidos de acessar o mercado de 

trabalho por conta de fatores sociais, de gênero, de idade, físicos, geográficos, entre outros, 

estão limitados a obtenção de renda. A fome, por sua vez, também é um significador de pobreza, 

já que ela priva de capacidades e oportunidades. O autor destaca a necessidade da criação de 

políticas públicas comomedidas de redução da pobreza e da fome (SEN, 2002). 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Amartya Sen, a autora Raworth (2019) 

elucida conceitos similares dentro da Economia Donut apresentando uma estrutura visual para 

o desenvolvimento sustentável, na qual valores como educação, saúde, equidade são 

comprometidos quando limites planetários são transpassados. Para a autora, uma economia 

próspera se dá quando todas as bases sociais são atendidas sem atingir de maneira prejudicial o 

meio ambiente. A Figura 1 ilustra o diagrama de funcionamento da Economia Donut proposta 

por Raworth (2019). 
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FIGURA 1 – DIAGRAMA DOS ASPECTOS ENVOLVIDOS NA ECONOMIA DONUT 
 

FONTE: Raworth (2019). 
 
 

A primeira camada do diagrama da Economia Donut diz respeito aos limites 

planetários, seguida por uma segunda camada que representa o teto ecológico, o qualnão deve 

ser ultrapassado para existir o desenvolvimento sustentável. Para Rawoth (2019), esses nove 

limites planetários são essenciais para manter a qualidade de vidada população, e quando 

transpassados afetam diretamente os aspectos sociais. A terceira camada representa o espaço 

seguro e justo para a prosperidade da humanidade, onde é proposta uma economia regenerativa 

e distributiva, com o idealismo de não ultrapassar o teto ecológico, para lograr manter o 

desenvolvimento sustentável. A quarta camada diz respeito ao alicerce social que compreende 

os aspectos sociais. O alicerce social não deve sofrer nenhuma depressão para que o 
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desenvolvimento sustentável seja alcançado, assim como o teto ecológico não deve ser 

ultrapassado. E por fim, na camada central estão os aspectos sociais do diagrama,os quais foram 

inspirados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Estes 

aspectos, por sua vez, são fundamentais em todos seuspilares para o mantimento da qualidade 

de vida da população e prosperar com o desenvolvimento sustentável do globo (RAWORTH, 

2019). 

Georgescu-Roegen (1995) traz o ponto de vista que os resíduos também representam 

um certo número de problemas econômicos, apesar de diversos economistas desconhecerem a 

entrada de recursos naturais, sem prestar atenção à saída de resíduos. O autor aponta que como 

resultado, os resíduos, como recursos naturais, são simplesmente negligenciados na função de 

produção padrão. A única menção à poluição para estes economistas é somente quando se 

percebe o prejuízoexplícito de um negócio. 

Segundo Estevã (2000), o “desenvolvimento não consegue se desassociar daspalavras 

com as quais foi criado: crescimento, evolução, maturação.” Durante décadas, o 

desenvolvimento foi conceituado desta forma, não conseguindo se desvincular. Em 1949, o 

Presidente Truman utilizou o desenvolvimento para consolidar a sua campanha política, quando 

em seu discurso dizia que queria uma distribuição justa e democrática. Criou a era do 

desenvolvimento pensando em subdesenvolvimento. Com a sua posse em 1949, abriu-se uma 

nova era para o mundo- a era do desenvolvimento, e em seu discurso, de um novo significado 

com aexpressão subdesenvolvimento (ESTEVÃ, 2000). 

O autor ainda argumenta que “duzentos anos de construção social do significado 

histórico-político do termo desenvolvimento foram, naquele momento, vitoriosamente 

usurpados e transformados.” Com isso a palavra subdesenvolvimentocomeçou em 20 de janeiro 

de 1949 a ser usada regularmente. Foi usada anteriormente, sem sucesso, por Wilfred Benson, 

antigo membro do Secretariado daOrganização Mundial de Trabalho, em 1942, referindo-se às 

"classes subdesenvolvidas”. Durante toda a década, foi usada ocasionalmente em livrostécnicos 

ou em documentos das Nações Unidas, mas foi na voz do Presidente Trumanque a expressão 

ficou marcada (ESTEVÃ, 2000). 

Furtado (2013) desmistifica os conceitos de “desenvolvimento” e 

“subdesenvolvimento”, uma vez que o crescimento econômico possui seus alicerces na 

preservação dos privilégios das classes mais altas, este não pode ser categorizado 
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igualmente ao desenvolvimento, que por sua vez se caracteriza pelo seu apelo social,na maioria 

das vezes às classes menos privilegiadas. O autor esclarece que para o Brasil se desenvolver 

como um todo são necessárias a reforma agrária e a industrialização que facilite o acesso às 

tecnologias. Por essas razões, odesenvolvimento econômico é um mito, pois quanto mais a 

população rica e privilegiada enriquece, mais a população periférica e sem acesso tenta alcançar 

os padrões e qualidade de vida dos mais ricos em vão. 

Segundo Furtado (2004), o crescimento econômico se funda na preservação dos 

privilégios de uma elite, que prezam pela modernização; já o desenvolvimento secaracteriza por 

abranger seu lado social, visando a melhoria das condições de vida da população. Para o autor, 

o desenvolvimento não se trata de um processo de acumulação e aumento da produtividade 

macroeconômica, mas sim um processo social, do qual visa estimular a criatividade humana, 

correspondendo às aspirações da comunidade. 

Em 1940, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) teve um 

importante papel para analisar e criticar o modelo de desenvolvimento de economias 

exportadoras de commodities agrícolas, matéria-prima e minerais, ao adotar uma nova 

estratégia de importações, defendendo uma política de integração regional (LIMA; MILANI, 

2016). 

Apesar das melhores intenções cepalinas, a substituição de importações desestimulou o 

mercado de exportações, expandindo a proteção industrial e comercialdentro de cada país da 

latino-americano (LIMA; MILANI, 2016). Foi devido a essa limitação do modelo de 

desenvolvimento da industrialização que passaram a ser implementados projetos de integração 

regional dentro da América Latina. 

Segundo Lima e Milani (2016), o modelo de desenvolvimento de integração e 

cooperação regionaltrouxe alguns efeitos no sistema político dos países participantes.Partindo do 

princípio que uma vez que determinada escolha política tomada por um país, pode interferir 

diretamente na economia e política de outro que está inserido nesse mesmo modelo de 

desenvolvimento. Todavia, esse mesmo modelo permite a interação entre países de uma 

maneira coordenada, visando a cooperação entre os envolvidos, e equilibrando as ofertas e 

demandas dos seus respectivos mercados natratativa de não prejudicar nenhum dos lados. 

Em 1970, uma resolução das Nações Unidas, através de um projeto estabeleceu a 

unificação do desenvolvimento e do planejamento, mais preocupado 
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com integração setorial, espacial e regional, uma espécie de “desenvolvimento participativo”. 

Esse projeto fracassou, mas deu novas ideias e lemas para novos debates sobre desenvolvimento 

(RIBEIRO, 2010). Em 1974, a Declaração de Cocoyoc insistiu que o desenvolvimento deveria 

ser do ser humano, deveria satisfazeras necessidades básicas, com objetivos de mudanças 

fundamentais, econômicas, políticas e sociais. Essa declaração é considerada fundamental para 

uma nova percepção da relação entre sociedade e natureza e enfatiza que o crescimento deve 

ser harmônico, respeitando as características culturais e ecológicas de cada região (SACHS, 

2009). A Declaração de Cocoyoc termina assim: 

 
O caminho à frente não se encontra no desespero pelo fim dos tempos nem em um 
otimismo fácil resultante de sucessivas soluções tecnológicas. Ele seencontra na 
avaliação cuidadosa e imparcial dos ‘limites externos’, na buscaconjunta por meios 
de alcançar os ‘limites interno’ dos direitos humanos fundamentais, na construção de 
estruturas sociais que expressem esses direitos e no trabalho paciente de elaborar 
técnicas e estilos de desenvolvimento que aprimorem e preservem o nosso patrimônio 
terrestre. (COCOYOC, 1974, p. 9) 

 
 

Em um contexto macroeconômico, Pinto e Gonçalves (2015) comentam sobreo modelo 

de desenvolvimento liberal periférico, que surgiu ao longo da década de 1990, com o processo 

de liberalização produtiva, comercial e financeira, iniciadas noGoverno Collor e consolidadas 

durante o Governo do Fernando Henrique Cardoso. Desse modo, o país passou a participar do 

projeto neoliberal, vinculando ao sistema capitalista brasileiro com as relações interdependentes 

com o capital internacional. 

As principais características do modelo de desenvolvimento liberal periférico são a 

liberalização comercial, produtiva e financeira, assim como mudanças na intervenção estatal 

por meio da privatização. Destaca-se a dominância dos bancos nadinâmica macroeconômica 

para a formulação de políticas que incentive a acumulaçãoe distribuição do capital excedente, o 

que de certa forma gera uma vulnerabilidade externa estrutural, ampliando a instabilidade 

macroeconômica no contexto neoliberal(PINTO; GONÇALVES, 2015). 

Barbieri et al. (2010) traz à tona a necessidade de desenvolver modelos de organizações 

inovadoras e sustentáveis, que tragam respostas às pressões institucionais, com a capacidade de 

inovar com eficiência a economia local, como também tratar com responsabilidade as questões 

sociais e ambientais. A aplicabilidade desses novos modelos de desenvolvimento é ínfima e 

com muito mais 
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benefícios que os modelos conservadores que prezam apenas o crescimento econômico. E na 

busca de novos modelos em congruência com o meio ambiente e questões sociais surge o 

Ecodesenvolvimento como forma de desenvolvimento. 

 

2.2 ECODESENVOLVIMENTO ENQUANTO UM ESTILO DE DESENVOLVIMENTO 

Compreendendo melhor sobre qual faceta do desenvolvimento estamos 

falando, essa busca por modelos de desenvolvimento que abranjam contextos não sóeconômicos, 

mas também sociais e ambientais, cresceu nos últimos anos e segue emcrescimento, justamente 

por fazerem uma crítica as abordagens economicistas. Cadavez mais esses modelos que visam 

somente o crescimento econômico têm sido revistos e repensados, precisamente, por não 

conciliarem outras dimensões que a econômica (SACHS, 2009). 

Ao resgatar conceito de meio ambiente de Sachs (1986), o habitat total do homem, é 

definido nos distintos três conjuntos: 

a) Meio natural; 

b) As tecnoestruturas criadas pelo homem; 

c) Meio social. 
 
 

Para o autor, o termo meio ambiente pode se relacionar com o equilíbrio dos recursos 

naturais existentes em quantidades finitas, como também pode fazer referência à qualidade do 

ambiente, sendo condicionado a própria qualidade dos recursos naturais e suas disponibilidades. 

Já em uma abordagem sintética, Sachs (1986) contextualiza o ambiente como o espaço 

transformado pela humanidade, conforme nossas necessidades. E por fim, o teórico, conclui que 

o ambiente é o habitattotal do ser humano. 

Com o intuito de apresentar um modelo alternativo, Sachs (1986) apresenta o 

ecodesenvolvimento, um modelo que aposta no desenvolvimento social e econômicocontínuo, 

em harmonia com a gestão ambiental. O ambiente, por sua vez, passa a seruma dimensão do 

desenvolvimento, sendo levado em conta problemas quanto ao usode recursos naturais, energia, 

meio ambiente, população e desenvolvimento. Énecessário que seja compreendida as relações 

entre esses fatores, para assim existiro desenvolvimento unificado de planejamento. 
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Para melhor compreender o ecodesenvolvimento, Sachs (1986) conceitua as interações 

entre o meio ambiente, população, técnicas, recursos naturais e produto. Essas relações se dão 

conforme os efeitos sobre o ambiente, das técnicas empregadas para a produção, assim como 

os modos de utilização dos recursos; os impactos em relação ao consumo do produto sobre o 

ambiente; o quanto as atividadesdos seres humanos afeta o ambiente; a degradação dos recursos 

naturais; o condicionamento da produção devido à qualidade do ambiente e o ambiente como 

componente da qualidade de vida da população. 

A partir dessas interações e conceitos, o autor propõe o ecodesenvolvimento, definido 

como um modelo de desenvolvimento adaptado particularmente às regiões rurais dos países 

mais pobres, mas não sendo um impeditivo para estendê-lo às zonasurbanas (SACHS, 1986). 

Como características mais marcantes, o autor pontua: 

i) Valorização dos recursos específicos de cada ecorregião, para satisfazer as necessidades 

essenciais da população local (alimentação; habitação; saúde e educação), com o 

objetivo de evitar os costumes de consumo dos países ricos; 

ii) Estabelecimento simétrico entre a contribuição potencial da ecologia e da antropologia 

social do planejamento, ou seja, deve existir a implementação deum ecossistema social 

satisfatório que provenha emprego, segurança, qualidade das relações humanas, respeito 

à diversidade de culturas; 

iii) Evitar o desperdício dos recursos naturais, explorando-os adequadamente sem que 

comprometa o desenvolvimento das gerações futuras; 

iv) Otimizar a organização da produção, permitindo o aproveitamento de todas as 

complementariedades e a utilização das quebras para fins produtivos; 

v) O ecodesenvolvimento aposta na capacidade natural das regiões subtropicaise tropicais, 

em particular, para a obtenção de energia proveniente de fontes limpas; 

vi) O aperfeiçoamento de técnicas ecológicas, que abrangem a organização sociale um novo 

sistema de educação; 

vii) Considerar as especificidades de cada região faz parte do ecodesenvolvimento, sendo 

necessária a ação de uma autoridade horizontal capaz de superar as particularidades de 

cada caso. 

Para Sachs (2009), o imperativo social vem acompanhado do imperativoecológico, uma 

vez que aqueles inseridos no sistema poderão prestar serviçosambientais, preservando os 

recursos naturais e questionando o  seu uso para a 
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existência da humanidade, sejam eles o solo, água, floresta ou clima. Ecodesenvolvimento 

enquanto um modelo de desenvolvimento não convencional, sem focar somente no setor 

econômico, mas abrindo um diálogo com os âmbitos sociais e ambientais. 

Sachs (2007) destaca cinco dimensões para o ecodesenvolvimento. A primeiradelas é a 

sustentabilidade social, a qual preza pela criação de desenvolvimento sustentado na igualdade 

da distribuição de renda e bens, para dessa maneira reduzira diferença das classes sociais. Como 

pode ser observado no Quando 1. 

 
 

QUADRO 1 – ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
 

Distribuição de Renda Qualidade de vida Extinguir a fome Liberdade Política 

Equalizar a distribuição de 

renda e bens 

Acesso à saúde 
Promover um sistemano 

qual todas as pessoas 

tenham acesso ao 

alimento 

Eleições livres 

Acesso à educação Garantias de 

transparência 
Diminuir o abismo entre 

países do Norte e do Sul 

Acesso à lazer 

Segurança de ir e vir 
Combate à 

corrupção 

FONTE: Adaptado de Sachs (2007) e Sen (2002). 
 
 

A segunda é a sustentabilidade econômica, onde se destaca a eficiência em gerenciar os 

recursos financeiros que estão em um fluxo constante de investimentos públicos e privados. É 

importante lembrar que a eficiência econômica deve ser observada dentro das questões 

macrossociais, e não apenas pelo critério de lucro quetem um caráter microeconômico (SACHS, 

2007). O Quadro 2 indica quais são essesaspectos referentes à sustentabilidade econômica. 

 

QUADRO 2 – ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
 

Gerenciamento de 
investimentos 

Distribuição de renda 
Políticas 

econômicas 
Políticas monetárias 

 

Fiscalização de onde 

recursos públicos e 

privados são aplicados 

Equalizar a distribuiçãode 

renda e bens 
Acordos entre países 

para a comercialização 

de recursos naturais, 

bens e serviços 

Criações de políticas 

voltadas à inflação, 

desvalorização e 

valorização da moeda 
Diminuir o abismo entre 

países do Norte e do Sul 
Políticas cambiais 

FONTE: Adaptado de Sachs (2007). 
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A terceira é a sustentabilidade ecológica, que emprega conceitos para ampliar a 

capacidade do potencial dos diversos recursos dos ecossistemas inseridos no planeta, velando 

para não causar danos aos sistemas que sustentam a vida. É relevante pontuar a limitação do 

consumo de combustíveis fósseis e outros recursos facilmente esgotáveis no meio, realizando a 

sua substituição por fontes renováveis e que não sejam agressivas ao sistema. Dentro da 

sustentabilidade ecológica tambémé prevista a redução da produção de resíduos e poluição, 

conservação da energia, reciclagem, intensificação de pesquisas para tecnologias sustentáveis, 

e a definição de normas para uma proteção ambiental adequada, conforme pode ser observado 

noQuadro 3 (SACHS, 2007). 

 
QUADRO 3 – ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA 

 

Redução de Resíduos 
e Poluição 

Conservação da 
Energia 

P&D 
Legislação 
Ambiental 

Intensificar o uso do 

potencial de recursos 

Limitar o consumo de 

combustíveis fósseis 

Obtenção de 

tecnologias de baixo 

teor de resíduos e 

eficientes no uso de 

recursos 

 
Definição de normas 

para a proteção 

ambiental 
Conservar a energia e 

recursos 

Diversificar as fontes 

energéticas 

Reciclagem  
Buscar ampliar as 

fontes de energia 

renovável 

Incentivar P&D 

voltadas ao 

desenvolvimento 

sustentável 

Exigir o 

cumprimento das 

normas voltadas à 

proteção ambiental 

Limitar o consumo de 

recursos consumidos 

globalmente 

FONTE: Adaptado de Sachs (2007). 
 
 

Em quarto lugar está a sustentabilidade espacial que configura uma configuração rural- 

urbana mais equilibrada, realizando uma distribuição territorial commaior igualdade. Os seus 

objetivos são de reduzir a concentração exagerada nas regiões metropolitanas; diminuir a 

destruição de ecossistemas já fragilizados devido aos processos de colonização; realizar a 

promoção de práticas modernas e regenerativas da agropecuária, incluindo a atividade de 

pequenos produtores eacessibilizando a sua entrada no mercado; a exploração da produção 

industrial descentralizada, com foco na geração de energéticos por meio da biomassa; e, por 

fim, a criação de reservas naturais para proteger a biosfera (SACHS, 2007). 
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E em quinto lugar está a sustentabilidade cultural, que busca as origens endógenas de 

modelos de modernização, em conjunto com sistemas agrícolasintegrados. Esses processos de 

mudança mantêm presente a continuidade cultural, trazendo soluções plurais, ajustadas ao 

contexto específico de cada arranjo socioecológico (SACHS, 2007). 

A divisão entre países do Norte e países do Sul é destacada por Sachs (2007),devido à 

diferença de desenvolvimento econômico existente entre eles. Para oecodesenvolvimento ser 

colocado em prática em uma escala global são necessárias ações conjuntas. A primeira elencada 

pelo autor é a adoção, por parte dos países doNorte, pela flexibilização de práticas comerciais 

em relação à exportação de tecnologia. O segundo aspecto é o fortalecimento da capacidade de 

pesquisa e treinamento, por parte dos países do Sul, relevando a importância da identificação dos 

padrões de uso dos recursos em distintos ecossistemas e ambientes culturais. E o terceiro ponto 

levantado é a promoção de pesquisas tecnológicas voltadas à preservação do meio ambiente, 

sejam elas de controle de poluição, destinação de resíduos, tratamento de água, biodigestão, 

entre outros. 

Ainda falta a evolução de diversos fatores políticos, tecnológicos, sociais, ambientais 

e econômicos para o Sul chegar no padrão de qualidade de vida que o Norte já se condicionou. 

Contudo, a globalização tem permitido cada vez mais o acesso, troca e disponibilidade de 

informações, o que tem apoiado os países do Sul para diminuir esse abismo entre os países do 

Norte (SACHS, 2007). 

Segundo Godard (1998), o ecodesenvolvimento visa harmonizar o desenvolvimento e 

o meio ambiente. O pensamento do ecodesenvolvimento é comparado à teoria neoclássica dos 

efeitos externos usando os recursos da teoria dajustificação da ação coletiva. Tendo em comum 

não fazer do crescimento o fator primordial de conflito, dessa maneira busca-se dar corpo ao 

desenvolvimento sustentável, dando abertura para a criação da ideia do desenvolvimento 

territorial sustentável. 

 
 

2.3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 
 
 

O conceito de desenvolvimento territorial sustentável (DTS) traz a perspectiva do 

território como desenvolvimento. Trata-se de um termo mais novo, que surgiu nos 
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anos 2000, conforme Vieira (2006) destaca, ganhando mais espaço com políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento rural. O autor pontua que no decorrer das décadas de 1980 e 

1990 passou a existir maior interesse em reconhecer as noções sistêmicas de endogeneidade, 

descentralização, autonomia e sistemas produtivos integrados, assuntos que já vinham sendo 

delineados pelas pesquisas no âmbito do ecodesenvolvimento. A globalização trouxe consigo 

oportunidades econômico- financeiras e culturais, ressaltando a importância em repensar nos 

arranjos socioeconômicos, socioculturais e político-institucionais (VIEIRA, 2006). 

