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Resumo: O setor energético mundial está em constante crescimento devido ao forte aumento no 

consumo de energia. Por isso, políticas públicas de incentivo ao uso de fontes renováveis de energia 

estão ganhando cada vez maior propulsão, sendo a biomassa uma forte aliada. O presente estudo teve 

por objetivo avaliar a evolução da produção e consumo de energia no Brasil e no mundo, sobretudo a 

participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira e, em especial, a da biomassa 

florestal. Utilizou-se como fonte de informações para análise os dados da FAO, da EPE e de outros 

relatórios internacionais do setor energético. Os dados permitiram verificar a significativa 

participação mundial, sobretudo de países em desenvolvimento, do uso da madeira para geração de 

energia primária, além da problemática sobre o desmatamento decorrente de seu uso. Os resíduos de 

madeira apresentaram-se como matéria-prima viável, principalmente para finalidades energéticas do 

setor industrial. No Brasil, há um crescimento da participação de fontes renováveis, sendo que a 

energia de fonte hidráulica é a mais predominante, embora esteja ocorrendo um incremento do uso da 

biomassa (lixívia, bagaço de cana, madeira).  
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EVOLUTION OF BIOMASS USE FOR ENERGY PURPOSES: 

GLOBAL OVERVIEW AND PROSPECTS FOR BRAZIL 
 

 

 

Abstract: The global energy sector is constantly growing due to the strong increase in the 

consumption of energy. For IT, Public Policies to encourage the use of renewable sources of energy 

are gaining Greater Propulsion, being a biomass A strong Allied. The present study aimed to evaluate 

the production of Evolution and energy consumption in Brazil and in the world, especially the 

participation of renewable sources in the Brazilian energy matrix and, in particular, the forest 

biomass. It was used as a source of information for the analysis of FAO data, EPE and Other 

International Reports energy sector. The data revealed that the significant global participation, 



 

 

particularly from developing countries, make USO Madeira paragraph Generation Primary Energy, 

Beyond the problematic About Deforestation arising from its use. The Wood Residues presented 

themselves as viable raw material, mainly for industrial purposes Energy Sector. In Brazil, um growth 

of Renewable Sources of Participation, and the hydraulic source of energy AND MORE predominant, 

although occurring hum increase in biomass USE (bleach, bagasse, wood). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A energia desempenha um papel central na economia mundial e mudanças nos seus 

custos têm efeitos significativos no crescimento econômico, especialmente em países em 

desenvolvimento e importadores de petróleo (FAO, 2008). O mercado global de produção de energia, 

cada vez mais, exige mudanças e melhorias nas empresas para que permaneçam no setor onde a 

concorrência é crescente e o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a sustentabilidade 

ambiental devem ser garantidos (HENRIQUES E CATARINO, 2014). 

Para adequarem-se ao mercado, o setor necessita analisar e prever o crescimento 

econômico e para antecipar-se à demanda de energia mundial. Com isso, possibilita-se a elaboração de 

políticas públicas relacionadas à geração, transmissão e distribuição de energia. Contudo, existe uma 

grande dificuldade em caracterizar estes acontecimentos, principalmente nos países em 

desenvolvimento, que são responsáveis pela maior parte do crescimento no consumo mundial de 

energia (AZEVEDO et al., 2013), seja ela na forma elétrica ou na forma de calor, principalmente para 

aquecimento e cocção de alimentos (BRITO, 2007). 

Visando adaptarem-se a diferenciação dos sistemas de uso de energia que estão em 

constantes mudança e evolução no mundo, o setor energético tem investido em tecnologias modernas 

com o objetivo de melhorar a eficiência da conversão, reduzindo as perdas e impactos negativos e 

diminuindo o custo da prestação de serviços de energia para os usuários finais. Como parte dessa 

evolução, é tecnicamente viável para continuar a aumentar as quotas de fontes renováveis, a integração 

dos sistemas de fornecimento de energia existentes em escalas nacionais, regionais e locais (IPCC, 

2011). 

Nas últimas décadas, o consumo de energia tem se baseado, principalmente, em fontes 

não renováveis, o que acaba por desencadear uma série de questionamentos em relação ao 

abastecimento energético e ao equilíbrio ambiental e econômico (ELOY et al., 2014). Em virtude 

disso, um número expressivo de países já procuram ou buscam alternativas energéticas que 

minimizem esses problemas, principalmente por meio da intensificação do uso de fontes renováveis 

(CANTO et al., 2011), tais como a eólica (FRATE, 2006; PIMENTEL, 2008), a solar (LAMARCA 

JÙNIOR, 2012; TORRES, 2012) e a biomassa (GOMES e MAIA, 2013; TWIDELL e WEIR, 2015). 