Em 1972, com os preparativos da Conferência de Estocolmo, o aumento da consciência 

em relação a degradação intensa do meio ambiente em escala mundial, mobilizou a atenção dos 

cinco continentes (VIEIRA, 2013). Vieira (2013) pontua que com a revolução ambiental o 

desenvolvimento passou a ter um ponto de vista inovador, do qual desafiava a ideologia 

econômica. Esse ganho de consciência provocou uma mudança na percepção dos aspectos 

ambientais, sociais eeconômicos. 

De maneira sucinta, Godard (1998) divide o ecodesenvolvimento em três polos: 

i) social (em torno do estilo de vida); ii) oferta (em relação a gestão dos recursos naturais e 

organização espacial); e iii) meio ambiente. Segundo o autor, para existir aharmonia entre esses 

polos é necessário criar uma estratégia que transforme estilos de vida, consumo, tecnológicos, 

gestão dos recursos naturais e energéticos em compatível às necessidades básicas dos indivíduos 

e que ao mesmo tempo preserveo meio ambiente. 

Desse modo, Vieira (2013) destaca a necessidade de valorizar o conhecimento das 

comunidades locais que mantiveram uma cultura de conservação, conseguindo criar uma 

relação saudável com o meio ambiente gerindo de maneira consciente os recursos naturais da 

região. O autor divide o aspecto da sustentabilidade em forte e fraca. A sustentabilidade forte 

decorre dos princípios reguladores das novas estratégias com enfoque no ecodesenvolvimento, 

ou seja, trata-se de uma harmonização complexa entre as necessidades básicas da população, 

equidade, autossuficiência, colaboração, economia e consciência ecológica. Enquanto a 

sustentabilidade fraca se reduz as dinâmicas de desenvolvimento com o apelo de produção e 

consumo, desenvolvimento tecnológico e econômico (VIEIRA, 2013). 

Para melhor identificar as ações necessárias que levam ao DTS, a Figura 2 indica quais 

estratégias devem ser tomadas nas esferas que englobam o DTS. 
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FIGURA 2 – ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 
 

FONTE: adaptado de Vieira (2006; 2013). 
 
 

Na Figura 2 o “Desenvolvimento Territorial Sustentável” encontra-se na camadamais 

interna, e este só será alcançado se as estratégias propostas na camada seguinte forem atingidas. 

Essas estratégias, por sua vez, dependem diretamente dasações explanadas na próxima camada. 

A ilustração demonstra as estratégias necessárias para lograr o DTS. 

Cazella (2006) afirma que o desenvolvimento rural no país é manifestado comum viés 

conservador e elitista, o que acaba freando avanços do DTS na agricultura brasileira. Esse 

comportamento é visto não só por meio das iniciativas oficiais de desenvolvimento (ex: 

programas governamentais), como também por Organizações Não Governamentais (ONG), 

sindicatos rurais e movimentos sociais (CAZELLA, 2006). Segundo o autor, não há 

conhecimento suficiente sobre a diversidade cultural dentro da agricultura familiar, fator 

fundamental para o DTS. Diversas vezes, os profissionais responsáveis pelo extensionismo 

desprezam o “outro modo” de produção do agricultor. 

De um ponto de vista histórico, o desenvolvimento de sistemas produtivos queestão 

emergindo a um nível territorial, surge de uma organização pós-fordista do setoreconômico, 

enfrentando as mudanças trazidas pela globalização (PECQUEUR, 
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2006). Para Pecqueur (2009), o desenvolvimento territorial aparece para suprir a necessidade 

de se aprofundar nas economias industrializadas e nas economias dos países a caminho do 

desenvolvimento. 

Existem diversos outros modelos de desenvolvimento com o foco local, um outro 

exemplo trazido por Théry e Théry (2009) é em relação aos conflitos entre modelos de 

desenvolvimento propostos para a Amazônia Oriental. A importância emressaltar um modelo 

de desenvolvimento com cunho específico é para observar comoo contexto histórico e social de 

cada região faz toda a diferença para o desenvolvimento de determinada região. 

Segundo os autores, desde 1970 a região de Parauapebas/Carajás, na Amazônia 

Oriental, vem vivenciando diversos conflitos, desde a presença de guerrilhas, até ações não 

governamentais para colonizar a região. Nesse cenário, surgiu o interesse em substituir a 

floresta nativa pela agricultura e pecuária em um processo produtivo que tente não depredar 

totalmente os recursos naturais da região.Com esse pensamento, o modelo de desenvolvimento 

adotado para a região traz umpensamento sustentável, que de certa forma entra em conflito com 

a busca insaciávelda agropecuária maximizar seus lucros (THÉRY, THÉRY, 2009). 

Conforme Vieira (2013), o desenvolvimento territorial sustentável traz consigo novas 

dinâmicas com uma estratégia de adaptação ofensiva à globalização, a qual cria a abertura para 

uma recomposição social com o meio ambiente de maneira ajustada. O autor ressalva que a 

análise das novas dinâmicas territoriais emergentestraz consigo problemas socioecológicos 

permanentemente deficitários que necessitam de consideração. 

 
Por um lado, seria indispensável resguardar uma entrada sistêmica e globalizante na 
reflexão sobre alternativas de gestão integrada e compartilhada (i) de recursos naturais 
(renováveis e não renováveis); (ii) do espaço territorial; e (iii) da qualidade dos 
hábitats. E por outro, parece-me evidente a urgência de uma reflexão aprofundada 
sobre a complexidade envolvida nos processos de criação / “perenização” de recursos 
territoriais, mobilizando, para tanto, uma abordagem renovada dos processos de 
desenvolvimento territorial. A noção de recurso territorial é investida, assim, do 
estatuto de eixo norteador de um processo de hibridização dos dois enfoques – 
territorial e ecodesenvolvimentista. (VIEIRA, 2013, p. 129) 

 
 

Para o DTS acontecer é necessário avançar no fortalecimento institucional de 

comunidades científicas integradas, que possuam a capacidade de impulsionar experimentos 

comparativos de “pesquisa-ação-formação comunitária” em “regiões- 
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laboratório5 de ecodesenvolvimento territorial” (VIEIRA, 2013). O autor ressalta que cinco 

aspectos que permitem potencializar a integração de grupos inter e transdisciplinares: i) criação 

de modelos prósperos capazes de facilitar as tomadas dedecisão nos sistemas de governança 

territorial em prol de promover o ecodesenvolvimento sustentável; ii) promoção de pesquisas 

integradas com caráter comparativo; iii) criar canais de comunicação com as comunidades 

locais para se aprofundar na cultura da região; iv) formação permanente de atores sociais e 

pesquisadores no âmbito do DTS; e v) manter uma gestão responsável e duradoura das regiões- 

laboratórios. Esses são alguns dos fundamentos defendidos por Vieira (2013) para o alcance 

do DTS. 

O Quadro 4 resume as variáveis do DTS, composto por fatores sociais, ambientais e 

econômicos dos autores revisados nos capítulos anteriores. 

 
QUADRO 4 – VARIÁVEIS SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICA NA DIMENSÃO DO DTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FONTE: A autora (2021). 
 
 

5 Regiões-laboratório são caracterizadas como zonas geográficas, de escala regional, que possuem certa unidade 
funcional, e são definidas em função de questionamentos científicos que devem participar de pesquisas 
realizadas a longo prazo em relação a dinâmica funcional dos aspectos socioecológicos (LÉVÊQUE et al., 
2000). 
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2.4 VISÃO CONSOLIDADA 

É apresentado abaixo o Quadro 5, segundo as perspectivas de análise, os conceitos 

estão distribuídos conforme os principais autores e obras utilizados para o desenvolvimento do 

capítulo 2. 

 
QUADRO 5 – SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LITERATURAS QUE COMPUSERAM O ARCABOUÇO 

TEÓRICO DO CAPÍTULO ANTERIOR 
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FONTE: ANEEL (2020); CIBiogás (2019, 2021a, 2021b); Estevã (2000); Fernandes (2012); Furtado 
(2004, 2013); Minayo (2009); Pecqueur (2006, 2009); Polanyi (1944); Raworth (2019); Sachs (1986, 

2007, 2009); Sen (2002); Vieira (2006, 2013) - Adaptado pela autora (2022). 
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3 ESTADO DA ARTE 
Buscando contextualizar o estudo em questão, foram levantadas outraspesquisas que 

se relacionam diretamente com esse projeto de pesquisa. Ainterpretação dos dados coletados 

desses estudos apresentados permite realizar umlevantamento mais aprofundado das 

informações coletadas, avaliando fatorespolíticos, econômicos, sociais, tecnológicos, 

ambientais e legais (CADLE et al., 2010).Nos países em desenvolvimento, o emprego o biogás 

se mostra mais urgente, 

o estudo de caso em Andhra Pradesh (Índia) levantou quais impactos sociais e econômicos que 

a produção de biogás e o seu uso como gás de cozinha causou na vida daqueles inseridos nesse 

sistema produtivo (BEYNE, 2013). Em relação aos aspectos sociais, Beyne (2013) elencou 

alguns benefícios que a produção e o uso dobiogás traria para a comunidade: a redução do 

trabalho para as mulheres que necessitam ir em busca de lenha como combustível; a redução da 

fumaça produzidapela queima de lenha, uma vez que se faz uso do biogás para cozinhar, 

melhorando assim a situação salutar das mulheres e crianças; e a melhora no nível educacional 

das crianças, posto que as mulheres possuem mais tempo e recursos para mandá- las para a 

escola. 

Segundo Beyne (2013), no contexto dos benefícios econômicos que o uso dobiogás 

traria como impacto são: aumento da produtividade dos trabalhadores, a partirdo momento que 

eles possuem um suprimento mais adequado de combustível para cozinhar (o biogás); geração 

de emprego às comunidades locais por meio da construção e manutenção de unidades de biogás; 

e redução do tempo de cozimento dos alimentos, proporcionando às mulheres o exercício de 

outras atividades. 

Ao analisar o estudo de caso de Andhra Pradesh, Beyne (2013) verificou que ao se 

utilizar o biogás para cozinhar, ocorrerem benefícios sociais, como economia de tempo, 

autossuficiência da aldeia e geração de habilidades. O Gráfico 1 mostra o engajamento em 

atividades extras entre usuários de biogás e não usuários de biogás. 
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GRÁFICO 1 – DESTINAÇÃO DO TEMPO PARA ATIVIDADES EXTRAS COMPARADO ENTRE NÃO 
USUÁRIOS DE BIOGÁS E USUÁRIOS DE BIOGÁS 

 

 
FONTE: adaptado de Beyne (2013). 

 
 

Conforme o Gráfico 1, é possível observar que houve maior envolvimento dasfamílias 

usuárias de biogás em atividades adicionais, como educação, agricultura e lazer. Devido a esses 

benefícios sociais, ocorreu uma melhoria no equilíbrio entre vidaprofissional e familiar das 

famílias indianas com unidades de biogás, causando um efeito positivo na vida cotidiana. Em 

segundo lugar, o autor defende que o biogás promove a autossuficiência econômica, uma vez 

que pequenos proprietários podem usar o dinheiro economizado para comprar outros ativos 

para melhorar seu estilo de vida social e econômico. Além disso, Benye (2013) salienta os 

benefícios ambientaisdiretos que os sistemas de biogás geram, como a redução de emissões 

GEE. 

Destacando a produção de biogás em países subdesenvolvidos, Zalengera etal. (2014) 

buscou obter uma visão geral da situação energética do Malaui, país localizado no sudeste 

africano, e como aconteceu o desenvolvimento sustentável como uso de energia renováveis. 

Segundo os autores, foi possível concluir que o abastecimento de energia em Malaui por meio 

da queima tradicional de biomassa é inadequado e não confiável. Todavia, o paradigma de como 

abastecer a matriz energética do país de maneira sustentável pôde ser quebrado com o 

fornecimento de 
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energia por meio de fontes renováveis, como a solar, a eólica e o biogás(ZANLENGERA 

et al., 2014). 

Outro estudo de caso realizado no continente africano, na vila de Sogwala, noZimbábue, 

tratou em analisar a dimensão social que o projeto de biogás causa na vila(DHLIWAYO et al., 

2020). Esse estudo utilizou como metodologia três camadas processuais de execução: 

reconhecimento de campo; pesquisa domiciliar e entrevistas. O foco foi mensurar a dimensão 

social das mudanças trazidas pelo projetodoméstico da produção de biogás, a partir de as 

experiências das famílias participantes. A Figura 3 permite compreender melhor os 

procedimentos utilizados pelos autores para determinar os indicadores que afetam o capital 

social. 

 
FIGURA 3 – PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE INDICADORES DE CAPITAL SOCIAL 

 

 
FONTE: adaptado de Dhliwayo (2017). 

 
 

Dhliwayo et al. (2017) avaliaram os desafios associados a projetos comunitários, com 

parâmetros de capital social para avaliar a contribuição do projetopara o bem-estar social dos 

aldeões. No geral, os resultados mostram que o projeto de biogás tem potencial para facilitar o 

desenvolvimento social por meio da melhoria 
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da confiança e das redes criadas entre os membros da comunidade. Além dos benefícios 

ambientais associados a digestores de biogás domésticos de pequena escala, projetos desta 

natureza podem melhorar as relações e redes da comunidade, colaborando para a 

operacionalização do desenvolvimento local. 

No âmbito nacional, O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do país 

lançou em 2015 o Projeto Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono, o qual fazparte do Plano 

ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), tem como objetivo de assegurar o 

aperfeiçoamento contínuo dos sistemas e práticas de uso e manejo sustentável dos recursos 

naturais (MAPA, 2015). O intuito é promover a redução dasemissões de GEE, como também 

aumentar a fixação de CO2 atmosférico no solo e vegetação, trazendo mais renda para o 

suinocultor. A Figura 4 elenca quais os processos tecnológicos dentro da agricultura nacional 

que possuem o potencial de mitigar a emissão de CO2. 

 
FIGURA 4 – PLANO SETORIA DA AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO 

FONTE: MAPA (2015). 
 
 

Participando do Projeto de Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono, a Fazenda 

Toledo, situada em Tapurah/MT, capital da suinocultura (Lei Federal nº 10.401/2016), possui 

um dos maiores sistemas de integração de aves (2,6 milhões defrangos) e suínos (67 mil porcos) 

do Brasil. O biogás é gerado em 19 biodigestores éutilizado como combustível para uma turbina 

de 2,5MW, gerando energia suficiente para cobrir todas as necessidades da fazenda 

(ACRISMAT, 2019). A Figura 5 mostracomo se dá o arranjo de produção da Fazenda Toledo. 
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FIGURA 5 – FOTO AÉREA DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE SUÍNOS DA FAZENDA TOLEDO 

FONTE: SENAR (2015). 
 
 

Outro exemplo de projeto sustentável na suinocultura brasileira, é a Granja SãoPedro 

Colombari, pioneira em geração distribuída no país (desde 2008), sendo também um projeto 

piloto microgrid 6. Localizada em São Miguel do Iguaçu/PR, esta propriedade tem cerca de 

5.000 suínos e conta com dois biodigestores do tipo lagoa coberta (instalados em 2006 e 2010, 

respectivamente), resultando em cerca de 770m³de biogás/dia - o equivalente a 32MWh/mês 

(CIBIOGÁS, 2022). 

Em contrapartida, no contexto europeu, Zemo et al. (2019), o seu estudo busca mostrar 

o impacto causado no valor da propriedade rural na Dinamarca devidoa presença de plantas de 

biogás instaladas em propriedades residenciais rurais. Os autores ressaltam o papel fundamental 

do biogás na transição energética para um sistema livre do uso de combustíveis fósseis. 

Todavia, o estudo mostrou que a existência de plantas de biogás em áreas residenciais rurais 

dinamarquesas implica em uma desvalorização da propriedade. Esse comportamento acontece 

pelo fato de os moradores da região relacionarem as plantas de biogás diretamente com maus 
 
 
 

6 Rede de distribuição de energia que conta com uma ou mais fontes de geração, podendo ser operadade maneira 
controlada e coordenada, quando conectada a uma rede de energia principal ou isolada.As microgrids podem se 
desconectar da rede tradicional e operarem de forma autônoma (CIBIOGÁS,2022). 
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odores, poluição sonora do transporte de estrume com caminhões pesados e poluiçãovisual. 

Em uma visão mais holística, o planejamento do uso do biogás pode ser aplicado nas 

mais distintas localidades, o estudo de Zemo et al. (2019) reitera que hánecessidade de reforço 

político para o planejamento e implementação de usinas de biogás, especialmente as de larga 

escala. As usinas de biogás em fazendas e em larga escala comprovaram a sua superioridade a 

nível econômico em relação a usinasde biogás de pequeno porte. Os autores ressaltam que esse 

estudo esclarece os impactos causados na qualidade de vida dos residentes próximos a grandes 

usinas de biogás, dessa forma, formuladores políticos devem levar em consideração esses 

impactos sociais e repensarem nos planos futuros para a expansão de plantas de biogás em larga 

escala. 

Lisowyj e Wright (2020) discutem em sua pesquisa o impacto que a tecnologiada 

digestão anaeróbica tem gerado positivamente no contexto ambiental nos EstadosUnidos da 

América, uma vez que ela é uma fonte de energia renovável. A revisão dosautores apresenta um 

olhar detalhado para a tecnologia de digestão anaeróbica, comotambém fornece uma discussão 

sobre a economia dessa tecnologia. 

Desde grandes instalações, até pequenos reatores pessoais, o processo básicoda digestão 

anaeróbica é o mesmo (LISOWYJ; WRIGHT, 2020). Conforme os autores,pesquisas em relação 

ao pré-tratamento e a co-digestão do substrato têm se tornandocada vez mais populares, visando 

aumentar a produção de biogás. O biogás possui múltiplas aplicações, impactando diretamente 

na viabilidade econômica do projeto. Alguns pontos fundamentais levantados pelos autores para 

existir a viabilidade econômica de uma planta é a sua localização, qualidade e quantidade de 

substrato disponível. Além disso, os processos de digestão anaeróbia dependem fortemente de 

subsídios do governo para que haja uma continuidade na sua lucratividade. De modogeral, 

países em desenvolvimento não têm problemas em relação a lucratividade da digestão 

anaeróbica, uma vez que esta tecnologia fornece uma maneira de melhorara qualidade de vida 

dos cidadãos da região (LISOWYJ; WRIGHT, 2020). 

A medição do nível de desempenho ambiental em áreas insulares, por meio de 

indicadores-chave, no âmbito dos resíduos desenvolvimento de estratégia foi analisada por 

meio da análise PESTEL (Politics factors; Economic factors; Social factors; 

Technological factors; Environment factors; Legal factors – Fatores Políticos; Fatores 

Econômicos; Fatores Sociais; Fatores Tecnológicos; Fatores Ambientais; 
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Fatores Legais)em conjunto com a análise SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, 

Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) no estudo deLoizia et al. (2021). Nela 

se concluiu que a transição de uma estratégia sustentável para o gerenciamento de resíduos 

envolve a validação de métodos que atuem não sóna esfera ambiental, mas também política 

(LOIZIA et al. 2021). Para uma análise maisdetalhada, os autores cruzaram as metodologias de 

análise SWOT e PESTEL, comoé possível observar na Tabela 1. 

 
 

TABELA 1 – CRUZAMENTO DAS ANÁLISES SWOT E PESTEL 
 

 Aspectos Internos Aspectos Externos 
SWOT S 

(+) 
W 
(-) 

O 
(+) 

T 
(-) 

PESTEL 
Político (Pol) 

Econômico (Eco) 

 
Pol. Int. + 
Eco. Int. + 

 
Pol. Int. - 
Eco. Int, - 

 
Pol. Ext. + 
Eco. Ext. + 

 
Pol. Ext. - 
Eco. Ext. - 

Social (Soc) Soc. Int. + Soc. Int. - Soc. Ext. + Soc. Ext. - 
Tecnológico (Tec) 
Ambiental (Amb) 

Tec. Int. + 
Amb. Int. + 

Tec. Int. - 
Amb. Int. - 

Tec. Ext. + 
Amb. Ext. + 

Tec. Ext. - 
Amb. Ext. - 

Legal (Leg) Leg. Int. + Leg. Int. - Leg. Ext. + Leg. Ext. - 

FONTE: adaptado de Loizia et. al (2021). 
 
 

Loizia et al. (2021) descrevem na Figura 6 o detalhamento realizado e utilizadocomo 

uma abordagem de apoio à discussão. O conceito é baseado na comparação das ações tomadas, 

a fim de avaliar as consequências negativas decorrentes da atividade humana, associando aos 

resultados quantitativos de os procedimentos de gestão de RSU. Além disso, para destacar os 

aspectos mais importantes da sustentabilidade, metodologicamente, um sistema é proposto e 

aplicado. 
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FIGURA 6 – UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DPSIR7 PARA AVALIAR A ABORDAGEM AMBIENTAL 

DAS ÁREAS PROPOSTAS 

 
 

FONTE: adaptado de Loizia et. al (2021). 
 
 

Fozer et al. (2017) analisaram o processo de captura e armazenamento de carbono 

(CCS – Carbon Capture and Storage), por duas pontos de vistas por meio daanálise PESTEL. 

A primeira buscou analisar as alternativas CCS, investigando detalhes baseados em 

combustíveis de origem fóssil; em energias renováveis; e melhoramento de processos. 

Enquanto a segunda analisou as alternativas, comparando o CO2 não controlado, ao utilizar a 

metodologia de Avaliação do Ciclo deVida do carbono. O resultado mostrou que o processo de 

captura e armazenamentode CO2 vai além de aspectos ambientais, fatores econômicos e 

sociais, sendo 
 
 
 
 

7 O DPSIR é uma análise que afirma que o desenvolvimento econômico e social são comuns. As forçasmotrizes (D) 
usam a Pressão (P) no meio ambiente, e como como resultado, o Estado (S) do meio ambiente muda, como a 
redução de recursos naturais, diminuição da biodiversidade e privação de qualidade. Essas mudanças causam 
Impactos (I) nos ecossistemas, saúde humana e outros materiais. Devido a esses impactos, a sociedade responde 
(R) às forças motrizes, ou diretamente à pressão, estado ou impactos através de soluções preventivas, adaptativas 
ou curativas. 
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evidenciada a necessidade de incluir aspectos políticos, legais e tecnológicos (FOZER 

et al., 2017). 

Voltando para o Brasil, o estudo de Seramim et al. (2017) buscou identificar quais 

estratégias de sustentabilidade são evidenciadas para a comunicação empresarial oficial em uma 

cooperativa agroindustrial no oeste do estado do Paraná,levando em consideração as dimensões 

ambiental, econômica e social. Para a coletadas informações, os autores realizaram análise 

documental e entrevistas semiestruturadas, e para a organização dos dados foram utilizados os 

softwares Atlas.ti® e o Microsoft Office Excel. A categorização das informações foi executada 

pelo método de análise de conteúdo em conjunto com o “Triple Bottom Line”, o qual consiste 

em focar nos três eixos da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 

As entrevistas realizadas no estudo de caso de Seramim et al. (2017) foram gravadas 

e transcritas na íntegra para a validação da confiabilidade da pesquisa e análise de conteúdo. 

Para a categorização e análise dos dados coletados foi utilizadoo software Atlas.ti®, e as fases 

para a análise de conteúdo feita conforme Bardin (1995): pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados; inferência; e interpretação. A Figura 7 mostra em forma de rede, 

criada pelo software Atlas.ti®, asprincipais estratégias e suas relações nos âmbitos econômico, 

social e ambiental. 

 
FIGURA 7 – REDE DO BALANÇO SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICO 

 

 
FONTE: Seramim et al. (2017). 
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Ambientalmente se destacaram no estudo (SERAMIM et al., 2017) o projeto de biogás 

da cooperativa; o tratamento de efluentes; o depósito de equipamentos reutilizáveis e o uso 

racional dos recursos naturais. Em relação aos fatores sociais, destacou-se o papel pioneiro da 

cooperativa, assim como a integração entre seus diversos agentes. E por fim, quanto aos fatores 

econômicos, os principais pontos levantados foram em relação à diversificação da produção, 

faturamento, rentabilidadee expansão da cooperativa (SERAMIM et al., 2017). 

Com toda a análise de conteúdo e categorização do estudo realizado por Seramim et 

al. (2017), os autores concluíram que a principal imagem que a cooperativa passa para a 

comunidade e associados está diretamente relacionada coma consistência dos seus atos. A gestão 

da imagem da cooperativa acontece com maisfervor por meio das suas ações, do que pela 

comunicação/propaganda, deixando transparecer que a cooperativa escolhe em deixar que “a 

prática fale por si própria e relação às ações sustentáveis”. 

Os estudos sobre biogás apresentados nesse capítulo são atuais, e trazem metodologia 

similar à que será apresentada nessa pesquisa. Os métodos a serem utilizados nessa pesquisa 

têm por objetivo obter resultados relacionados ao desenvolvimento sustentável, analisando 

focalmente os fatores socioambiental e econômico. 

As iniciativas envolvendo biogás mais do que dobraram na última década, sendo o Brasil 

um dos países mais aptos a desenvolver este tipo de tecnologia, uma vez que somos um país 

voltado para o agronegócio, e possuímos um potencial gigantesco para a geração de energia 

limpa (CIBIOGÁS, 2022). A questão dotratamento de resíduos tende a ser cada vez mais 

cobrada, assim como a diminuição da pegada de carbono, conforme políticas instauradas 

globalmente (ONU, 2020). 
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4 ENERGIA LIMPA 
 
 

4.1 CONTEXTUALIZANDO O USO DO BIODIGESTOR 

O uso de biodigestores em processos produtivos acontece há séculos. Na antiguidade 

a atividade da biodigestão foi até confundida com fenômenossobrenaturais e manifestações de 

seres místicos e folclóricos (PALHARES, 2008). Data-se que em 1806, Humphry Davy, na 

Inglaterra, observou a produção de um gásrico em carbono e dióxido de carbono resultante da 

decomposição de dejetos de animais, esse gás hoje é denominado de biogás. Todavia, somente 

em 1857 foi construída a primeira planta de biogás em Bombaim, Índia, com o propósito de 

produzir biogás para fins comerciais, com a intenção produzir o biocombustível para abastecer 

um hospital de pessoas portadoras de hanseníase. Em 1890, em Exeter, Inglaterra, Donald 

Cameron projetou a produção de biogás por meio da fossa sépticada cidade, utilizando-o para 

a iluminação pública local (NOGUEIRA, 1986). 

A crescente do uso do biogás para substituir os combustíveis derivados do petróleo 

ocorreu na 2ª Guerra Mundial, causado por interesses políticos e econômicos. Contudo, 

terminado o conflito, o uso e evolução dessa tecnologiadiminuiu substancialmente, sendo que 

apenas a Índia, China e África do Sul continuaram com o desenvolvimento de projetos para 

produção de pequeno porte (GASPAR, 2003). 

O maior destaque no desenvolvimento da tecnologia do biogás se deu na Índia. Em 

1939, o Instituto de Pesquisa Agrícola, em Kanpur, projetou a primeira usinade biogás a partir do 

uso de esterco bovino. As pesquisas sobre o potencial do biogásse estenderam no país ao se 

consolidar o Gobar Gas Institute8 (1950), o que permitiua difusão da metodologia do uso de 

biodigestores para o tratamento de dejetos animais, obtendo o biogás como combustível e o 

digestato como fertilizante final. O trabalho pioneiro realizado em Ajitmal, no norte da Índia, 

permitiu a construção de quase 500.000 unidades de biodigestores no interior do país para a 

produção de gobargas, que em indiano significa “gás de esterco” (NOGUEIRA, 1986 & 

PALHARES, 2008). A Figura 8 mostra uma compilação de imagens de como acontece a 

produçãode biogás na Índia. 
FIGURA 8 – COMPILAÇÃO DE IMAGENS DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA ÍNDIA 

 
8 Instituição de referência na Índia para impulsionar as pesquisas sobre o uso do biogás empropriedades rurais. 
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FONTE: Sharma (2011); IndiaMart (2022) 

 
 

Atualmente em 2020, a Índia possui o maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 

305,5 milhões de cabeças de gado (USDA, 2020). A disseminação do uso de biodigestores para 

o tratamento dos dejetos animais é fundamental para não ocorrer o acúmulo de passivos 

ambientais, além de promover uma redução significativa na emissão de gases do efeito estufa 

na atmosfera. 

A China, por sua vez, após observar os avanços dos indianos com o desenvolvimento 

de biodigestores, buscou desenvolver e implementar a produção debiogás no país especialmente 

como uma fonte de energia. No auge da Guerra Fria, entre os anos 1950-1960, o país continental 

estava necessitado de uma alternativa para a descentralização energética. Entre os anos de 1958 

até 1972, os chineses haviam instalado 7,2 milhões de biodigestores na região do Rio Amarelo 

(GASPAR, 2003). 

Conforme Gaspar (2003), o interesse chinês em instalar biodigestores, muitoantes de 

ser um ganho ambiental, estava com a preocupação em gerar impactos sociais e econômicos. A 

iminência da Guerra Fria, em que o ataque às centrais de energia poderia causar destruição, 

representando o fim de toda atividade econômicado país, foi o que impulsionou a pesquisa e 

desenvolvimento de biodigestores. A estratégia do país em possuir pequenas unidades para a 

produção de biogás objetivoua descentralização energética, sendo suficiente para abastecer 

pequenas vilas e vilarejos distantes dos grandes centros. 
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Quando a China e Índia começaram a desenvolver as suas tecnologias para o uso do 

biogás, seus interesses eram distintos. A Índia não possuía grandes pressõese preocupações 

ambientais, mas sim a necessidade em suprir o eu imenso déficit energético e produção desse 

biocombustível surgiu como um meio de mitigar esse problema (GASPAR, 2003 & 

PALHARES, 2008). Já a China, apesar de estar buscando a descentralização da produção de 

energia, a obtenção do biofertilizante final era um atrativo, com a intenção de enriquecer o solo 

e melhorar a produção de alimentos do país. Portanto o aperfeiçoamento do uso de biodigestores 

se deu especialmente para a obtenção desse biofertilizante (GASPAR, 2003). 

Até o ano de 2017, a política chinesa estava voltada para minimizar amecanização 

agrícola no país, uma vez que grande parte da sua população era rural,e o uso de tratores e demais 

implementos resultaria em um alto índice de desempregona zona rural, criando uma massa de 

trabalhadores descontentes e ociosos. Em 2008, a população urbana chinesa ultrapassou a 

população rural, e o Estado passou a reversua política em relação a mecanização agrícola 

(LEUSIN JR., 2017). Conforme Giwaet al. (2020), a promoção do desenvolvimento do uso de 

energias renováveis tem sidoa chave estratégica do Ministério da Agricultura da China desde 

2015, o que tem impulsionado cada vez mais a produção de biogás no país. A Figura 9 mostra 

a construção de um sistema de biodigestão em uma propriedade agrícola na província de 

Sichuan (CLIMAIDER, 2020). 

 
FIGURA 9 – FOTO DE UM SISTEMA DE BIODIGESTÃO EM UMA PROPRIEDADE CHINESA 

FONTE: Climaider (2020) 
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Segundo Palhares (2008), no Brasil, a introdução do uso de biodigestores nomeio rural 

foi influenciada pelo Programa de Mobilização Energética (PME) iniciado em 1980, o qual se 

destacou o investimento voltado para a substituição do uso de combustíveis derivados do 

petróleo. Conforme o autor, no período entre 1980-1984, foram utilizadas diversas estratégias 

para estimular a instalação de biodigestores no país, desde financiamentos para a compra de 

materiais até a doação de recursos necessários para a instalação dos projetos. A Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em 1984 concluiu em uma avaliação técnica 

que os proprietários que receberam recursos a fundo perdido do Governo para a montagem dos 

seus biodigestores demonstraram menos empenho em mantê-los em pleno funcionamento. Já 

aqueles proprietários que investiram recursos próprios ou via empréstimos obtiveram melhor 

sucesso em manter a produção de biogás(PALHARES, 2008). 

A imagem do biogás, segundo Palhares (2008) acabou ficando desprestigiadadevido à 

falta de capacidade operacional de diversos biodigestores implantados de maneira errônea na 

década de 1980. Cerca de sete mil biodigestores foram instaladospor programas do governo na 

época, mas devido a problemas operacionais, pecuaristas abandonaram o uso dessa tecnologia. 

Em pesquisa realizada por Palhares et al. (2003), levantou-se a hipótese de que a 

tecnologia da biodigestão anaeróbia não era amplamente utilizada no meio rural devido à 

dificuldade do produtor em compreender o funcionamento do biodigestor. Oquestionamento 

partiu da ideia da não existência de uma reciprocidade entre o que oprodutor e a propriedade 

rural poderiam oferecer em relação a demanda tecnológica para a biodigestão. Para comprovar 

essa hipótese, foram avaliadas treze propriedades que mantinham um biodigestor em operação 

e levantado o perfil social, produtivo e ambiental desses produtores. Observou-se que dos 

produtoresentrevistados 61,5% haviam cursado até a quarta série do primeiro grau, 23% tinham 

somente a terceira série e 15,4% dos produtores haviam completado a quinta série. Ao levar em 

consideração que a tecnologia para a geração do biogás consiste em conhecimentos como 

microbiologia, física e química, o nível reduzido de escolaridadedos produtores prejudicou 

consideravelmente a operação do biodigestor. Palhares etal. (2003) concluiu que para suprir 

essa deficiência seria necessário o oferecimento de treinamentos para os produtores, assim como 

o auxílio de uma assistência técnicaperiodicamente. 
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Ao considerar os impactos econômicos, ambientais e sociais que o uso de biodigestores 

traz para o meio rural, identifica-se que existem diferentes prioridades dependendo do contexto 

que o sistema de biodigestão é implantado. Todavia, de maneira geral, observa-se que o 

principal agente motivador para a implantação de sistemas de biodigestão foram inicialmente 

econômicos, visando suprir um déficit energético da região, ou até mesmo no cenário 

chinês, onde buscava-se primordialmente melhorar a qualidade do solo com o uso do 

biofertilizante do sistemade biodigestão, para aprimorar a produção de alimentos (GIWA et al., 

2020). 

Atualmente no Brasil, a crescente preocupação com o meio ambiente faz comque o uso 

da biodigestão anaeróbica seja colocada no radar dos produtores rurais como uma alternativa 

para solucionar passivos ambientais decorrentes da produção extensiva (CIBIOGÁS, 2019). Já 

no âmbito social, a evolução de projetos de P&D com o biogás tem levado em conta o 

desenvolvimento da comunidade, assim como criandoa ideologia de implementar a economia 

circular na região, como é o exemplo da usinapiloto de Entre Rios do Oeste (CIBIOGÁS, 2019). 

 
 

4.2 SUINOCULTURA E O BIOGÁS NO BRASIL 
 
 

A introdução de biodigestores no meio rural brasileiro aconteceu de forma relativamente 

mais tardia, ao se comparar com os países europeus, China e Índia. Segundo Palhares (2008), 

foi a partir do surgimento da crise energética em 1973 que a disseminação do uso de 

biodigestores passou a ser adotado tanto em países desenvolvidos, quanto em países em 

desenvolvimento. 

O primeiro biodigestor instalado no Brasil ocorreu em 1979, na Granja do Torto(Brasília 

– DF), com base em um relatório técnico apresentado pela FAO e um projetoexecutado pela 

Embrater (SGANZERLA, 1983; PALHARES, 2008). Conforme Palhares (2008), trabalhos da 

Embrapa em 1979 diagnosticaram a falta de energia elétrica ser uma realizada para 41 mil 

famílias de suinocultores do estado de Santa Catarina. Mas, infelizmente, o Governo Federal só 

iniciou em 2004 o “Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 

– Luz para Todos”,com o objetivo de acessibilizar o uso de energia elétrica na zona rural. Se no 

início dadécada de 1980 o Governo tivesse incentivado a disseminação e uso de biodigestoresna 

agricultura, com o auxílio do PME, a probabilidade de não haver a necessidade em 
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criar o programa “Luz para Todos” é bastante grande. A Figura 10 representa a geração de 

energia elétrica por meio da produção de biogás gerada através de dejetosbovinos. 

 
FIGURA 10 – FOTO DE VACAS PASTANDO AO LADO DA LAGOA COBERTA ONDE OCORRE A 

BIODIGESTÃO DE DEJETOS 

 

FONTE: CIBiogás (2022) 
 
 

O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua intensa atividade agropecuária,a qual 

possui um papel de destaque na economia do país. A suinocultura entra nesserol, todavia a sua 

produção extensiva causa impactos severos nos recursos ambientais, destacando-se o solo e a 

água, devido ao descarte de dejetos e carcaças(FERNANDES, 2012). 

A seguir, as tabelas 2 e 3 indicam, respectivamente, a produção diária de dejetos nas 

diferentes fases da produção de suínos, e as taxas de mortalidade aceitáveis e críticas na 

suinocultura. Pode-se observar que a maior taxa de mortalidade na produção de suínos acontece 

na fase dos leitões na creche (de 28 até70 dias de vida). 
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TABELA 2 – PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE DEJETOS NAS DIFERENTES FASES DE PRODUÇÃODA 
SUINOCULTURA 

 

Categoria Esterco 
(kg/dia) 

Esterco + urina 
(kg/dia) 

Dejetos Líquidos 
(litros/dia) 

Suínos (25 – 100kg) 2,30 4,9 7,0 
Porca gestação 3,60 11,0 16,0 
Porca lactação + leitões 6,40 18,0 27,0 
Cachaço 3,00 6,0 9,0 
Leitões na creche 0,35 0,95 1,4 

FONTE: adaptado de Oliveira (1993). 
 
 
 

TABELA 3 – PESO MÉDIO DAS CARCAÇAS NA SUINOCULTURA E TAXA DE MORTALIDADEROTINEIRA 
(%) 

Categoria Idade Peso Médio (kg) Mortalidade – 
Meta (%) 

Mortalidade – 
Valor Crítico 

(%) 
Leitões na 
maternidade 

0 – 27 (dias) 1,5 2,5 4,0 

Leitões na creche 28 – 70 (dias) 15,0 6,0 10,0 

Terminação 70 – 114 (dias) 75,0 0,6 1,0 

Matrizes e 
reprodutores 

2,5 – 4,0 
(anos) 

250,0 5,0 7,0 

FONTE: adaptado de Krabbe (2017). 
 
 

Segundo Fernandes (2012), as práticas tradicionais da suinocultura no país têm 

negligenciado a conservação dos recursos naturais, em especial o solo e a água, devido a elevada 

produção de dejetos líquidos por parte da produção. A autora destaca a necessidade de uma 

maior consciência ambiental por parte dos suinocultores, seja pelo aumento da fiscalização de 

órgãos ambientais ou pressão dasociedade, para que o manejo inadequado desses dejetos deixe 

de ser uma prática. 

O grande desafio consiste em definir um sistema capaz de harmonizar a continuidade 

das atividades produtivas da suinocultura, com o uso racional dos recursos naturais, 

preservando a qualidade do meio ambiente (FERNANDES, 2012; MIELE et al., 2014). 

Bley Júnior et al. (2004) aplicam conceitos dos aspectos e impactos ambientaisque a 

suinocultura pode causar no meio. Os aspectos ambientais são relativos às atividades, enquanto 

os impactos ambientais são as consequências dessas atividadesno meio ambiente. Uma vez que 

os aspectos ambientais interagem com o meio ambiente, eles irão gerar impactos ambientais. A 

Tabela 4 esclarece quais são essascausas e efeitos. 
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TABELA 4 – CONCEITOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NA SUINOCULTURA 
 

Aspectos Ambientais 
(causas) 

Impactos Ambientais 
(efeitos) 

Geração de dejetos Poluição das águas e contaminação dos solos 

Mortalidades Contaminação dos solos e comprometimento da sanidade 

Consumo de água Comprometimento da disponibilidade de águas e geração de 
desperdícios 

Consumo de rações Comprometimento da disponibilidade de matéria prima das rações egeração 
de desperdícios 

FONTE: adaptado de Bley Júnior et al. (2004). 
 
 

Hoje existem diversas tecnologias para o aproveitamento dessa biomassa, sendo a 

biodigestão uma delas, com a funcionalidade de gerar energia (KUNZ, 2019;FERNANDES, 

2012). Ao longo dos últimos 20 anos, o uso de biodigestores vem sendo difundido na 

suinocultura brasileira, na forma de um sistema de tratamento de biomassa residual. A 

biodigestão além de fornecer o biogás como produto principal, também fornecerá como 

subproduto o biofertilizante (também conhecido como digestato), o que auxilia a muito 

suinocultores a incrementarem seus sistemas produtivos, além de adequar o destino dos resíduos 

gerados pela sua produção, seguindo exigências da legislação ambiental (MACHADO, THEIS, 

2010; FERNANDES, 2012). 

Segundo Fernandes (2012), a produção agroenergética dos biodigestores implementados 

em suinoculturas no Brasil criam um novo modelo de sustentabilidade. Essa nova base 

tecnológica de tratamento de resíduos permite explorar o potencial da geração de energia 

elétrica por meio do biogás, utilizando o conceito da Geração Distribuída. 