No Brasil, a maior parte da elevação da demanda por energia tem sido sustentada por 

investimentos na geração de energia por hidrelétricas. Mesmo praticando preços relativamente baixos, 

a limitada diversificação da matriz elétrica faz com que os preços fiquem vulneráveis às mudanças 

climáticas em que os ciclos hidrológicos são impactados. Isso justifica as variações de preços da 

energia brasileira, elevando-os em períodos de secas e submetendo o país a um sistema de preços 

frágil (GUERRA et al., 2015). 

Em virtude da instabilidade da fonte hídrica na matriz energética, o Brasil tem 

despontado cada vez mais na busca de outras fontes alternativas para geração de energia. Segundo 

dados da International Energy Agency (IEA, 2013), o Brasil tem liderado o mercado mundial de 

energia baseado em biomassa (16% do total), seguido por Estados Unidos e Alemanha. A utilização da 

biomassa reportada inclui a biomassa sólida, líquida e gasosa, mas deixa de fora os resíduos.  



 

 

Atualmente já é possível diagnosticar um grande número de tecnologias de conversão da 

biomassa em energia, que podem ser utilizadas de forma adequada, tanto em pequena como em grande 

escala. Dentre essas inovações, citam-se a gaseificação, métodos conjuntos de produção de calor e 

eletricidade (cogeração), recuperação de energia de resíduos sólidos, gases de aterros sanitários e, 

ainda, biocombustíveis para o setor de transportes (etanol e biodiesel). Com isso, projeções futuras 

revelam que a importância da biomassa crescerá muito, podendo representar até o fim do século 21 

cerca de 10 a 20% de toda a energia usada no planeta (GOLDEMBERG, 2009). 

Para viabilizar o entendimento sobre um contexto nacional da evolução histórica das 

fontes de energia, é necessário compreender quais mudanças no âmbito mundial tem relação com o 

cenário atual. O uso da madeira como combustível tem passado por intensa modificação nas formas de 

aproveitamento. Resíduos florestais passaram a ser utilizados como matéria prima e sua conversão 

energética salientou-se como possibilidade de tratamento do material.   

Tendo o Brasil como maior usuário de biomassa para energia e com a finalidade de 

investigar a participação do país sobre o uso de fontes renováveis, este estudo teve como objetivo 

avaliar a evolução da produção e consumo de energia no Brasil e no mundo, sobretudo a participação 

das fontes renováveis na matriz energética brasileira e, em especial, a da biomassa florestal. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é quantitativa e temporal (analisa uma série histórica de 10 anos). O estudo foi 

baseado em uma análise do cenário atual da matriz energética mundial e brasileira, utilizando-se como 

fundamento de investigação as planilhas coletadas a partir de dados relatados em documentos oficiais 

publicados no exterior e no Brasil.  

Para analisar a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira e, em 

especial, a da biomassa florestal, utilizou-se de uma série histórica das fontes de energia referentes aos 

anos de 2005 a 2014, obtidos do Balanço Energético Nacional (BEN), elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE). Os relatórios do BEN contém a contabilidade referente à oferta e consumo 

de energia no Brasil reunidos em um só documento. Desse relatório, foram utilizadas as seguintes 

planilhas: consumo final energético por fonte, oferta interna de energia e capacidade instalada de 

geração de eletricidade (a partir de biomassa).  

Os dados foram exportados para o programa Excel, onde foram elaborados gráficos 

ilustrativos da evolução temporal ao longo do período estudado. Para os três principais tipos de 

biomassa utilizados na geração de energia no Brasil (lenha, lixívia e bagaço de cana), foi calculada a 

taxa geométrica de crescimento (TGC) entre 2005, 2010 e 2014 dos valores de produção, 

transformação e consumo final energético, obtida a partir da Equação 1: 
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Onde: Vn = último valor observado da série; Vo = primeiro valor observado da série; e n = 

número de períodos da série.  

3. PERSPECTIVAS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL 

A expansão do acesso a serviços energéticos modernos, incluindo eletricidade e novos 

equipamentos de cocção, é um objetivo importante para muitos países em desenvolvimento, visando à 

minimização de perdas e melhorias nas tecnologias de conversão das fontes utilizadas. O grande 

desafio é conseguir alinhar a expansão energética com metas de minimização de liberação de gases do 

efeito estufa (IEA, 2015), já que o consumo mundial de energia tende a ter um aumento ainda maior. 



 

 

Dentro de uma contextualização atual, diagnosticou-se uma mudança importante no setor 

da energia do ano 2014 para o ano 2015, que foi a rápida queda dos preços mundiais do petróleo e, em 

menor escala, o gás natural e os preços do carvão. De acordo com o FMI (2015), os preços inferiores 

dos combustíveis fósseis propiciam uma forma de estímulo econômico, que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) quantifica entre 0,3% e 0,7% de crescimento adicional do Produto Interno Bruto 

(PIB) global em 2015. Porém, não se assume que esses preços mais baixos serão por tempo muito 

prolongado. 