A Figura 11 indica o potencial de produção de biogás com a produção de suínosno Brasil. 
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FIGURA 11 – MAPA DE POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA NOBRASIL 

FONTE: adaptado de DataSebrae Biogás (2021). 
 
 

Conforme a Figura 11 (DATASEBRAE BIOGÁS, 2021) o Brasil possui opotencial de 

gerar até 1,13 G Nm³ biogás por ano somente utilizando os dejetos gerados pela suinocultura. 

Todavia esse potencial ainda é muito pouco explorado nopaís. No país, os quatro estados que 

mais se destacam com esse potencial de produção são os estados de Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Figura 12 ilustra o potencial do estado de Minas Gerais, e seus respectivosmunicípios em 

produzir biogás por meio dos resíduos da suinocultura. 
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FIGURA 12 – MAPA DE POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA NOESTADO 

DE MINAS GERAIS 

 

FONTE: adaptado de DataSebrae Biogás (2021). 
 
 

Conforme o DataSebrae Biogás (2021), o potencial da produção de biogás do estado de 

Migas Gerais, utilizando apenas os dejetos gerados pela suinocultura, seria de 139,8 M 

Nm³/biogás por ano. 

A Figura 13 ilustra o potencial do estado do Paraná, e seus respectivos municípios em 

produzir biogás por meio dos resíduos da suinocultura. 

 
FIGURA 13 – MAPA DE POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA NOESTADO 

DO PARANÁ 

 
FONTE: adaptado de DataSebrae Biogás (2021). 
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Segundo o DataSebrae Biogás (2021), o potencial da produção de biogás do estado do 

Paraná, utilizando apenas os dejetos gerados pela suinocultura, seria de 216,9 M Nm³/biogás 

por ano. 

A Figura 14 ilustra o potencial do estado de Santa Catarina, e seus respectivos municípios 

em produzir biogás por meio dos resíduos da suinocultura. 

 
FIGURA 14 – MAPA DE POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA NOESTADO 

DE SANTA CATARIA 

 

FONTE: adaptado de DataSebrae Biogás (2021). 
 
 

Conforme o DataSebrae Biogás (2021), o potencial da produção de biogás do estado de 

Santa Catarina, utilizando apenas os dejetos gerados pela suinocultura, seria de 321,2 M 

Nm³/biogás por ano. 

A Figura 15 ilustra o potencial do estado do Rio Grande do Sul, e seus respectivos 

municípios em produzir biogás por meio dos resíduos da suinocultura. 
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FIGURA 15 – MAPA DE POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA NOESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

 
FONTE: adaptado de DataSebrae Biogás (2021). 

 
 

Segundo o DataSebrae Biogás (2021), o potencial da produção de biogás do estado do 

Rio Grande do Sul, utilizando apenas os dejetos gerados pela suinocultura,seria de 198,1 M 

Nm³/biogás por ano. 

Conforme o MME (2015), o Projeto de Geração Distribuída coloca a produção de energia 

elétrica por meio da biomassa como um ativo importante para contribuir nosuprimento futura da 

demanda de energia. Além disso, essa produção diminui a emissão de carbono na atmosfera, 

minimiza a contaminação da água e solo, no casodos resíduos da pecuária. 

O DataSebrae Biogás (2021) revela o elevado potencial que o país possui paraprodução 

de biogás por meio dos dejetos da suinocultura, que porventura, pode ser transformado em 

energia elétrica e inserida na matriz energética do Brasil pelo Projetode Geração Distribuída. 

Contribuindo, dessa maneira, com mais intensidade naparticipação do uso de fontes renováveis 

na matriz energética do país. 
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4.3 INFLUÊNCIA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS NO PLANO NACIONAL DE ENERGIA 

2050 (PNE 2050) 

 
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) (2020) a participação de fontes 

renováveis na matriz energética do país foi impactada pelo aumento da ofertaproveniente da 

biomassa de cana e biodiesel teve um aumento significativo de 2019 para 2020. Esse aumento 

também está associado com a diminuição no consumo de fontes derivadas do petróleo, com 

uma queda de 5,6% no ano de 2020, em relação a2019. 

O Gráfico 2 demonstra a participação de fontes renováveis na matriz energética do 

Brasil e do mundo. 

 
 

GRÁFICO 2 – PARTICIPAÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA OFERTA INTERNA DEENERGIA 
(OIE) DO BRASIL, MUNDO E OCDE 

 

 
FONTE: BEN (2021). 

 
 

O Gráfico 3 mostra como têm se comportado a produção de energia por fontesrenováveis 

no país, destacando-se que desde 2017 o Brasil segue ampliando cada vez mais o uso de 

energias limpas, atingindo 48,4%. 
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GRÁFICO 3 – CURVA DE CRESCIMENTO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA OFERTA INTERNADE 
ENERGIA (OIE) 

 

 
FONTE: BEN (2021). 

 
 

O Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050), apresentado pelo MME em dezembro 

de 2020, traz novas diretrizes para a matriz energética do país, visando cada vez mais a produção 

de energias renováveis, fazendo parte do contexto das Políticas de Inovação Transformativa 

(Transformative Innovation Policy - TIPs). 

A temática das TIPs ganhou maior importância com o marco do Acordo de Paris em 

2015, por acompanhar os apelos por novas políticas de inovação que permitissem a transição 

global da redução das emissões de carbono (DIERCKS et al.,2019). 

Salienta-se a necessidade em repensar o sistema de políticas de inovação, uma vez que 

o mundo se encontra em uma transformação profunda devido aos caminhos atuais 

insustentáveis de prover alimento, energia, mobilidade, saúde e água, seguido pela abordagem 

tradicional da tecnologia (SCHOT et al., 2017; SCHOT;STEIENMUELLER, 2018). Segundo 

Schot e Steienmueller (2018), o desenvolvimento das TIPs se dá em três níveis: P&D e 

regulamentação; Sistemas Nacionais de Inovação e Empreendedorismo; e as próprias TIPs. 

Segundo Fagerberg (2018), a inovação surge em diferentes formas, não somente 

tecnológica, mas também organizacional. Para o autor, as TIPs possuem umpapel fundamental 

na transformação do sistema, seu desenvolvimento ao longo do tempo ocorre por meio da 

interação entre atores econômicos centrais, ou seja, indústrias e empresas importantes em uma 

mão e a "infraestrutura de conhecimento" 
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mais ampla e sistema político em que eles estão embutidos. Alguns exemplos de TIPscitados por 

Diercks et al. (2019) são a Mission Innovation e a Global of Mayors for Climate and 

Energy. 

No contexto do PNE 2050 (2020), os estudos apresentados dão apoio ao planejamento 

estratégico de longo prazo do governo brasileiro para o setor de energia,e é constituído por 

recomendações e diretrizes que nortearão o planejamento de ações a serem implementadas até 

2050. 

Segundo o PNE 2050 (2020), os biocombustíveis, como o biogás e biometano, estão em 

destaque, sobretudo nos mercados em que o processo de eletrificação aindarequer avanços. 

Internacionalmente, a substituição do gás natural pelo biometano vem sendo reforçada 

progressivamente, cumprindo o papel de integrar paradigmas tecnológicos dos combustíveis 

fósseis e das renováveis não despacháveis no setor elétrico, ponto de relevância para o país, 

devido aos seus recursos energéticos. 

Um dos papeis do biogás destacado pelo PNE 2050 (2020) é a sua capacidade de produção 

em pequenas plantas, promovendo a descentralização da produção de energia no país. 

Conforme o PNE 2050 (2020): 

 
A descentralização no setor elétrico pode ser analisada sob três dimensões: 
(i) Tecnológica, cujos desafios estão relacionados à complexidade paraoperação dos 
recursos de forma sinérgica, (ii) Desenhos de mercado, que tem como desafio a 
criação de um ambiente capaz de induzir à decisão eficiente dos agentes, e (iii) Novos 
negócios, cujos maiores obstáculos estão ligados ao papel da distribuição e ao 
surgimento de novos agentes. Assim, nos horizontes de médio e longo prazo, as três 
dimensões se desdobram nosseguintes desafios. (PNE 2050, 2020, p. 47) 

 
 

A ampliação da produção de biogás pelo país com modelos descentralizados vislumbra 

benefícios inestimáveis para a matriz energética no Brasil. Todavia, a concretização desses 

projetos ainda depende da superação de desafios tecnológicose burocráticos (PNE 2050, 2020). 

O PNE 2050 (2020) reforça que tanto o biogás, quanto o biometano, possuem umpapel 

importante no setor de combustíveis, no contexto da produção de biocombustíveis. Para que 

haja o seu alavanque nesse mercado, é demandada umaredução de assimetrias de informação 

para o engajamento de stakeholders, ou seja, é necessária a divulgação adequada acerca da 

viabilidade e competitividade de projetos de pena escala para esses biocombustíveis no país. 

Desse modo, essa barreira poderá ser superada, e ajudará no engajamento dos stakeholders 

e 
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potenciais agentes financiadores, que ajudariam a definir um roadmap para a ampliação da 

utilização desses energéticos. 

Outro ponto necessário para o avanço desses biocombustíveis no setor decombustíveis é a 

coordenação entre políticas públicas e projetos de pequena escala com a função de potencializar 

essa produção. É indispensável a ação de políticas setoriais e o alinhamento de estratégias 

nacionais para permitir o desenvolvimento desse mercado, potencializando os resultados e 

otimizando o uso de recursos. Um exemplo disso seriam arranjos capazes de alavancar a 

produção de biogás ou biometano em pequenas produções, os quais trazem desafios para a 

criação de modelos inovadores de negócio, podendo incluir agentes agregadores de oferta (PNE 

2050, 2020). 

A articulação entre stakeholders, agentes públicos, privados, universidade ecentros de 

pesquisas relacionados a esses biocombustíveis é fundamental para o aumento da sinergia desse 

setor e impulsionar o seu desenvolvimento (PNE 2050, 2020). 

A Figura 16 resume os passos definidos pelo PNE 2050 (2020) para se obter a 

descentralização da produção energética do país nos próximos anos. 

 
FIGURA 16 – MAPA DO CAMINHO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA 

 
FONTE: PNE 2050 (2020). 
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O Brasil já é mundialmente conhecido pela difusão do uso de etanol como combustível 

e pelo desenvolvimento da tecnologia de veículos Flex, com a capacidadede utilizar tanto 

gasolina quanto etanol no mesmo tanque de um veículo. O PNE 2050(2020) cita que como um 

dos seus principais desafios está a diversificação das biomassas para biocombustíveis e 

desenvolvimento de novos biocombustíveis. A busca por essas soluções alternativas deve 

auxiliar no processo de descarbonizaçãodo segmento de transportes e produção de bioplásticos 

e biomateriais. 

Outra perspectiva apontada no PNE 2050 (2020) é em relação a busca pelo 

desenvolvimento de tecnologias para a captura e armazenamento de carbono. Essa solução 

tecnológica é considerada uma alternativa para a redução das emissões de CO2, podendo ser 

aplicada diretamente na produção de biogás ou biometano. 

A produção de biogás e biometano é trazida em diversos momentos no PNE 2050 

(2020), prontificando que essa tecnologia está em voga e em busca pela criaçãode novos modelos 

de negócios que promovam a sua produção em pequena escala, com o objetivo de descentralizar 

a geração de energia, criar fontes alternativas de biocombustíveis e reduzir as emissões de CO2 

na atmosfera. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

5.1 CLASSIFICAÇÃO 
 
 

A abordagem epistemológica adotada por esse estudo é a interpretativista, uma vez 

que os dados coletados foram interpretados pela própria autora. Conforme Vieira e Rivera 

(2012), fazem parte das estratégias interpretativista de investigação oenvolvimento consciente 

de quem está realizando a pesquisa, sendo um fator crucial para o estudo proposto. O 

interpretativismo assume uma posição nominalista, no qualnomes irão dar sentido ao mundo 

externo (OLIVEIRA, 2018). Oliveira (2018) considera que a partir dessa abordagem serão 

consideradas múltiplas realidades, quesão resultado de uma construção social proveniente das 

experiências e interação dosindivíduos. A adoção dessa abordagem permite um entendimento 

aprofundado do fenômeno estudado, sendo importante a consideração das diferentes realidades 

dos envolvidos. 

 
 

5.2 MÉTODO 
 
 

Esse estudo adota uma abordagem qualitativa, e tem por objetivo identificar fatores 

socioambientais e econômicos que a usina de biogás de Entre Rios do Oesteproporciona na vida 

daqueles diretamente inseridos no sistema. Ao invés de um grupo de técnicas, a pesquisa 

qualitativa é uma abordagem, da qual sua adequação derivada natureza do fenômeno em estudo 

(MORGAN, SMIRCICH, 1986). Godoy (1995) complementa essa visão argumentando que a 

manipulação e a modificação dos significados ocorrem por meio de um processo interpretativo 

que as pessoas fazem uso ao se depararem com as situações do mundo da vida cotidiana. 

Segundo Neves (1996), a pesquisa qualitativa possui as seguintes características: 

i) Ambiente natural como fonte direta para coleta de dados e pesquisador(a)como 

instrumento fundamental; 

ii) Caráter descritivo; 

iii) Interpretação que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupaçãodo 

investigador; 
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As abordagens qualitativas não implicam no abandono da objetividade a favor de uma 

suposta suficiência subjetiva. Portanto, não se deve reduzir a abordagem qualitativa a uma 

simples “perspectiva subjetivista” (VIEIRA, RIVERA, 2012). 

Os procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a- 

dia se assemelham aos métodos qualitativos, e possuem a mesma natureza que o(a) 

pesquisador(a) emprega em sua pesquisa qualitativa (NEVES, 1996). Conforme Neves (1996), 

as pesquisas qualitativas estão mais preocupadas com o processo social do que com a estrutura 

social, buscando visualizar o contexto com um todo, e, empatizar com o objeto de estudo, 

implicando em uma melhor compreensão do impacto causado. 

 
 

5.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 
 
 

5.3.1 Estudo de caso único 

O estudo foi realizado na usina de biogás de Entre Rios do Oeste, caracterizando a 

pesquisa como um estudo de caso único. Segundo Yin (2004), estudo de caso é uma forma de 

fazer pesquisa social empírica, a qual serve para investigar um fenômeno atual dentro de seu 

contexto de vida real, onde as fronteirasentre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidas, suportando múltiplas fontes de informação. Minayo (2000) corrobora a visão de que 

para o levantamento de dados em um estudo de caso são necessárias diversas fontes 

informações, para assim construir uma base de conhecimento e criar uma cadeia de evidências 

relevantes para a análise a partir da triangulação dos métodos. 

O caso da usina de biogás de Entre Rios do Oeste se enquadra para essa pesquisa 

devido a sua singularidade e relevância, se enquadrando na descrição de Yin (2004). O interesse 

em se aprofundar nesse estudo é para compreender melhor como o projeto foi concretizado, 

como as interações entre os produtores e agentes inseridos no sistema se dão, e documentar as 

peculiaridades do projeto da usina de biogás de Entre Rios do Oeste, possibilitando, assim, 

analisar o impacto dos fatores socioambientais e econômicos que a usina de biogás de Entre Rios 

do Oeste provocaaos agentes do sistema. 
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5.4 COLETA DE DADOS 
 
 

5.4.1 Método 

Para a coleta de dados foram utilizadas três técnicas: levantamento documental; 

levantamento bibliográfico; e entrevistas presenciais. O uso de diversas técnicas permite, além 

de completude de informações, a triangulação das informaçõesobtidas. 

Conforme Minayo (2009), o uso de entrevistas para o levantamento qualitativoé uma 

técnica privilegiada de comunicação. O autor ressalta que a técnica deentrevistas é a mais 

utilizada para pesquisas de campo, com o objetivo de capturar informações pertinentes ao objeto 

de estudo e trazer informações secundárias que podem agregar conteúdo a pesquisa. 

O uso do levantamento documental visa identificar perspectivas pouco valorizadas ou 

identificadas pelos participantes das entrevistas. Dessa maneira serão agregadas mais 

informações proporcionando uma análise mais plena. A pesquisa documental também permite 

a triangulação com a percepção dos participantes do estudo. Para a elaboração do levantamento 

documental são utilizados artigos jornalísticos disponíveis na internet, documentos técnicos e 

estratégicos do projeto e,documentos indicados / compartilhados pelos(as) entrevistados(as). 

O levantamento bibliográfico, por sua vez, aponta diretrizes relevantes para o estudo, ao 

destacar aspectos já identificados em casos similares. Ademais, o levantamento produz uma 

base de conhecimento que dá suporte à definição do roteirodas entrevistas e pontos relevantes 

relacionados ao objeto de estudo. 

 
5.4.2 Período de coleta de dados 

Em decorrência da pandemia do COVID-19, as entrevistas com os suinocultores 

envolvidos no Projeto tiveram que ser postergadas, devido à dificuldadede acesso dos produtores 

em realizar as entrevistas online. Sendo assim, as entrevistas aconteceram em campo com 

contato direto com os(as) produtores(as) entre os meses de Abril e Maio de 2022. 

 
5.4.3 Roteiro 

Foi elaborado um roteiro de entrevista com perguntas semiestruturadas, que teve a 

intensão de não induzir o(a) entrevistado(a) em responder diretamente algo 
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relacionado aos fatores sociais, econômicos e ambientais que a usina de biogás de Entre Rios 

do Oeste pode ter causado em suas vidas. Dessa maneira foi possível captar de modo mais 

genuíno as opiniões sobre a implantação desse projeto piloto. 

O roteiro foi separado em blocos de informação. O primeiro diz respeito à identificação 

de desafios e oportunidades observados antes, durante e após da implantação e início de 

operação da usina de biogás. O segundo bloco foi o de questionar diretamente os fatores 

observados nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais após a implantação da usina, na 

produção suína e na vida dos produtorese seus familiares. Por fim, foi incluída uma pergunta 

adicional na qual o(a) entrevistado(a) é levado(a) a pensar sobre tudo que foi comentado e, se 

identificar algo que for relevante e não foi, na perspectiva dele(a), abordado, ele(a) possa, nesse 

momento, apresentar essas informações. 

A participação dos(as) entrevistados(as) foi voluntária; o(a) participante teve o direito 

de se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento; e todas as informações 

pessoais obtidas são confidenciais. Além disso, todos(as) os(as) participantes permitiram a 

gravação das entrevistas e estavam cientes que estavam sendo gravados, e que as entrevistas 

eram anônimas. A gravação das entrevistas facilitou a interação da entrevistadora com os(as) 

entrevistados(as), as quais posteriormente foram transcritas para não se perder nenhuma 

informação. 

 
5.4.4 Participantes 

Um total de 17 produtores de suínos está vinculado à produção de biogás da usina de 

Entre Rios do Oeste. Contudo, somente 11 dos suinocultores tiveramdisponibilidade para 

realizar as entrevistas. Os 6 suinocultores que não se dispuserampara as entrevistas disseram que 

“não tinham interesse em participar”, que estavam fora da cidade ou que “não tinham tempo 

para serem entrevistados”. 

Em relação aos 4 representantes dos agentes responsáveis para aconcretização do projeto 

(Prefeitura de Entre Rios do Oeste, PTI, CIBiogás e COPEL),somente 3 se dispuseram para 

realizar as entrevistas, a Prefeitura de Entre Rios do Oeste, o CIBiogás e a COPEL, infelizmente 

o PTI não respondeu ao convite. 

Vale destacar a relevância das entrevistas com os dois grupos selecionados. Os 

suinocultores possuem uma visão mais ampla e profunda de como aconteceu a implantação do 

projeto da usina de biogás de Entre Rios do Oeste, assim como do seu funcionamento atual. 

Isso traz uma perspectiva singular de quem está inserido 
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diretamente no sistema, elucidando quais desafios e oportunidades existem dentro desse 

processo, além de evidenciar os fatores socioambientais e econômicos inerentes desse arranjo 

coletivo. Em relação aos representantes dos agentes responsáveis pela concretização do projeto, 

destaca-se a importância de eles trazerem a visão burocrática, legal e técnica de como foipossível 

viabilizar a produçãode biogás nessa usina piloto. Dessa forma, a combinação desses perfis de 

entrevistados se complementa e enriquece as perspectivas de análise do estudo. 

 
 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

A riqueza de dados das entrevistas pode destacar particularidades de cada sistema de 

produção de biogás e biometano analisado, bem como identificar indícios de desafios e 

oportunidades comuns àqueles inseridos nesse sistema de produção. Dessa forma, utilizou-se 

um processo de análise robusto que permitiu uma análise emprofundidade das informações. 

 
5.5.1 Categorias iniciais 

As categorias de análise são inicialmente aquelas definidas pela teoria de DTS, as quais 

incluem: fator ambiental; fator econômico e fator social. Durante as fases de análise, as 

informações agrupadas nessas categorias foram desmembradasem novos grupos. Os ciclos de 

análise detalham esse processo. 

O embasamento teórico para essa análise pode ser revisitado no Quadro 4 (p. 40), sobre 

levanta as variáveis social, ambiental e econômica na dimensão do DTS.Em relação ao aspecto 

social, a criação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural (VIEIRA, 2009), 

é um ponto de destaque para a pesquisa em questão. Quanto ao aspecto ambiental, a gestão de 

recursos naturais, o incentivo deP&D para o desenvolvimento sustentável, o reaproveitamento 

de resíduos e geraçãode energia renovável, são questões diretamente linkadas com o Projeto de 

Entre Riosdo Oeste/PR (GODARD, 1998; SACHS, 1986; VIEIRA, 2009). E por fim, quanto 

ao aspecto econômico, destacam-se a descentralização de sistemas produtivos integrados, o 

fortalecimento da economia local com produção regional, e a criação demodelos de produção 

inter e transdisciplinares (PECQUEUR, 2006; SACHS, 2009; THÉRY, THÉRY, 2009; 

VIEIRA, 2013). 
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5.5.2 Ciclos da análise 

O processo de análise das entrevistas foi realizado em ciclos: 

 1º Ciclo – Transcrição das entrevistas 
O primeiro passo para a análise das entrevistas foram as transcrições das gravações, as 

quais foram realizadas manualmente. 

 2º Ciclo – Mapa Mental 
As entrevistas foram lidas para elaboração de um mapa mental que aproximou a 

pesquisadora das informações e facilitou o processo de análise. 

 3º Ciclo – Codificação 
O conteúdo das entrevistas foi categorizado utilizando as categorias iniciais deanálise. 

 4º Ciclo – Subcategorização 
As informações de cada categoria foram redistribuídas em subcategorias de acordo com 

sua afinidade, permitindo um aprofundamento da análise das informações. 

 5º Ciclo – Condensamento de informações 
As subcategorias foram reagrupadas por proximidade de conteúdo de maneiraa permitir 

e facilitar o entendimento do todo. 

 6º Ciclo – Revisão sistêmica 
Neste ciclo foi realizada uma análise sistêmica para assegurar conformidade, 

consistência, clareza e robustez de cada categoria. 

 7º Ciclo – Apresentação de resultados 
Neste ciclo, os dados foram descritos e apresentados. 

 
A Figura 17 ilustra a ordem realizada dos ciclos para condução do processo deanálise 

dos dados coletados nas entrevistas. 
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FIGURA 17 – CICLOS PARA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS NAS ENTREVISTAS 

FONTE: A autora (2021) 
 
 

Dessa maneira foi possível levantar os principais fatores ambientais, econômicos e 

sociais gerados aos suinocultores inseridos no projeto, a partir do pontode vista dos suinocultores 

e agentes inseridos nesse sistema. 

 
5.5.3 Análise de conteúdo 

Após a transcrição das entrevistas foi realizada a análise do conteúdo segundo as 

diretrizes de Bardin (1995). Segundo a autora, a análise de conteúdo consiste na leitura 

detalhada de todo material transcrito, na identificação de palavras e conjuntos de palavras que 

possuam sentindo para o estudo, assim como na classificação ou temas que tenham semelhança 

quanto ao critério sintático ou semântico. Esse processo contou com o suporte do software 

Atlas.ti®, que permite a codificação das transcrições e a criação de redes para melhor 

visualização das informações (STAFFORD et al., 2009). 

A interpretação dos dados coletados foi realizada por meio da Análise PESTEL(Politics 

factors; Economic factors; Social factors; Technological factors; Environmentfactors; 

Legal factors) consiste em realizar o levantamento das informações cruzandocom fatores 

políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. 
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Conforme a Quadro 6 é possível observar a exemplificação do que cada fator podecompreender. 
 
 

QUADRO 6 – EXEMPLIFICAÇÃO DE CADA FATOR PESTEL 
 

P E S T E L 
Fatores 
Políticos 

Fatores 
Econômicos 

Fatores Sociais 
Fatores 
Tecnológicos 

Fatores 
Ambientais 

Fatores Legais 

Políticas 

Governamentais 
Economia local 

Qualidade de 

vida 

Pesquisa e 

inovação 

Regulamentos 

ambientais 

Legislação em 

vigor 

Eleições e 

tendências 

políticas 

 
Linhas de 

financiamento 

Barreiras 

culturais em 

relação ao 

biodigestor 

Desafio 

tecnológico da 

construção do 

gasoduto 

Redução da 

pegada de 

carbono 

 
Legislação 

futura 

Mudança do 

governo 

Ganho 

econômico 

Redução de 

moscas e odor 

Assistência 

técnica para os 

produtores 

Diversificar as 

fontes 

energéticas 

Normatizaçãoda 

construção 

de gasodutos 

 
Criação de novas 

políticas públicas 

 
Crescimento do 

setor do biogás 

 
Mudanças no 

estilo de vida 

Desenvolvimento de 

novas tecnologias 

para 

o biogás 

 
Gestão de 

resíduos 

Órgãos e 

processos 

regulatórios 

 
Novos modelos 

de produção 

Equalizar a 

distribuição de 

renda e bens 

 
Redução da 

poluição 

 

 Equalizar a 

distribuição de 

renda e bens 

   
Incentivo P&D 

 

    Redução de 

moscas e odor 

 

FONTE: a autora (2020) 
 
 

O objetivo por utilizar a análise PESTEL, foi para criar mais redes, sendo assim 

possível captar maior quantidade de informações contida nas entrevistas. Dessa maneira, foram 

criadas as seguintes redes: Contextualização do Projeto; FatorSocial; Fator Ambiental; Fator 

Econômico; Fator Político; Fator Legal e Fator Tecnológico. 
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Após a coleta de informações e transcrições das entrevistas, iniciou-se o processo de 

análise, onde cada opinião expressa pelos entrevistados é codificada. Por exemplo, a seguinte 

informação coletada durante uma entrevista: 

 
“A gente usa (o dinheiro da venda de energia) para pagar a luz, água, compraralguma 
coisa para a família [...]” (Entrevistado A, 2022). 

 
 

Essa frase foi duplamente codificada, como um fator econômico por ter aumentado a 

renda, assim como um fator social por melhorar a qualidade de vida dafamília, do ponto de vista 

do entrevistado. 

 
 
 

5.6 VALIDADE E CONFIABILIDADE 
 
 

Para Yin (2004), alguns testes são considerados relevantes para se julgar a qualidade de 

um projeto de pesquisa, os quais, não necessariamente, serão realizados no momento do 

planejamento. 

Para esta pesquisa foram selecionados três testes: validade interna, confiabilidade e 

acuracidade 

A validade interna da pesquisa, pode ser entendida como um meio para assegurar que 

as conclusões obtidas no estudo de caso sejam suportadas pelas evidências de análise. Para 

garantir essa validação, o estudo fará o uso da ferramentaAtlas.ti® que, além de auxiliar na 

organização das informações para a análise, permitirá utilizar técnicas que aprofundam a 

qualidade da análise (tais como redes, gráficos sankey, entre outras), cujos resultados fazem 

parte da apresentação dos resultados. 

A confiabilidade, por sua vez, contempla a demonstração dos passos realizados na 

pesquisa, de maneira que ela possa nortear estudos futuros, e que, se realizada nas mesmas 

condições em que foi empregada, deve direcionar a resultadossimilares. Desse modo, buscar-se- 

á detalhar os procedimentos em diversos momentos da pesquisa: i) na fase de planejamento as 

escolhas metodológicas serãodetalhadas e justificadas ii) na fase de análise os passos serão 

documentados em profundidade; e iii) na fase de apresentação de resultados serão apresentados 

de diversas maneiras, podendo fazer uso de redes de categorias e volume de citações. 
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Por fim, a acuracidade, responsável por validar e dar credibilidade às informações 

coletadas nas entrevistas, foi obtida por meio da triangulação entre as informações coletadas no 

levantamento documental, no bibliográfico e nasentrevistas. Dessa maneira os dados coletados 

foram verificados e legitimados. A triangulação das informações é uma forma de verificar e 

consolidar evidências de diferentes fontes, sendo eficazes para a coleta de dados, quando não 

há mais possibilidade de serem observados ou quando os informantes podem esquecer detalhes 

que podem ser relevantes ao estudo (VIEIRA et al., 2019). 
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

6.1 APRESENTAÇÃO DO CASO 
 
 

A região Sul do Brasil é detentora de 49,7% do rebanho de suínos do país(IBGE, 

2018). Segundo o IBGE (2018), em primeiro lugar encontra-se o estado deSanta Catarina, 

com 19,2% da produção de suínos, seguido pelo estado do Paraná,com 16,6%, e pelo estado 

do Rio Grande do Sul, com 13,8%. O potencial de produçãode biogás da região sul do país, 

utilizando apenas dejetos da suinocultura, é de 890,9milhões de Nm³/ano, o que equivale à 

geração de 1,8 mil GWh/ano de energia elétrica.Dentro do estado do Paraná, o município de 

Entre Rios do Oeste produz 11.828.477,18 Nm³/ano, o que o posiciona como o terceiro maior 

potencial deprodução de biogás do estado, ficando atrás dos municípios de Toledo e 

Marechal 

Cândido Rondon (CIBIOGÁS, 2021). 

Esse caso tem relevância de estudo na perspectiva do Desenvolvimento Territorial 

Sustentável, por apresentar o território como peça fundamental para o desenvolvimento. O 

arranjo coletivo da usina de biogás de Entre Rios do Oeste também traz conceitos da economia 

circular, onde se fecha um ciclo em uma mesmalocalidade, mediante a Prefeitura do município 

consumir a energia elétrica gerada pormeio da biodigestão dos dejetos de suínos de produtores 

locais. 

O município de Entre Rios do Oeste está localizado ao oeste do Estado do Paraná, 

conforme a Figura 18. 

FIGURA 18 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE 

FONTE: adaptado de Abreu (2006). 
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O munícipio de Entre Rios do Oeste faz limite com os municípios de Pato Bragado, 

Marechal Cândido Rondon, São José das Palmeiras e Santa Helena, e como Rio Paraná, 

conforme Figura 19. 

 
 

FIGURA 19 – LIMITES DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE 

FONTE: adaptado de IPARDES (2021). 
 
 

Entre Rios do Oeste se destaca por sua singularidade de possuir um plantel de suínos 

de 155.000, 32 vezes maior que a sua população municipal (4.900 habitantes). A grande 

concentração de animais fornece um cenário com altíssimo potencial para a geração de biogás 

(CIBIOGÁS, 2019). 

Em 2015, uma parceria entre a Prefeitura de Entre Rios do Oeste, o Parque 

Tecnológico da Itaipu (PTI), o CIBiogás (Centro Internacional de EnergiasRenováveis) e a 

COPEL (Companhia Paranaense de Energia) idealizaram o projeto piloto de uma usina de 

biogás a partir dos resíduos provenientes da suinocultura do município. 

Devido à grande concentração de animais, esse cenário fornece um elevadopotencial 

para a geração de biogás, reduzindo custos da produção, como também solucionando os 

passivos ambientais originados por meio dos resíduos da suinocultura. A usina de biogás de 

Entre Rios do Oeste, inaugurada em julho de 2019, 
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foi a primeira no Brasil a atuar em um modelo na configuração onde 17 produtores9, de 

diferentes propriedades, produzem seu biogás localmente, e enviam, por 22 km dedutos, até uma 

estação central, a qual transforma o biogás em energia elétrica. A açãoconjunta das autoridades 

públicas e agricultores para a redução de dejetos, promoçãodo uso de passivos ambientais, e 

transformá-los em fonte de energia, deram origem ao principal negócio da cidade (CIBIOGÁS, 

2019). 

A Figura 20 resume o funcionamento do arranjo coletivo do projeto da usina de biogás 

de Entre Rios do Oeste e a Figura 21 mostra atualmente a Usina de Biogásde Entre Rios do 

Oeste. 

 
FIGURA 20 – ARRANJO DO PROJETO DE ENTRE RIOS DO OESTE 

 
FONTE: Stilpen et al. (2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 O projeto de Entre Rio do Oeste foi inicialmente projetado com a atuação de 18 suinocultores, porémno 
decorrer da implantação do projeto, houve a desistência de um produtor. 
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FIGURA 21 – FOTO ATUAL DA USINA DE BIOGÁS DE ENTRE RIOS DO OESTE 

FONTE: A autora (2021). 
 
 

Nesse sistema de produção de biogás arranjo coletivo, a Prefeitura de Entre Rios do 

Oeste compra a energia elétrica gerada pela usina por um preço fixo pré- estabelecido. A usina 

gera mensalmente cerca de 250 MWh, por dois motores de 240kW, quantidade essa suficiente 

para alimentar 72 construções públicas da cidade (CIBIOGÁS, 2019). A comercialização da 

energia elétrica gerada é feita pela concessionária de energia do estado do Paraná, a COPEL. 

Durante a visita em campo, foi possível vivenciar um pouco da rotina dos suinocultores, 

assim como entender melhor o funcionamento da produção dos suínose o processo da geração 

de biogás envido para a usina. As visitas foram bastante produtivas, e com elas foi possível criar 

a percepção do funcionamento de cada propriedade, com suas individualidades. A Figura 22 

exemplifica como são as casas de controle dentro de cada propriedade participante da produção 

de biogás para a Usina de Entre Rios do Oeste. 
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FIGURA 22 – CASA DE CONTROLE DE UMA PROPRIEDADE PRODUTORA DE BIOGÁS PARA A 
USINA DE ENTRE RIOS DO OESTE 

FONTE: A autora (2021) 
 
 
 

6.2 REDES LEVANTADAS 
 
 

Destaca-se que esse trabalho é uma contribuição teórica, e que a pesquisa se mostrou 

importante por trazer dados que ainda não haviam sido coletados de formaacadêmica. Após 

realizadas as 6 etapas descritas na Figura 22, observou-se que as informações coletadas nas 

entrevistas não poderiam ser delimitadas somente entre os fatores sociais, ambientais e 

econômicos. Por isso, durante a revisão sistêmica, foram categorizados 96 códigos, que 

serviram para criar 7 redes. Estas redes foram baseadas no histórico do projeto e na Análise 

PESTEL, a qual levanta aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e 

legais. 

O objetivo por criar mais redes e elencar mais fatores do que o previsto foi para não 

perder nenhuma informação contida nas entrevistas. As redes criadas são: Contextualização do 

Projeto; Fator Social; Fator Ambiental; Fator Econômico; Fator Político; Fator Legal e Fator 

Tecnológico. 
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As Figuras 23, 24 e 25 são exemplos de como acontece a produção de suínos,biogás e 

aplicação do biofertilizante nas propriedades envolvidas com a usina. 

 
 

FIGURA 23 – PRODUÇÃO DE SUÍNOS SOBRE LÂMINAS DE ÁGUA 

FONTE: A autora (2021) 
 
 

FIGURA 24 – LAGOA DE BIOFERTILIZANTE E AO FUNDO BIODIGESTOR DE LAGOA COBERTA 

FONTE: A autora (2021) 
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FIGURA 25 – APLICAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE NA LAVOURA 

FONTE: A autora (2021) 
 
 

Para cada fator analisado, como resultado da análise, foi criado uma rede quedemonstra 

as características dos itens em questão. A complexidade de cada rede irávariar de acordo com 

as informações analisadas. Sendo que as redes servem para demonstrarem de forma visual o 

resultado da análise dos dados realizada no softwareAtlas.ti®. 

 
6.2.1 Informações adicionais do Projeto 

Durante as entrevistas, foram levantadas diversas informações sobre o histórico do 

projeto, tais como o surgimento da ideia e como aconteceu a sua estruturação. Por considerar 

essas informações importantes para descrever o caso de uso deste estudo, explicando melhor o 

papel de cada agente no processo de implantação da usina, optou-se por apresentar as 

informações que emergiram das entrevistas como parte dos resultados do estudo (Figura 26). 
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FIGURA 26 – REDE CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Essa rede está dividida em dois códigos principais: Papel dos agentes entrevistados; 

e Histórico do Projeto. Sendo que dentro do código Papel dos agentesentrevistados 

contém mais três subcódigos, divididos em: Papel da COPEL no Projeto; Papel da 

Prefeitura no Projeto; e Papel do CIBiogás no Projeto. 

Nas informações contidas nessa rede, foi possível identificar a principal motivação para 

a concretização do Projeto da usina de biogás de Entre Rios do Oesteconforme as citações: 

 
“Em 2010, a Itaipu fez um projeto lá em Marechal Cândido Rondon, o Ajuricaba. Um 
projeto bem pioneiro, novo... hoje o projeto teve o seu fracasso, devido a parte inviável 
de operacionalizar esse projeto. Mas ele foi a porta deentrada para muitas empresas e 
para o mercado de biogás, e principalmentepara a questão da geração distribuída. Esse 
projeto foi a entrada da GD no mercado nacional. E aí, o que foi que aconteceu? A 
Itaipu viu que a gente tinha um potencial energético (com a produção de biogás) muito 
grande aqui no Paraná, e que era necessário fazer esse levantamento [...]”. 
(EntrevistadoB, 2022). 

 
 

“Tinha-se uma ideia de desenvolver um modelo com uma espécie de um condomínio 
de agricultores produzindo o biogás, que seria uma versãomelhorada do que foi o 
condomínio de Ajuricaba. Então, a partir daí com o recurso do P&D da COPEL, 
inscreveu-se a proposta em 2012. Submeteu para análise da concessionária, foi 
aprovada e aí executou-se o projeto. Então a motivação veio do condomínio de 
Ajuricaba, e casou com a chamadaP&D da COPEL, para construção de uma usina, 
com a potência de meio mega instalado [...]”. (Entrevistado C, 2022). 

 
 

O projeto do condomínio de Agroenergia de Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon, 

Oeste do Paraná, recebeu um investimento de R$ 2,8 milhões, contava com 
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a adesão de 33 produtores rurais, que iriam produzir biogás e enviá-lo pela linha de gasoduto 

de 25,5 km até uma central termoelétrica (O PRESENTE RURAL, 2021). Esse projeto possui 

várias similaridades com o projeto de Entre Rios do Oeste. Todavia, os entraves que o 

condomínio de Ajuricaba passou, como mudanças na legislação em relação a comercialização 

de energia e falta de auxílio técnico para a manutenção dos biodigestores, fez com que diversos 

produtores desistissem de fazerparte dessa produção (O PRESENTE RURAL, 2020). 

Outra diferença entre os projetos, é que o de Ajuricaba teve investimento da Itaipu e da 

Prefeitura, enquanto o de Entre Rios do Oeste partiu de uma chamada pública da ANEEL, de 

incentivo P&D. Apesar do fracasso do condomínio de Ajuricaba, esse projeto serviu para 

esquentar o mercado de biogás da região, e incentivar a criação de outros projetos similares, 

como o caso de Entre Rios do Oeste. 

Além disso, destacou-se nessa rede os papeis que cada agente possui para o 

funcionamento da usina, como por exemplo o papel da Prefeitura: 

 
“O único investimento do município foi ceder as áreas e máquinas [...]” (Entrevistado 
B, 2022). 

 
 

“Não não... foi o projeto, a Prefeitura deu uma contrapartida para fazer os buracos nos 
biodigestores [...]” (Entrevistado D, 2022). 

 
 

Conforme as citações acima, a Prefeitura de Entre Rios do Oeste não praticounenhum 

investimento financeiro para a concretização do Projeto, o seu principal auxílio foi em ceder a 

área para a construção da Usina e realizar a escavação das lagoas para a biodigestão nas 

propriedades participantes. 

Em relação ao CIBiogás, o seguinte comentário permite compreender o seu papel no 

Projeto: 

 
“Aí foi o CIBiogás que coordenou todo esse projeto. O município acha que foi a 
prefeitura que fez tudo isso aí, mas vou deixar bem claro, a prefeitura não tem 
capacidade para tocar um projeto desse porte. Então o CIBiogás tem essa plenitude e 
conhecimento, e foi ele quem coordenou e gerenciou esse projeto. O recurso da 
COPEL não vinha para o município, ia direto para o CIBiogás, e era o CIBiogás quem 
comprava os equipamentos, que custeavatoda a equipe de engenharia, que fiscalizava, 
projetava e fazia o acompanhamento de campo. Então tudo isso daí era um valor 
investido do CIBiogás, que estava dentro da chamada. O elo ficou entre o CIBiogás, 
COPEL e ANEEL, o município foi quem recebeu o ovo de Páscoa [...]” (Entrevistado 
B, 2022). 
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O principal papel do CIBiogás levantado nas entrevistas foi de coordenador doprojeto, 

auxiliando desde o processo de inscrição do projeto na chamada P&D da ANEEL, 

acompanhamento e execução do projeto. Também o papel de convencimentodos produtores na 

sua participação, até a assistência para a criação de linhas de financiamento de bancos locais 

voltadas para empréstimos exclusivos para aquisiçãoe implantação de biodigestores. 