Apesar dos preços mais baixos dos combustíveis fósseis, não se verificaram sinais de 

enfraquecimento da busca por energias renováveis em 2014: o investimento global em geração de 

energia baseada em fontes renováveis foi $ 270 bilhões e movimentos políticos positivos continuaram 

a acontecer em muitos países. Tecnologias renováveis são cada vez mais competitivas em vários 

países e circunstâncias, mas os regimes de apoio público ainda são necessários para dar suporte à 

implantação em muitos outros locais (IEA, 2015). 

De acordo com a IEA (IEA, 2015), a capacidade de geração de energia com base em 

fontes renováveis teve um aumento estimado em 128 GW em 2014, dos quais 37% correspondem a 

energia eólica, um terço a energia solar e mais de um quarto a energia hidrelétrica. A China continua 

sendo o maior mercado de energia eólica, com 20 GW de nova capacidade, seguida pela Alemanha 

(mais de 5 GW de capacidade eólica) e dos EUA que se recuperou dos níveis muito baixos de 2013, 

para quase 5 GW em 2014. Sobre a energia solar fotovoltaica considera-se sua forte expansão na Ásia 

e, particularmente na China e no Japão (apoiado por generosas tarifas). 

A IEA (2015) constata ainda que no setor de geração de eletricidade, têm-se a energia 

nuclear como a segunda maior fonte de geração de baixo carbono em todo o mundo, ficando atrás 

apenas da hidrelétrica. Destaca-se que, quase todas as novas construções nucleares nos últimos anos 

têm ocorrido em mercados de preços regulamentados ou nos mercados em que as entidades de 

propriedade do governo constroem e operam as plantas. 

O Relatório Mundial de Energia da IEA (IEA, 2015) revela que no ano de 2012, cerca de 

1,3 bilhões de pessoas não tinham acesso à eletricidade e 2,7 bilhões de pessoas baseavam-se na 

utilização da biomassa tradicional para cozinhar. O relatório estima também que, até 2030, 1 bilhão de 

pessoas ainda não tenha acesso a eletricidade e 1,6 bilhões ainda usem biomassa para energia térmica. 

 

4. O SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO 

4.1. Situação da matriz energética nacional 

Verificando-se o consumo final energético por fonte (Figura 1) conclui-se que os 

derivados de petróleo são aqueles que ainda são utilizados em escala mais ampla, superam largamente 

a participação de outras fontes. A eletricidade é a segunda forma de consumo de maior demanda 

seguida posteriormente pelo bagaço de cana e a lenha, que serão foco de maior discussão 

posteriormente.  

Gás natural, álcool etílico, coque de carvão mineral, carvão vegetal e lixívia são as fontes 

que, respectivamente detém maior participação sobre o consumo final energético brasileiro. A 

categoria denominada como outras fontes abrangem: carvão mineral, gás de coqueira, alcatrão e outras 

formas de recuperação. 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Consumo final energético por fonte no Brasil (10³ tep) 

 

4.2. A biomassa para geração de energia 

Segundo dados do IPCC (2011) a bioenergia tem um papel íntimo e crítico nos meios de 

subsistência diários de bilhões de pessoas nos países em desenvolvimento. A expansão da produção de 

bioenergia com base em biomassa exigirá uma gestão adequada dos usos da terra e da água que 

propiciem aumentos globais de produtividade de matéria-prima para alimentação, forragem, fibras, 

produtos florestais e de energia.  

A preocupação com a escolha adequada do tipo de combustível a ser utilizado como 

biomassa deve ser considerada, com a finalidade principal de evitar um trade-off entre geração de 

energia e produção de alimentos. É necessária ainda a melhoria substancial de tecnologias de 

conversão e uma compreensão refinada da complexidade do uso social da energia e das interações 

ambientais associadas à sua produção (PAIXÃO, 2012).  

Em um estudo de prospecção de cenários futuros para a geração de energia no Brasil, 

Guerra et al. (2015) mencionam a possível expansão da utilização de biomassa, devido aos vários tipos 

de resíduos orgânicos que podem ser utilizados para gerar energia e diminuir custos de produção, 

principalmente nas áreas de agricultura e gado. 

No Brasil, a participação de matérias primas sobre o total de biomassa é principalmente 

composto pelo bagaço de cana, lixívia (licor negro), e resíduos de madeira. O consumo dessa 

biomassa, pode ser expresso de acordo com os setores que a demandam. 