A COPEL foi caracterizada como investidora do projeto, identificando uma 

oportunidade de negócio, quando aconteceu o lançamento da chamada P&D da ANEEL, que 

buscava aumentar a participação do biogás na matriz energética do país.Além disso, outro papel 

qualificado para a concessionária foi de intermediadora da energia elétrica, uma vez que ela e 

a responsável pela compra da energia gerada nausina e venda para a Prefeitura de Entre Rios 

do Oeste. Tais aspectos podem ser corroboradas pelas falas a seguir: 

 
“Aí no final das contas conseguiram amarrar a COPEL, e ela falou que bancaria o 
projeto. A COPEL como é uma companhia, ela tem que investira parte do faturamento 
dela nesses tipos de projetos [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

“Esse projeto nasceu da intenção da ANEEL aumentar a participação do biogás na 
matriz energética do Brasil. Então eles fizeram uma chamada pública de um projeto 
estratégico. Eles convocam todas as empresas do Brasil para darem ideias que 
fomentem o crescimento do biogás na matriz energética. Eles querem aumentar essa 
participação do biogás. E a COPEL viu uma oportunidade de entrar nisso. A COPEL 
lá naquela época não tinha usinas nesse ramo [...]” (Entrevistado E, 2022). 

 
 

Compreender o histórico do Projeto da Usina de Biogás de Entre Rios do Oesteé relevante 

e importante, uma vez que entendido os papeis dos agentes envolvidos eas motivações para a 

concretização dele, é possível precaver falhas em projetos similares. 
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6.2.2 Fator Social 

O Fator Social é um dos pilares da pesquisa em questão, categorizar e codificar o 

conteúdo das entrevistas demandou atenção e uma visão holística Das entrevistas realizadas. 

Especialmente pelo fato de alguns conteúdos serem mais subjetivos na fala do(a) 

entrevistado(a). O resumo da análise do fator social éapresentado na Figura 27. 

 
FIGURA 27 – REDE FATOR SOCIAL 

 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

A análise do fator social é suportada por duas principais categorias: Fator Social 

Positivo; e Fator Social Negativo. Para facilitar a visualização dos códigos e subcódigos 

foram criados 2 quadros por categoria. O Quadro 7 mostra os códigos dacategoria Fator Social 

Positivo. 
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QUADRO 7 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR SOCIALPOSITIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Diversos fatores sociais positivos foram identificados na análise das 

informações coletadas. É possível constatar que o projeto possibilitou uma mudançasocial 

nos produtores que participaram do projeto (código Influência do Projeto na 

transformação social), assim como desenvolver suas capacidades de organização e 

negociação ao fazer com que eles atuassem de forma organizada para atingir seusobjetivos 

(código Capacidade organizacional dos produtores). Outro aspecto positivoidentificado 

diz respeito aos reflexos do projeto em situações cotidianas quepropiciaram uma melhora 

na qualidade de vida da sociedade na cidade (códigoMotivação devido à melhora na 

qualidade de vida com a instalação de um biodigestor).Dentro da categoria Fator Social 

Positivo, o código Influência do Projeto na transformação social é vinculado a três 

subcódigos, a citação abaixo identifica o 

subcódigo Influência do projeto na educação ambiental de crianças da região: 
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“A questão social que a gente desenvolve um trabalho bem bacana com a criançada. 
Sempre tem visita na usina com as crianças, para conhecer, e entender. O município 
instalou mais [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

Sachs (2007) e Sen (2002) já tinha identificado o acesso à educação como umdos pilares 

da sustentabilidade social. Esse projeto corrobora os achados dos autoresao propiciar visita às 

usinas e torná-las momento de educação ambiental. Dessa forma, o projeto também facilita o 

acesso à educação, tornando os visitantes agentesda mudança (SEN, 2002). 

O subcódigo Transformação social do produtor devido à produção de biogás 

também está vinculado ao código Influência do Projeto na transformação social, e o 

comentário abaixo confirma a sua importância: 

 
“Mostrar os benefícios que o biogás traz para a propriedade, ou seja, o pequeno 
produtor que não pode investir alto em sistemas de produção de biogás para a geração 
de energia, ele pode entrar em um arranjo coletivo, e conseguir viabilizar os seus 
projetos. E mostrar ao final das contas que o biogás traz uma transformação social 
para os participantes, para o produtor.Porque de fato as propriedades ali ganharam 
muito com a instalação dos biodigestores [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

Em relação ao código Capacidade organizacional dos produtores é vinculado adois 

subcódigos, Organização dos produtores e Viabilidade econômica de um arranjocoletivo 

de produção, sendo que o segundo subcódigo está presente na Rede Fator Econômico, 

podendo ser observado na seguinte citação: 

 
“Mostrar os benefícios que o biogás traz para a propriedade, ou seja, o pequeno 
produtor que não pode investir alto em sistemas de produção de biogás para a geração 
de energia, ele pode entrar em um arranjo coletivo, e conseguir viabilizar os seus 
projetos [...]” (Entrevistado C, 2022) 

 
 

A partir da fala anterior é possível identificar que a configuração de um arranjocoletivo 

traz a possibilidade do benefício social ao pequeno produtor, por permitir queele faça parte de 

um sistema de produção de biogás para a geração de energia elétrica. Para Sachs (1993), 

sistemas de produção integrados privilegiam processos de mudança, o que traduz o conceito de 

ecodesenvolvimento em uma infinidade de soluções, que respeitam as particularidades de cada 

ecossistema, cultura e localidade. Segundo o autor, a perda em um sistema, abre espaço para a 

inovação técnica e reorganização dos ciclos de produção. Sendo um exemplo claro a produção 
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de biogás por meio dos dejetos da suinocultura, e geração de energia elétricarenovável na 

usina de Entre Rios do Oeste/PR. 

Quanto ao código Motivação devido à melhora na qualidade de vida com a 

instalação de um biodigestor estão vinculados a ele cinco subcódigos: Credibilidade do 

Projeto; Redução de moscas após o processo de biodigestão; Redução do odor; 

Aumento de renda do produtor consequentemente melhorando a sua qualidade de 

vida; e Visibilidade do Projeto. Dentro da categoria Fator Social Positivo o subcódigo que 

teve mais destaque, possuindo o maior número de comentários foi o Redução doodor. Alguns 

exemplos são as seguintes citações: 

 
“Eu acho que deu uma diferença grande, porque o cheiro do esterco não é mais esse 
que estava antes, e eu acho que deu uma minimizada grande na quantidade de moscas 
[...]” (Entrevistado F, 2022). 

 
 

“Com certeza. Até os parentes que vem de longe, falavam que o cheiro ia atélá. Agora 
os que têm biodigestor minimizou bastante (o cheiro) [...]” (Entrevistado G, 2022). 

 
 

“Sempre diziam que o biodigestor melhorava bastante o cheiro, porque mudabastante 
[...]” (Entrevistado H, 2022). 

 
 

A Redução do odor trouxe não só uma melhora na qualidade de vida dos suinocultores, 

como também foi uma motivação para a instalação dos biodigestores nas propriedades. Os 

produtores não se considerarem mais vivendo em um ambienteconsiderado um pouco insalubre, 

relacionando-se diretamente com às condições de vida mais gerais. 

O Aumento de renda do produtor consequentemente melhorando a sua 

qualidade de vida é outro código que também está vinculado à Rede Fator Econômico.Esse 

código, por sua vez, é um fator mais “micro” no fator econômico, mas se relaciona com as 

condições de vida mais específicas, sendo um reflexo da situação geral, acarretando melhorias 

nas condições de habitação, saúde, aumento de coesãosocial. Por isso, ele se enquadra como um 

fator social conforme comentário abaixo: 

 
“Dá para pagar a luz, água, abastecer os carros e ainda sobra dinheiro [...]” 
(Entrevistado I, 2022). 
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Conforme a citação acima, a melhora na qualidade de vida do produtor e da sua família 

está diretamente vinculado ao aumento de renda proporcionado pela produção e 

comercialização do biogás gerado na propriedade. 

As oportunidades sociais, por sua vez, apresentam-se na ordem de serviços 

disponibilizados à população pelo poder público, exemplos disso são a saúde, educação, lazer, 

entre outros. Esses serviços são essenciais para garantir uma melhorqualidade de vida para a 

população (SEN, 2002). 

A seguir, o Quadro 8 mostra os códigos da categoria Fator Social Negativo. 
 
 

QUADRO 8 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR SOCIALNEGATIVO 
 

 
 

 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Dentro da categoria Fator Social Negativo foi codificado apenas o código Dificuldade 

de convencimento para participar no Projeto, o qual foram vinculados trêssubcódigos: 

Falta de conhecimento do produtor; Preconceito da sociedade com o sistema de 

biodigestão; e Descredibilidade no Projeto. Para destacar o subcódigo Preconceito da 

com o sistema de biodigestão, foi selecionada a seguinte citação: 

 
“E a sociedade totalmente leiga ao sistema, parecia ser um elefante branco, onde 
colocaram um monte de dinheiro, que não iria dar retorno. [...].” (Entrevistado J, 
2022). 

 
 

Além da falta de conhecimento da sociedade em relação ao sistema, o projetoanterior 

realizado em Ajuricaba deixou uma visão negativa para a produção de biogásem um arranjo 

coletivo. Essas políticas públicas mal sucedidas geram reflexos para políticas posteriores. 

Destaca-se o subcódigo Descredibilidade no Projeto, que pode ser referenciado no seguinte 

comentário: 

 
“Tanto é que eu fui o último a entrar. Uns caíram fora, porque achavam que não ia dar 
certo. E eu fui esperando [...]” (Entrevistado K, 2022). 
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A incerteza de que o projeto desse porte iria funcionar era bastante grande daparte dos 

produtores. Por isso o código Dificuldade de convencimento para participarno Projeto foi 

o principal dentro da categoria Fator Social Negativo. Essa dificuldade incluiu a parte de 

convencimento dos produtores, como pode ser observada na citação: 

 
“Mas a maior dificuldade eu vejo que foi fazer a união de tudo isso aí: produtor 
+ CIBiogás + Prefeitura. Você precisa ter um poder de persuasão, de convencimento 
muito grande [...] você tem que ir lá na casa do produtor jantar, pagar cerveja, come peixe, 
comer um monte de coisa... Porque senão você não consegue fazer um projeto desse. 
Vou te dar um exemplo bem legal, esses produtores aqui da ponta, ele ia jantar lá, e o 
produtor falava “se você convencer aqueles alemão de lá, nós estamos dentro”, aí ele 
ia na casa do alemão jantar em outro dia e o alemão falava “se você convencer os 
gringosde lá, nós vamos participar.” Então assim, era uma brincadeira sadia, mas um 
desconfiando do outro também [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

Como também existiu a dificuldade de convencimento da parte política no nível 

governamental, que estava envolvida para a execução do projeto, conforme o comentário: 

 
“Então, o prefeito apoiava o projeto, mas ele tinha que reportar para a câmarade 
vereadores, ele tinha que defender a importância desse projeto, ele tinhaque defender 
a saúde desse projeto [...] Então não tinha só a questão do conceito do projeto, mas 
também tinha que ter a parte política de convencimento [...]” (Entrevistado L, 2022). 

 
 

Essa capacidade de convencimento, trata-se de uma habilidade social do intermediador, 

o qual necessita compreender os medos e receios daqueles que aindanão se sentiam confortáveis 

em participar do projeto, e isso não é algo que qualquer pessoa tem, como a citação abaixo 

esclarece: 

 
“Então, esse movimento de envolver todo mundo, não é fácil. Eu não tenho esse perfil. 
Para fazer isso precisa ser uma pessoa diferenciada, que tem queter contato, que tem 
que saber como tirar informação do nada, fazer a pessoadar risada, mesmo quando ela 
não quer [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

Ao voltar nos conceitos trazidos por Sachs (2007)10, observa-se que os aspectos 

pontuados sobre a qualidade de vida (acesso à saúde, acesso à educação;acesso à lazer e 

segurança de ir e vir) estão intrinsicamente ligados à distribuição de 
 
 

10 Vide Quadro 1 – Aspectos da Sustentabilidade Social, p.33. 
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renda. No caso da usina de biogás de Entre Rios do Oeste, esses aspectos não foramtrazidos à 

tona de maneira específica. Todavia, a questão da redução do odor é um ponto salutar que vale 

a pena ser ressaltado. Assim como o aumento de renda trouxebenefícios para os suinocultores 

melhorando a sua qualidade de vida, ao possibilitar o investimento em férias, pagar despesas 

para a família, etc. A tentativa de equalizara distribuição de renda e bens está, justamente, no 

aumento da renda no pequeno produtor de suínos, que não teria essa possiblidade se não 

estivesse inserido em umarranjo coletivo de produção. 

Quanto ao aspecto que se refere a extinção da fome, trazida por SEN (2002), não se 

aplica nesse caso. Ainda aplicando os conceitos teóricos do autor, em relaçãoao aspecto de 

liberdade política, a forma que a usina de biogás de Entre Rios do Oesteé conduzida se mostrou 

bastante transparente, conforme evidenciado pelos produtores. Não existindo nenhum 

comentário relacionado a corrupção, ou falta de idoneidade da usina. 

Apesar da existência da categoria Fator Social Negativo, com certeza a categoria 

Fator Social Positivo possui maior destaque e influência após o funcionamento da Usina de 

Biogás de Entre Rios do Oeste. O impacto social positivogerado não é somente na vida dos 

produtores envolvidos, mas também de toda comunidade do município. 

 
 

6.2.3 Fator Ambiental 

Outro pilar da pesquisa em questão é o Fator Ambiental. Sua categorização e 

codificação também demandaram atenção e uma visão holística da revisão sistêmica das 

entrevistas. Alguns códigos vinculados ao Fator Ambiental foram vinculados a outras 

categorias de rede externas. Abaixo segue a Figura 28 com a rede criada em função do Fator 

Ambiental. 
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FIGURA 28 – REDE FATOR AMBIENTAL 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Assim como a rede Fator Social, a rede Fator Ambienta também foi categorizada em 

duas principais categorias: Fator Ambiental Positivo; e Fator Ambiental Negativo. Para 

facilitar a visualização dos códigos e subcódigos foram criados 2 quadros por categoria. O 

Quadro 9 mostra os códigos da categoria Fator Ambiental Positivo. 

 
QUADRO 9 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR AMBIENTAL 
POSITIVO 
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FONTE: A autora (2022). 
 
 

Um dos principais códigos citados pelos entrevistados foi o Expectativa de melhora 

do meio ambiente, que está vinculado a três subcódigos: Redução do odor; Redução de 

moscas após o processo de biodigestão; e Redução da poluição atmosférica. Como já 

citado como um subcódigo na categoria Fator Social Positivo, os subcódigos Redução do 

odor e Redução de moscas após o processo de biodigestão possuem relevância também 

no Fator Ambiental, por trazerem melhoras significativas no meio, conforme os comentários: 

 
“Ah, para cidade melhorou com certeza. O cheiro do esterco o vento leva evai até 
longe. E agora assim melhorou muito [...]” (Entrevistado N, 2022). 

 
 

“O odor. O biodigestor tira bastante o odor da granja [...]” (Entrevistado G,2022). 
 
 

“Quando a gente passa (o biofertilizante) na lavoura também não dá tantocheiro 
[...]” (Entrevistado K, 2022). 

 
 

“No biodigestor melhorou muito a quantidade de moscas [...]” (Entrevistado I,2022). 
 
 

Em relação ao código Aumento do compromisso com o meio ambiente na 
suinocultura, foram vinculados a ele cinco subcódigos: Tratamento adequado dos 
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dejetos da suinocultura; Motivação ambiental para instalar o sistema de biodigestão; 
Obrigação legal ambiental de instalar um biodigestor na suinocultura; Regularização 
ambiental das propriedades; e Comprometimento do produtor com o manejo da 
produção e cuidados com o biodigestor. Destaca-se o fato que muitos produtores se 
motivaram para instalar o sistema de biodigestão acreditando que existirá umaobrigação legal 
ambiental para o tratamento adequado dos dejetos gerados pela suinocultura. Seguem as 
citações: 

 
“Isso (os biodigestores) vão ser lei no fim, todos os suinocultores vão ter quecolocar, 
por causa do gás que vai para a atmosfera [...]” (Entrevistado F, 2022). 

 
 

“Eu entrei mesmo no projeto para não me incomodar mais com a fiscalizaçãodo meio 
ambiente [...]” (Entrevistado H, 2022). 

 
 

“Daqui uns anos o produtor que não tiver biodigestor não vai poder alojar ossuínos 
[...]” (Entrevistado D, 2022). 

 
 

E quanto ao código Aumento da participação do biogás na matriz energética do 

país, o subcódigo vinculado a ele é o Elevado potencial de geração de biogás. O impacto 

ambiental que esses dois aspectos trazem para o meio ambiente, é de justamente estar se 

produzindo mais energia renovável, e por consequência poluindomenos o meio. 

E por fim, o código Incentivo P&D está vinculado a essa categoria, por,justamente, 

possuir relevância no crescimento de ações e projetos que promovam o desenvolvimento 

sustentável, colocando a proteção do meio ambiente como protagonista nesse cenário. 

 
“A Itaipu viu que a gente tinha um potencial energético (com a produção de biogás) 
muito grande aqui no Paraná, e que era necessário fazer esse levantamento [...]” 
(Entrevistado B, 2022). 

 
 

“O CIBiogás cadastrou uma proposta de uma chamada publica, de um projeto, de 
eficiência energética, promovida pela ANEEL. Porque eles têm que investir um valor 
X em pesquisa, do rendimento bruto deles. Acho que eles têm 3 segmentos de 
chamada pública: eficiência energética; pesquisa edesenvolvimento; e tem um outro 
lá que eu sempre esqueço [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

A seguir, o Quadro 10 mostra os códigos da categoria Fator Ambiental Negativo. 
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QUADRO 10 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR AMBIENTAL 
NEGATIVO 

 

  

FONTE: A autora (2022). 
 
 

O único código criado em relação a categoria Fator Ambiental Negativo, foi o Falta 

de motivação ambiental para participar do Projeto, vinculado ao subcódigo 

Descredibilidade no Projeto. Apenas um produtor citou a falta de motivação ambientalcomo 

um aspecto negativo, não possuindo muita relevância. 

Conforme Sachs (2007)11, a usina de Entre Rios do Oeste possui influência direta na 

redução dos resíduos e poluição. Esse projeto compreende basicamente todos os aspectos 

trazidos dentro da sustentabilidade ecológica. A usina de biogás intensifica o uso potencial de 

recursos; conserva a energia e recursos e reciclagem os nutrientes dos dejetos gerados na 

suinocultura. Além disso, no âmbito da conservaçãoenergética, a geração de uma energia limpa, 

por meio da produção do biogás diminuio consumo de combustíveis fósseis, diversifica as 

fontes energéticas e amplia fontesde energia renovável. Por se tratar de uma usina que foi 

implementada graças a umachamada pública de incentivo P&D, esse aspecto está diretamente 

ligado com os conceitos trazidos por Sachs (2007), onde o autor afirma a necessidade da 

consolidação de programas como esse para garantir o DTS. E por fim, a instalação de 

biodigestores em propriedades que desenvolvem a atividade da suinocultura é algoque tende a 

ser implementado na legislação ambiental, cumprindo normas para a proteção do meio 

ambiente. 

Assim como na rede Fator Social, a rede Fator Ambiental se destacou por apresentar 

significativamente mais comentários positivos em relação aos impactos que a Usina de Biogás 

de Entre Rios do Oeste causa no meio ambiente. Sachs (2009), Sen (2002) e Vieira (2006) 

contextualizam a relevância de projetos que aplicam conceitos do DTS, com a redução e 

reaproveitamento de resíduos, a geração de energia renovável e sistemas de produção 

integrados, irão trazem benefícios não só ambientais, como também sociais. 
 
 
 

11 Vide Quadro 3 – Aspectos da Sustentabilidade Ecológica, p.34. 



101 
 

 
 

6.2.4 Fator Econômico 

O terceiro pilar de relevância para essa pesquisa é o Fator Econômico. Este por sua 

vez, foi o que apresentou maior número de códigos e subcódigos. Sua categorização e 

codificação foram mais robustas dentro da revisão sistêmica das entrevistas. Abaixo segue a 

Figura 29 com a rede criada em função do FatorEconômico. 

FIGURA 29 – REDE FATOR ECONÔMICO 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Assim como as redes do Fator Social e Fator Ambienta, a rede Fator Econômicotambém 

foi categorizada em duas principais categorias: Fator Econômico Positivo; e Fator 

Econômico Negativo. Para facilitar a visualização dos códigos e subcódigos foram criados 2 

quadros por categoria. O Quadro 11 mostra os códigos da categoria Fator Econômico 

Positivo. 

QUADRO 11 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR AMBIENTAL 
POSITIVO 
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FONTE: A autora (2022). 
 
 

Dentro da categoria Fator Econômico Positivo, foram gerados nove códigos, dos quais 

estão vinculados 24 subcódigos. Apenas o código Economia na aplicação de adubos 

químicos devido à aplicação do biofertilizante não possui nenhum subcódigo vinculado. 

Para esse código, diversos produtores citaram utilizar o biofertilizante gerado após o tratamento 

da biodigestão para aplicação na lavoura, afirmando que essa aplicação tem gerado uma 

economia por não ser necessário a aplicação excessiva de adubos químicos: 

 
“Com a aplicação do biofertilizante aí a gente diminui na quantidade de adubo. Ainda 
mais agora que o preço do adubo tá caro [...]” (Entrevistado D,2022). 

 
 

“Aplicando esse esterco, a gente tá deixando de aplicar tanto insumo químicona lavora, 
ainda mais com o preço que estão os adubos [...]” (Entrevistado A,2022). 

 
 

Em relação ao código Incentivo P&D foram vinculados a ele três subcódigos: 

Inovação; Importância do Projeto de Ajuricaba; e Investimento Externo. O Incentivo 

P&D se enquadra na categoria de Fator Econômico Positivo por justamente movimentar a 

economia: 
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“Então a Itaipu viu que tinha um potencial muito grande aqui na região de diversos, 
tanto aves, suínos e bovinos. E precisava catalogar e colocar a quantidade certa. Aí 
contratou a ADEOP, e ela fez todo esse levantamento, e viu que Entre Rios tinha um 
potencial energético muito grande, pela área do município e pela quantidade de 
munícipes [...] Aí a Itaipu mostrou esses dados pro município e disse que teriam 
capacidade de captar algum recursopara poder fazer algum projeto. Aí dentro da Itaipu 
eles criaram uma área para desenvolver a questão das energias renováveis, e que foi 
essa área havia solicitado esse estudo e tal. E essa área criou o CIBiogás [...]” 
(Entrevistado B, 2022). 

 
 

O código Valorização da usina possui dois subcódigos vinculados a ela:Melhorias 

na usina e Credibilidade do Projeto. É interessante a percepção de que a Credibilidade do 

Projeto faz com que haja mais investimentos na usina, valorizando ainda mais a produção de 

biogás, se sobressaindo e se contrapondo em relação ao subcódigo Descredibilidade do 

Projeto. 

Quanto ao código Criação de linha de financiamento para o biodigestor,também 

há dois subcódigos vinculados a ele: Tempo de financiamento e Auxílio para o 

financiamento. Sachs (2009) destaca a importância que o subsídio e incentivo paraprogramas 

voltados para o desenvolvimento sustentável, trazendo diretamente um impacto socioambiental 

positivo. Diversos produtores entrevistados citaram que o auxílio para o financiamento foi 

fundamental para a motivar a sua participação na usina de biogás de Entre Rios do Oeste, além 

de que existiu um movimento para a criação de linhas de financiamento voltadas para a 

aquisição de um sistema de biodigestão, algo inédito para o país: 

 
“O município aqui é pequeno, tem só dois bancos, o Sicredi, que é cooperativa, e o 
Banco do Brasil. Para eles entenderem o que iriam estar financiando. Aí os bancos 
entenderam, cada um fez seus cálculos de taxas, etc. e foi criado uma linha de crédito 
específica para isso aí, para poder absorver. Aí essa linha de crédito já foi aplicada 
para outras cooperativas, nas suas demais agências. Isso foi uma coisa bacana, porque 
não se tinha nada no mercado [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

O código Desenvolvimento de novo modelo de negócio para a comercialização 

do biogás merece um destaque. Nele estão vinculados três subcódigos: Elevado potencial de 

geração de biogás; Crescimento do mercado de biogás; e Viabilidade econômica de 

um arranjo coletivo de produção. Os dois primeiros subcódigos estão diretamente ligados, 

uma vez que o Elevado potencial de geração de biogás acarretao Crescimento do 

mercado de biogás movimentando o setor econômico. O terceiro subcódigo (Viabilidade 

econômica de um arranjo coletivo de produção) é fundamental 
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para que se torne possível o Desenvolvimento de novo modelo de negócio para a 

comercialização do biogás. Os comentários abaixo esclarecem melhor a linha de raciocínio: 

 
“O arranjo coletivo com o transporte de biogás, ele é interessante, ele traz uma 
viabilidade econômica [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

“Tinha-se uma ideia de desenvolver um modelo com uma espécie de um condomínio 
de agricultores produzindo o biogás, que seria uma versãomelhorada do que foi o 
condomínio de Ajuricaba [...] E a gente também podeelencar que o próprio desenho 
do modelo de negócio foi um grande desafio,tendo em vista que o principal objetivo 
do projeto é o modelo de negócio, e que até então nunca havia sido comercializado 
biogás [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

Em relação ao código Valorização da propriedade com biodigestor, cinco 

subcódigos foram vinculados a ele: Investimento do produtor; Melhorias na infraestrutura 

do suinocultor; Valorização do suíno pela produção ser ambientalmente correta; 

Valorização da propriedade por ser ambientalmente correta; e Melhor custo- benefício 

com o tratamento de biodigestão. É importante ressaltar, que ao contrário do que aconteceu 

no condomínio de Ajuricaba, na Usina de Biogás de Entre Rios doOeste existiu o investimento 

direto do suinocultor. Todos eles tiveram que arcar com os custos do sistema de biodigestão, o 

que de certa maneira os motivou a cuidar melhor do biodigestor, buscando lucrar para quitar as 

parcelas de financiamento: 

 
“Por exemplo, eu aqui financio a no biodigestor a parte do balão, R$ 82 mil. A parcela 
vai de R$ 8-9 mil por ano, e eu tô tirando uns R$ 20-25 mil por ano.Então tá me dando 
lucro ainda [...]” (Entrevistado I, 2022). 

 
 

“A parte do projeto do biodigestor, nós arcamos [...] E não pagamos tão caro[...]” 
(Entrevistado F, 2022). 

 
 

“Então assim, agora vou comentar do envolvimento de cada parte. Um erro que teve 
nos projetos anteriores, é que era custeado tudo. Tanto dentro da propriedade, quanto 
fora. E o projeto de Entre Rios, já com conhecimento desse aprendizado, já sabia que 
não deveria fazer isso [...]” (Entrevistado B,2022). 

 
 

Existe um apego e apreço da maioria dos produtores pela sua propriedade, uma vez que 

eles estão estabelecidos naquele local há algum tempo, ou herdaram de familiares. O 

Investimento do produtor está diretamente ligado as Melhorias na 
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infraestrutura do suinocultor, que por sua vez acarretam a Valorização da propriedadepor 

ser ambientalmente correta, conforme o comentário abaixo: 

 
“Os produtores perceberam a valorização da propriedade, não valorização sobre a 
propriedade, mas sim como eles serem produtores e estarem produzindo energia para 
o município [...]” (Entrevistado B, 2022) 

 
 

“Porque de fato as propriedades ali ganharam muito com a instalação dos 
biodigestores [...] Lá em Entre Rios, por exemplo, as propriedades que estão 
participando do projeto estão expandindo, estão praticamente dobrando a sua capacidade 
de criação [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

Por consequência, os suinocultores que têm percebido a Valorização da propriedade 

por ser ambientalmente correta, também acreditam na Valorização do suíno pela 

produção ser ambientalmente correta, e está começando a existir um movimento dos 

produtores para receberem mais por parte das integradoras que comprar o suíno: 

 
“E eles também perceberam que por estarem ambientalmente corretos, elespoderiam 
cobrar um valor agregado da integradora deles (BRF; Friella, etc.) e eles tiveram 
bastante discussão entre eles [...] E eles estão tentando valorizar a carne do suíno deles 
por aqui. Ainda não deu certo, mas vai mudar.As empresas estão percebendo que o 
consumidor é mais exigente. Boa partedas cooperativas aqui, os produtos que são de 
melhor qualidade vão para exportação. Então tem que valorizar isso aí. E isso lá fora 
é valorizado com certeza [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

O código Aumento de lucro merece um destaque a categoria Fator Econômico 

Positivo, sendo vinculado ao código mais cinco subcódigos: Possibilidade de Privatização 

das Instalações da Usina; Segurança financeira para o produtor; Motivação financeira; 

Aumento de renda do produtor consequentemente melhorandosua qualidade de vida; 

e Influência do Novo Mercado de Gás para a comercializaçãodo biogás. O primeiro 

subcódigo citado (Possibilidade de Privatização das Instalaçõesda Usina) surge como 

uma solução para o Aumento de lucro. Alguns produtores e representantes dos agentes 

envolvidos chegaram no consenso de que a privatizaçãodas instalações da Usina facilitaria o 

processo de geração de energia por meio do biogás, consequentemente, gerando mais lucro: 

 
“Eu acho que deveria mudar para uma empresa particular [...] por causa da burocracia 
eu acho que deveria ser privatizado. Aí funcionaria melhor [...] Porque tanto fica 
parado para a prefeitura e às vezes para nós aqui também[...]” (Entrevistado G, 2022). 
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“O setor público tem que fomentar essa política, essa ideia, e aí jogar para oprivado 
tocar [...] Quando passa para o setor privado, o problema que a gentetá tendo hoje, 
resolve. Eu digo que eu trabalhando aqui dentro, a gente tem muita dificuldade com a 
licitação, burocracia, pessoas mesmo dentro do setor, são entraves políticos [...]” 
(Entrevistado B, 2022). 

 
 

“Esse tipo de projeto deveria receber a atenção por parte do Estado, por parteda 
iniciativa privada [...] já existem alguns investidores interessados em construir redes 
coletoras, para que isso cresça, para que você crie realmentevárias pequenas redes, que 
possam ser umas às outras conectadas, criandouma grande rede coletora subterrânea, 
coletando biogás de váriaspropriedades. Isso seria fantástico. E é o que esse projeto 
mostrou que se épossível fazer [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

Nas entrevistas, todos os produtores afirmaram que existiu aumento de renda após a 

inserção na usina de biogás. O Aumento de renda do produtor consequentemente 

melhorando sua qualidade de vida já foi citado anteriormente na Rede Fator Social, mas 

também é de grande importância para Rede Fator Econômico. 

 
“Também deu uma ajuda na parte financeira [...]” (Entrevistado K, 2022). 

 
 

“A venda do biogás abate na conta de luz e ainda tem lucro em cima [...]” 
(Entrevistado N, 2022). 

 
 

“Não. Para nós não vale a pena sair. A gente tá recebendo certinho, então ébom [...]” 
(Entrevistado G, 2022). 

 
 

“Mas agora já sobra, então tá bem bom. Financeiramente melhorou também.É uma 
renda a mais [...]” (Entrevistado F, 2022). 

 
 

“Vixe, nossa. Trouxe bastante. Além de nós estarmos ganhando com o porco,a gente tá 
ganhando com o gás. Financeiramente foi 100% [...]” (EntrevistadoJ, 2022). 

 
 

“Mas o que importa é que eu tô ganhando [...]” (Entrevistado A, 2022). 
 
 

Conforme Sachs (2007)12, o principal conceito dos aspectos da sustentabilidade 

econômica que pode ser evidenciado no Fator Econômico é adistribuição de renda. O aumento 

de renda dos suinocultores, não só é um ponto motivacional para a participação dos produtores 

no arranjo coletivo, como também umbenefício citado por todos eles durante as entrevistas. 

Além disso, destaca-se outros 
 
 

12 Vide Quadro 2 – Aspectos da Sustentabilidade Econômica, p.33. 
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fatores como o valor de pertencimento dos produtores, o valor agregado dos produtos, o 

investimento estatal e privado, como também a criação de novos modelos de governança rumo 

a geração de energia renovável. 

E em relação ao subcódigo Influência do Novo Mercado de Gás para a 

comercialização do biogás seu vínculo ao código Aumento de lucro pois gera a 

possibilidade de movimentação da economia com a inserção do biometano, moléculaanáloga ao 

gás natural, diretamente na rede de gasodutos de gás natural: 

 
“E agora com a possibilidade de comercialização com o Novo Mercado do Gás, a 
produção de biometano, a injeção disso na rede, para a comercialização. Como a gente 
tem agora a Nova Lei do Gás, e com o reconhecimento da ANP que o biometano é 
um combustível equivalente. Então eu diria que o modelo que foi desenhado do 
arranjo tecnológico, ele deveria ser incentivado. Ele deveria receber a atenção por 
parte do Estado, por parte da iniciativa privada [...]” (Entrevistado C, 2022) 

 
 

Os aspectos da sustentabilidade econômica trazidos por Sachs (2007) tambémconversam 

com a criação do Novo Mercado de Gás, uma vez que ele pode ser vinculado à uma política 

econômica, onde permite que seja criada uma nova disposição do comércio de gás natural e 

biometano no mercado nacional, além de darabertura para a inserção de políticas voltadas para 

o crédito de carbono. 

O código Aspectos positivos para a Prefeitura e Município possui dois subcódigos 

vinculados a ele: Visibilidade do Projeto e Economia nas contas de energia e tratamento 

de resíduos para a Prefeitura e Município. O primeiro subcódigodiz respeito a como a 

concretização do funcionamento da Usina de Biogás de Entre Rios do Oeste trouxe uma maior 

visibilidade para o município no âmbito nacional e internacional, uma vez que houve sucesso 

na geração de energia por meio do biogásnesse projeto piloto, que pode ser vinculada a uma 

noção de sustentabilidade fraca, conforme Vieira (2013). Já o segundo subcódigo diz respeito 

à economia que o município tem obtido ao estar participando da compra de energia gerada pelo 

biogásdo arranjo coletivo de suinocultores, como também a economia sanitária por esses dejetos 

já estarem sendo tratados adequadamente. 

 
“Hoje com o preço que tá a energia elétrica, para a Prefeitura é uma economiagrande 
[...]” (Entrevistado I, 2022). 
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“A Prefeitura pagaria quase o mesmo valor na energia se comprasse da COPEL. O 
que a usina gera é em kW, e o abatimento é em kW. No que a COPEL cobra lá, ela só 
deixa alguns % de imposto de fora. Mas isso não muda muito, vai alterar alguns 
centavinhos, mas de centavinho em centavinho dá bastante [...]” (Entrevistado B, 
2022). 

 
 

“Então eu acho que necessário quantificar bem, de uma maneira muito precisa, de 
cada real que você dá de benefício para um projeto de biogás, oquanto que aquilo se 
converte em retorno econômico para a sociedade, parao Estado [...]” (Entrevistado C, 
2022). 

 
 

Por fim, o código Geração de Economia Circular para o município está vinculado 

à rede Fator Econômico, apesar de ela possuir uma importância direta coma questão ambiental, 

uma vez que as diretrizes da economia circular são baseadas no DTS, as quais presam a 

preservação do meio ambiente. Todavia, o destaque estápara a questão econômica, conforme o 

seguinte comentário, que exemplifica essa motivação: 

 
“Mas o que eu digo é que essa economia circular fomenta o município, eu digo isso 
ainda mais porque nós somos um município pequeno. O que os produtores recebem é 
através da energia que economizou, o que precisa pagar a empresa de manutenção e 
operação, é o que o município economizou. Então você distribui o dinheiro aqui. Gera 
emprego e gera rendaaqui na cidade [...]” (Entrevistado B, 2022). 

 
 

Em relação as facilidades econômicas, tratam-se de oportunidades para participar do 

comércio e produção. Relacionando-se com as capacidades que os indivíduos têm 

disponibilidade para fazer o uso de recursos econômicos para a produção, consumo ou troca 

(SEN, 2002). 

A seguir, o Quadro 12 mostra os códigos da categoria Fator Econômico Negativo. 
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QUADRO 12 – CÓDIGOS E SUBCÓDIGOS PERTENCENTES À CATEGORIA FATOR ECONÔMICONEGATIVO 
 

 
 
 
 

 

 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Foram criados dois códigos criado na categoria Fator Econômico Negativo. O primeiro 

é Dificuldade financeira do produtor para participar do Projeto, onde destacou-se o fato 

de alguns suinocultores não possuírem condições financeiras suficientes para poderem ter 

ingressado no projeto: 

 
“O projeto começou com 60 (produtores) interessados, depois foi para 40, depois 
ficaram 25, que foram caindo fora, pelo critério de recurso [...]”(Entrevistado B, 
2022). 

 
 

O segundo código Falta de viabilidade econômica foi vinculado a quatro outros 

subcódigos: Falta de valor agregado no biofertilizante; Pouco benefício financeiro; 

Prejuízo decorrentes de entraves burocráticos; e Descredibilidade no Projeto. Apesar 

da presença de diversos subcódigos, foram poucos os comentários dos produtores e 

representantes dos agentes envolvidos neles, não sendo de relevância significativa. 

Assim como nas redes Fator Social e Fator Ambiental, a rede Fator Econômico se 

destacou por apresentar significativamente mais comentários positivos em relaçãoaos impactos 

que a Usina de Biogás de Entre Rios do Oeste causa no âmbito do setor econômico dos 

produtores, município e região. Conforme já destacado anteriormente,os autores Sachs (2009), 

Sen (2002) e Vieira (2006) afirmam a relevância de projetosque aplicam conceitos do DTS, 

criando novos modelos de produção, gerando energiarenovável, reduzindo a poluição, trazem 

benefícios socioambientais e econômicos. 
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6.2.5 Fator Político 

Apesar dos três principais pilares para essa pesquisa já terem sido abordados,durante a 

revisão sistêmica das entrevistas identificou-se a necessidade de criar maisredes para não se 

perder nenhuma informação contida. Por isso foi elaborada a criação de mais três redes, 

seguindo a metodologia da análise PESTEL. Portanto, segue abaixo a Figura 30 com a rede 

criada em função do Fator Político. 

 
 

FIGURA 30 – REDE FATOR POLÍTICO 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Assim como as redes do Fator Social, Fator Ambienta e Fator Econômico, a rede FatorPolítico 

também foi categorizada em duas principais categorias: Fator Político Positivo; e Fator 

Político Negativo. 

Dentro da categoria Fator Político Positivo foram vinculados dois códigos: 

Desenvolvimento do Projeto devido à motivação política e Necessidade da criação de 

políticas públicas. O primeiro código não possui nenhum subcódigo vinculado a ele, podendo 

ser referenciado na seguinte citação: 

 
“Então, o prefeito apoiava o projeto, mas ele tinha que reportar para a câmarade 
vereadores, ele tinha que defender a importância desse projeto, ele tinhaque defender 
a saúde desse projeto [...]” (Entrevistado E, 2022). 
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Em relação ao segundo código (Necessidade da criação de políticas públicas)foram 

vinculados quatro subcódigos: Criação de políticas públicas de desoneração fiscal para 

produtores que possuem um sistema de geração de biogás; Criação de políticas 

públicas que assegurem o financiamento dos produtores envolvidos em projetos 

similares; Criação de políticas públicas para fomentar projetos similares; e Criação de 

políticas públicas que incentivem a Economia Circular. Todos envolvendoa criação de 

políticas públicas para incentivar a concretização de projetos similares, conforme é possível 

observar nos comentários: 

 
“Uma desoneração fiscal pro produtor rural que vai fazer isso. Porque isso tem 
reflexos positivos no meio ambiente, ele deixa de poluir, o dejeto é tratado, ele pode 
vender isso futuramente [...]” (Entrevistado E, 2022). 

 
 

“Esse projeto teve bastantes situações que demonstraram que isso contribuibastante 
para a sua consolidação. Uma segurança para o financiamento dosprodutores é uma 
política pública que poderia contribuir melhor, porque essainsegurança poderia ser 
mitigada. Um fomento tributário [...]” (Entrevistado E,2022). 

 
 

“Mas eu vejo que, no caso do biogás, você promovendo políticas de incentivoa fonte, 
você está intrinsicamente favorecendo a atividade econômica primordial do Brasil, 
que é a agricultura, que é o agronegócio. É diferente devocê investir em uma planta 
solar, que você vai exclusivamente produzir energia elétrica [...]” (Entrevistado C, 
2022). 

 
 

“Então eu acho que políticas públicas que incentivem a atividade econômica,ela tende 
a reverter esse benefício para a sociedade [...]” (Entrevistado C, 2022). 

 
 

Em relação a categoria Fator Político Negativo, somente um código foi vinculado a 

ele: Receio que mudanças políticas possam alterar o andamento da usina.Esse código 

diz respeito à volatilidade política no país, onde essa questão pode influenciar diretamente no 

andamento de projetos e negócios que já estão em pleno funcionamento: 

 
“Por exemplo, se a política muda, e isso acontece, e entra uma outra pessoa,que pode 
deixar morrer o projeto. E os produtores têm toda essa preocupação, porque eles 
fizeram um investimento na propriedade e dependem do retorno do projeto custear 
isso [...]” (Entrevistado B, 2022). 
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Apesar do Fator Político não ser o foco da pesquisa em questão, esses aspectos trazidos 

pelos entrevistados foram considerados de relevância suficiente para ser criada uma rede e 

serem brevemente destacados. 

 
6.2.6 Fator Legal 

Assim como a rede Fator Político, a rede Fator Legal não faz parte do foco dapesquisa 

em questão. Todavia, ela foi incluída na análise seguindo a linha deraciocínio da metodologia 

da análise PESTEL. Segue abaixo a Figura 31 com a redecriada em função do Fator Legal. 

 
 

FIGURA 31 – REDE FATOR LEGAL 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Ao contrário das demais redes de fatores apresentadas, a rede de Fator Legalnão foi 

categorizada em aspectos positivos e negativos. Dela foi criada apenas a categoria de 

Necessidades legais, a qual foram vinculados três códigos: Obrigação legal ambiental de 

instalar um biodigestor na suinocultura; Normatização e regularização de projetos que 

envolvem gasodutos subterrâneos para o transporte de biogás; Mudanças nos 

entraves burocráticos que prejudicam produção nas propriedades e na usina; e 

Regularização ambiental das propriedades. Tanto o primeiro subcódigo (Obrigação 

legal ambiental de instalar um biodigestor na 
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suinocultura), quanto o terceiro (Regularização ambiental das propriedades) também 

foram citados na rede de Fator Ambiental. 

Quanto ao subcódigo Normatização e regularização de projetos que envolvem 

gasodutos subterrâneos para o transporte de biogás, ele surgiu de um comentário deuma 

entrevista, na qual se destaca a necessidade de regularizar e normatizar a construção de 

gasodutos subterrâneos: 

 
“Até uma parte de normatização é uma possibilidade de melhoria que o poderpúblico 
pode contribuir [...]” (Entrevistado E, 2022). 

 
 

Em relação ao subcódigo Mudanças nos entraves burocráticos que prejudicam 

produção nas propriedades e na usina, esse é o que merece mais destaque dentro dessa 

rede, uma vez que diversos produtores e agentes citaram que os entraves burocráticos acabam 

prejudicando a fluidez e capacidade de produção de biogás dosprodutores e de energia da usina: 

 
“A burocracia em si é o maior problema. A Itaipu funciona que nem uma prefeitura. 
Tem que ser tudo por licitação também. Quando os eletricistas vinham aqui eles já 
falavam que isso aqui era uma peça de 2ª ou de 3ª. E aíacabou dando problema [...] 
Então teve muita peça que funcionou por 2-3 meses e estragou, porque era peça de má 
qualidade [...] Quando é por licitação, sempre vem a mais barata [...]” (Entrevistado 
G, 2022). 

 
 

“Eu sei que a prefeitura já fez uma licitação para adquirir um motor menor, mas que 
produz mais constante, sem dar problemas [...] Então, economicamente é melhor para 
você lidar também. Esse é o gargalo que eudigo que a gente tem que melhorar. Não 
ficar preso nas licitações [...]” (Entrevistado K, 2022). 

 
 

“Quando passa para o setor privado, o problema que a gente tá tendo hoje, resolve. Eu 
digo que eu trabalhando aqui dentro, a gente tem muita dificuldade com a licitação, 
burocracia, pessoas mesmo dentro do setor, sãoentraves políticos [...]” (Entrevistado 
B, 2022). 

 
 

Os aspectos levantados na rede de Fator Legal também não são o foco da pesquisa em 

estudo, contudo é válido trazer informações que possam ser clarificadasem trabalhos futuros. 
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6.2.7 Fator Tecnológico 

Seguindo a metodologia da análise PESTEL, a rede do Fator Tecnológico fecha o 

quadro de aspectos a serem estudados. Assim como a rede Fator Político e Fator Legal, a rede 

Fator Tecnológico não faz foco da pesquisa em pauta, mas entendeu-se ser proveitoso criar essa 

rede com as informações contidas nas entrevistas. Abaixo segue a Figura 32 com a rede criada 

em função do FatorTecnológico. 

 
 

FIGURA 32 – REDE FATOR TECNOLÓGICO 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

Assim como a rede Fator Legal, essa rede possuí somente o código Aspectostécnicos 

e tecnológicos do desenvolvimento do Projeto, o qual estão vinculados cinco outros 

subcódigos: Auxílio técnico para os produtores em relação ao sistema de biodigestão; 

Desafio tecnológico na construção do gasoduto; Dificuldade técnica dosprodutores em 

relação ao sistema de biodigestão; Facilidade técnica dos produtores em relação ao 

sistema de biodigestão; e Melhorias técnicas nas propriedades dos produtores. 

Um aspecto destacado pelos produtores e agentes foi justamente a existênciado Auxílio 

técnico para os produtores em relação ao sistema de biodigestão para o sucesso do 

funcionamento da Usina de Biogás de Entre Rios do Oeste: 
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“Se deu um problema, por exemplo, se estragou o motor, eles vêm consertam, e ainda 
te pagam no mês uma média dos 3 meses anteriores se você não produziu [...]” 
(Entrevistado A, 2022). 

 
 

“Eu só acho assim, que sempre deve ter uma assistência em um projeto desses. É 
muito importante aquela empresa ter entrado para dar assistência para nós [...]” 
(Entrevistado G, 2022). 

 
 

“Se caso a gente não tivesse, como que nós íamos fazer? Se estraga algumacoisa, tem 
muita coisa que a gente não sabe, e teria que pagar particular umapessoa para resolver. 
Foi muito bom a assistência técnica fazer parte do projeto [...]” (Entrevistado H, 
2022). 

 
 

O subcódigo Desafio tecnológico na construção do gasoduto foi um comentário 

pontual, mas que vale a pena o destaque, uma vez que se trata de um projeto piloto que obteve 

sucesso: 

 
“Fora isso nós tivemos um desafio tecnológico, claro, de construir uma rede de mais 
de 20km, isso por si só já é um grande desafio tecnológico. E isso tudo teve que 
cumprir metas de prazo, em meio às incertezas à própria solução que estava sendo 
baseada, incertezas com relação à capacidade daexecução de obra, tendo em vista 
chuvas, dificuldades na logística, em material. Então isso também é um desafio grande 
no Brasil [...]” (EntrevistadoC, 2022). 

 
 

Apesar de alguns produtores terem comentado sobre a Dificuldade técnica dos 

produtores em relação ao sistema de biodigestão, esse problema acabou sendo 

solucionado com o Auxílio técnico para os produtores em relação ao sistema de 

biodigestão. 

É interessante que enquanto alguns produtores comentaram sobre a dificuldade técnica 

em relação ao sistema de biodigestão, outra parte falou sobre a Facilidade técnica dos 

produtores em relação ao sistema de biodigestão. Algo que não era esperado conforme a 

pesquisa esclareceu. Ao que tudo indica, o produtor rural atual possui mais acesso a informação 

e tem maior facilidade em aprender novastecnologias. 

 
“Olha, eu não tive dificuldade nenhuma. Tava tudo certinho as coisas. Foi fácil de montar 
[...] a gente que é novo ainda pega rápido as coisas né? [...]” (Entrevistado N, 2022). 

 
 

“Primeiro, que eu já tinha o biodigestor, então eu já sabia como que funcionava [...]” 
(Entrevistado F, 2022). 



117 
 

 
 
 

“Eu me interessei em participar do projeto desde o início. Quando já surgiu oconvite. 
Eu já conhecia o sistema (com biodigestores), porque lá na outra granja já tinha [...]” 
(Entrevistado K, 2022). 

 
 

E por fim, o subcódigo Melhorias técnicas nas propriedades dos produtores 

indica que a instalação do sistema de biodigestão nas propriedades trouxe uma melhora 

significativa para a produção. 

Assim como as redes Fator Político e Fator Legal, a rede Fator Tecnológico não é foco 

da pesquisa em questão, mas durante as entrevistas foram levantados alguns aspectos que 

envolviam questões técnicas e tecnológicas que valiam a pena serem comentadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo dessa pesquisa foi de analisar os fatores sociais, ambientais e 

econômicos gerados pelo arranjo coletivo de produção de biogás junto aos produtoresde suínos 

e demais agentes inseridos na usina de biogás de Entre Rios do Oeste. Pormeio das análises 

das entrevistas realizadas, foi possível atingir esse objetivo. Acategorização e codificação 

das informações contidas nas entrevistas por meio dosoftware Atlas.ti®, permitiu que 

fossem levantados os fatores sociais, ambientais eeconômicos que perpetuam no sistema de 

produção de energia elétrica da usina debiogás de Entre Rios do Oeste. De maneira geral, os 

comentários trazidos pelos(as)entrevistados(as) foram positivos em todos os fatores que 

fizeram parte da pesquisa.A coleta dos dados por meio das entrevistas, mostrou a 

riqueza de informações em relação aos fatores socioambientais e econômicos que a usina 

debiogás de Entre Rios do Oeste trouxe para o município. A categorização e codificaçãopor 

meio do software Atlas.ti®, e a análise dos dados coletados pelo método PESTELpermitiu 

qualificá-los e quantificá-los dentro dos espectros políticos, econômicos, 

sociais, tecnológicos, ambientais e legais. 

Observou-se melhorias significativas na qualidade de vida dos suinocultores que 

participam desse sistema de produção, uma vez que a produção de biogás reduzodores da 

suinocultura e aumenta a renda devido à geração de energia. Além disso, as informações 

coletadas permitiram identificar os desafios que existiram para a implementação desse projeto 

piloto, assim como oportunidades que poderão ser aplicadas em futuros projetos com a mesma 

linha de produção. 

As entrevistas trazem uma visão geral de como a usina de biogás de Entre Rios do 

Oeste pode ser tida como modelo de economia circular, podendo ser aplicadaem diferentes 

regiões do país, descentralizando a produção de energia elétrica e promovendo o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

Dentre as limitações da pesquisa listam-se: 

a) Entraves gerados devido a pandemia COVID-19 (ex: não poder ir a campo;contatos 

serem realizados somente virtualmente; etc.); 

b) Dificuldade de entrar em contato com os suinocultores e representantesdos 

agentes envolvidos; 

c) Falta de disponibilidade dos produtores envolvidos para a participação da 

pesquisa. 
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Alguns aspectos que merecem destaque dentro do Fator Social analisado sãoa 

influência que o Projeto causou na transformação social não só dos produtores,como da 

comunidade. Como por exemplo, o papel da usina na educação ambientalde crianças e 

jovens da região. Outro ponto dentro do Fator Social levantado é comoum arranjo coletivo é 

uma opção viável para pequenos produtores conseguiremmelhorar a sua qualidade de 

vida com o aumento de renda. Mas o principal pontolevantado por todos os produtores foi 

em relação a redução do odor proveniente dasuinocultura após a implantação do sistema de 

biodigestão. Esse foi um ponto não sóde percepção dos suinocultores, como também de 

motivação para instalar o sistema.Em relação aos pontos destacados no Fator Ambiental, 

mais uma vez a redução do odor e moscas foi elencado como um benefício para o meio 

ambiente,mas também a motivação dos produtores instalarem o sistema de biodigestão devido 

a redução da poluição atmosférica. Outros aspectos motivacionais para a instalaçãodesse 

sistema vinculados aos Fator Ambiental foram a pressão da obrigação legalambiental em 

instalar o biodigestor na suinocultura, como também para a 

regularização da propriedade perante fiscalizações ambientais. 

A racionalidade econômica ainda é predominante. Ao que concerne o Fator 

Econômico, esse foi o que recebeu o maior número de códigos e subcódigos, indicando que 

possui maior relevância para os(as) entrevistados(as) em relação aos fatores anteriores. Todos 

os produtores comentaram que após a inserção na usina debiogás de Entre Rios do Oeste 

obtiveram um aumento na renda. Além disso, outro aspecto que merece destaque foi a criação 

de um novo modelo de negócio, onde a produção de biogás de pequenos produtores inseridos 

em um arranjo coletivo se mostrou economicamente viável. O desenvolvimento de projetos 

como esse aquecemo mercado e fazem com que haja uma evolução no setor do biogás. 

No mapeamento da revisão sistêmica para a confecção de redes por meio do software 

Atlas.ti®, acabou sendo identificada a necessidade de estender o âmbito dapesquisa para não 

perder nenhuma informação. Por isso, utilizou-se da metodologia de análise PESTEL, incluindo 

na pesquisa a criação de redes Fator Político, Fator Legal e Fator Tecnológico. Apesar desses 

fatores não serem o foco principal da pesquisa em questão, essa análise permitiu dar uma 

abrangência maior para a compreensão e identificação dos desafios e oportunidades 

relacionadas ao sistema de produção de biogás da referida usina. Destaca-se que a principal 

barreira para o funcionamento da usina atualmente são os entraves burocráticos gerados por 

meio 
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das excessivas licitações. A proposta que mais veio à tona como solução para esse problema é 

a privatização da usina. 

Realizando uma comparação com os conceitos trazidos por Vieira (2006; 2013)13, a 

usina de biogás de Entre Rios do Oeste corrobora de diversas maneiras para o DTS do 

município. O princípio fundamental para que o funcionamento da usinade biogás acontecesse se 

dá devido a uma chamada pública de P&D promovida pelaANEEL, a qual tinha por objetivo 

desenvolver tecnologias voltadas para o reaproveitamento de resíduos e geração de energia 

renovável. Durante as entrevistasfoi possível coletar informações que afirmar que os produtores 

se sentem mais valorizados por estarem participando desse arranjo coletivo, e promovendo a 

geraçãode energia limpa para o município. O conceito de “território como desenvolvimento” é 

devidamente aplicado neste estudo de caso, uma vez que a produção do biogás paraa geração de 

energia elétrica só é possível graças à extensa produção de suínos localizada na região de Entre 

Rios do Oeste. Os sistemas de biodigestão instalados em cada propriedade vinculada a usina 

promovem a eficiência econômica com a redução de perdas e aproveitamento dos resíduos 

gerados pela suinocultura, preservando, por sua ver, o meio ambiente, e promovendo de maneira 

concisa o Desenvolvimento Territorial Sustentável da região. O Quadro 13 traz um resumo dos 

obstáculos, propostas de ação e potencialidades relacionadas ao sistema de produção da referida 

usina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Vide Figura 2 – Estratégias para o Desenvolvimento Territorial Sustentável, p.37. 
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QUADRO 13 – OBSTÁCULOS, PROPOSTAS DE AÇÃO E POTENCIALIDADES VOLTADAS PARAO 
DTS EM RELAÇÃO AOS FATORES SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICO 

 

 
D

TS
 

FATORES OBSTÁCULOS PROPOSTAS DE AÇÃO e 
POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

Dificuldade de convencimento do 
produtor em participar do projeto 

 
 

Difundir o conhecimento sobre o 
biogás e biodigestão Dificuldade de convencimento da 

governança do município em 
participar do projeto 

 
Falta de conhecimento do 
processo da biodigestão 

Aumentar a propaganda sobre obiogás 
para que atinja várias camadas da 

população 

- Criação de cursos básicos e técnicos 
sobre biogás 

 
 
 
 
AMBIENTAL 

 
Dificuldade em destinar os 
resíduos da suinocultura 

 
Destinar os resíduos da suinoculturapara 

o processo de biodigestão 

 
Queima da lavoura ao aplicar o 

biofertilizante 

Utilizar o biofertilizante produzido 
após a passagem dos resíduos pelo 

biodigestor 

Excesso de odor e moscas Inserção do biodigestor na 
suinocultura 

 
 
 
 
 
 

ECONÔMICO 

Falta de linhas de financiamento 
voltadas para o processo de 

biodigestão 

 

Criação de linhas de financiamento 
voltadas para o processo de 

biodigestão Produtor com verba insuficiente 
para investir em um biodigestor 

- Criação de novos modelos de 
produção de sistemas integrados 

 
- 

Aumento de renda do suinocultor que 
gera o biogás e converte em energia 

elétrica 

- Abertura para o Novo Mercado de 
Gás 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

O fato do Brasil ser o país com maior potencial de produção de biogás no mundo 

(CIBIOGÁS, 2020), traz à tona a necessidade de que meio acadêmico se envolva maiscom o tema 

de desenvolvimento desta pesquisa, assim ajudando a difundir esse conceito. Todavia, a 

inexistência uma vasta difusão do uso do biogás no país, não somente devido a barreiras 

culturais, como também pelo seu elevado custo de instalação (CIBIOGÁS, 2019) faz com que 

essas pesquisas encontrem entraves no seu percurso. 
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Espera-se que esse estudo sirva de inspiração para mais acadêmicos e acadêmicas se 

interessarem pelo biogás, e conseguirem enxergar suas qualidades para o desenvolvimento 

territorial sustentável. É importante que haja uma exploração contínua sobre o tema, não 

somente focando na tecnologia que envolve a produção do biogás, mas também em diversos 

fatores inerentes a essa produção, como a criação de políticas públicas que incentivem esse 

movimento; os impactos sociais quea produção gera naqueles envolvidos; os benefícios que ela 

traz para o meio ambiente; os entraves encontrados pelos produtores; os ganhos econômicos 

para a sociedade; o impacto da produção de biogás na matriz energética do Brasil, entre outros 

diversos temas que podem ser aprofundados. Dessa maneira, esse biocombustível passará a ser 

mais relevante para a matriz energética do país, e ganhará maior visibilidade e crescimento. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA OS SUINOCULTORES 
 
 

Roteiro da Entrevista para os Suinocultores 
1) Por que o/a senhor/a se interessou em fazer parte do projeto da Usina deBiogás 

de Entre Rios do Oeste? 

Itens investigados: 

 participar da geração distribuída de energia (PNE 2050, 2020);
 reduzir os impactos ambientais causados pela suinocultura 

(FERNANDES, 2012 | KUNZ et al., 2019 | BLEY JÚNIOR et al., 2004);
 produzir energia renovável (SACHS, 2009); inovação tecnológica(VIEIRA, 

2006).
 
 

2) Em relação as questões ambientais, qual é sua percepção do antes e depois? 

Itens investigados: 

 redução de odores gerados pela suinocultura (FERNANDES, 2012);
 evitar a poluição das águas e contaminação dos solos por meio dascarcaças 

e dos dejetos gerados na produção (BLEY JÚNIOR, 2004).
 

3) Quais aspectos na sua qualidade de vida o/a senhor/a identifica desde que fazparte do 
projeto? E na sua vida, o que mudou? 

Itens investigados: 

 redução de odores gerados pela suinocultura (FERNANDES, 2012);
 aumento de renda (CIBIOGÁS, 2019; 2021a);
 aprendizagem de uma nova tecnologia (PALHARES et al., 2003).

 
 

4) Em termos financeiros, você sentiu alguma mudança com o projeto? De comoestá 
antes e como ficou depois? Para o/a senhor/a, a cidade, a região... 

Itens investigados: 

 aumento de renda para o suinocultor (CIOBOGÁS, 2019; 2021a);
 aumento do PIB da cidade e da região (CIOBOGÁS, 2019; 2021a).

 
 

5) Algum comentário extra? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA OS AGENTES 
 
 

Roteiro da Entrevista para representantes dos agentes 
1) Por que o/a CIBiogás | COPEL | Prefeitura de Entre Rios do Oeste se interessouem fazer 

parte do projeto da Usina de Biogás de Entre Rios do Oeste? Como o projeto se 
estruturou? 

Itens investigados: 

 desenvolvimento territorial sustentável (SACHS, 1986; 2007; 2009 | 
VIEIRA, 2006; 2013 | PECQUEUR, 2005; 2006); 

 fomentar a economia circular (SUÁREZ-EIROA et al., 2021). 
 

2) Quais desafios/problemas o/a CIBiogás | COPEL | Prefeitura de Entre Rios doOeste 
enfrentou para concretizar o projeto? 

Itens investigados: 

 resistência dos produtores (PALHARES et al., 2003); 
 dificuldades técnicas (CIBIOGÁS, 2021a | FERNANDES, 2012); 
 burocracias legais (CIBIOGÁS, 2021a). 

 
 

3) Na sua visão, quais mudanças o projeto trouxe como um todo? 

Itens investigados: 

 desenvolvimento da economia local (SACHS, 1986; 2007; 2009 |VIEIRA, 
2006; 2013 | PECQUEUR, 2005; 2006); 

 geração de energia renovável (CIBIOGÁS, 2021a); 
 descentralização da produção energética (PNE 2050, 2020). 

 
 

4) Como a criação de políticas públicas podem influenciar para a estruturação deprojetos 
similares? 

Itens investigados: 

 incentivos P&D (CIBIOGÁS, 2021ª | PNE 2050, 2020); 
 desenvolvimento sustentável em áreas rurais (VIEIRA, 2006; 2013); 
 incentivos para a geração distribuída (PNE 2050, 2020). 

 
 

5) Algum comentário extra? 