O principal setor brasileiro consumidor de biomassa é o industrial, o qual compreende 

alimentos e bebidas (27,3%), papel e celulose (9,3%), ferro-gusa e aço (8,8%), cerâmica (3,2%), ferro-

ligas (1,2%) e outras (2,2%). O setor energético aparece na sequência sobre o consumo de biomassa, 

estando em destaque neste contexto a destinação para produção de calor e eletricidade. Para o setor de 

transportes (terceiro maior consumidor) identifica-se o uso da biomassa como matéria prima na 

transformação em combustíveis. 

Segundo a FAO (2008) o Brasil é um dos poucos países em que a produção em larga 

escala de energia a partir de madeira tem sido explorada durante décadas. Foram realizados 

investimentos significativos em plantações florestais, principalmente em espécies de rápido 

crescimento como o Eucalyptus spp., que é voltado à produção de madeira para carvão vegetal (que 

alimenta a indústria siderúrgica). O Brasil também tem desenvolvido plantações florestais para a 



 

 

produção de biomassa destinada à combustão e geração de calor e eletricidade, voltadas 

principalmente às indústrias de alimentos e bebidas e outras. 

Segundo o BEN (2015), o Brasil possui uma alta capacidade de geração de eletricidade 

baseada em diferentes tipos de biomassa (Figura 3). A fonte com maior capacidade apresentada 

atualmente é o bagaço de cana-de-açúcar. A lixívia, conhecida também como licor negro, é a segunda 

matéria prima com maior capacidade e comumente vem sendo utilizada em conjunto com outros 

materiais para melhorar ainda mais seu potencial.  

 

Figura 2 - Capacidade de geração de eletricidade por tipos de biomassa 

 
 

Os resíduos de madeira, denominados como biomassa florestal, são apontados como 

terceira forma de utilização com maior capacidade de geração elétrica devido à sua abundante 

produção na manufatura da madeira ou ainda resultantes da colheita e transporte do material. Tais 

resíduos que necessitariam de investimento para destinação adequada, já se evidenciam como 

potencial matéria-prima renovável para geração de energia. 

Percebeu-se que para os três principais tipos de biomassa utilizados na geração de energia 

no Brasil (lenha, lixívia e bagaço de cana) há significativa diferença entre os valores de produção, 

transformação e consumo final energético de cada uma das fontes (Tabela 1). A partir dos dados dos 

anos 2005, 2010 e 2014, foi calculada a TGC (%) para tais fluxos de biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 - Taxa de crescimento geométrica da lenha, lixívia e bagaço de cana para os anos de 2005, 

2010 e 2014. 

Tipo De 

Biomassa 
Fluxo 2005 2010 2014 TGC (%) 

Lenha 

Produção 91.676 83.862 79.768 -1,53 

Transformação 39.678 28.856 25.988 -4,59 

Consumo Final 

Energético 
51.998 55.006 53.780 0,38 

Lixivia 

Produção 14.849 21.136 25.818 6,34 

Transformação 3.179 4.685 6.848 8,90 

Consumo Final 

Energético 
11.671 16.451 18.970 5,55 

Bagaço de 

Cana 

Produção 106.470 160.333 160.980 4,70 

Transformação 7.176 19.161 26.635 15,69 

Consumo Final 

Energético 
99.294 141.173 134.345 3,42 

Lenha foi a única fonte que apresentou queda no crescimento da sua produção (-1,53%) e 

transformação (-4,59%) enquanto seu consumo final energético teve pequeno aumento.  Embora a 

produção de lixívia seja a menor entre as três biomassas, seu consumo final energético apresentou a 

maior TGC dentre as três fontes analisadas (5,55%), obtendo significativo aumento também na sua 

produção e transformação. Bagaço de cana é a biomassa mais produzida no país e essa produção 

apresenta-se em crescimento para o período de anos estudado (4,70%). A sua transformação obteve o 

valor mais expressivo de crescimento para transformação (15.69%) sendo, também, potencialmente 

cada vez mais utilizada para fins energéticos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base dos resultados obtidos com a pesquisa é relevante ressaltar que ainda há uma 

grande disparidade de distribuição energética no mundo. Muitos países menos desenvolvidos ainda 

utilizam a produção primária como principal consumo e uma expressiva parte da população sequer 

tem acesso à eletricidade. O Brasil possui também uma disparidade na distribuição principalmente 

entre regiões com diferenças de níveis de renda. 

Sobre o panorama mundial, diagnosticou-se um grande aumento no consumo mundial de 

energia e, na tentativa de minimizar os impactos de sua geração, os países vêm buscando de forma 

intensa substituir fontes não renováveis por formas de energia sustentáveis (renováveis). Dentre estas 

formas está o uso da biomassa, especialmente a de origem florestal, a qual ainda é de predominante 

uso em diversos países em desenvolvimento. 

 A produção de energia primária no Brasil tem diversidade sobre fontes renováveis e não 

renováveis, mas o consumo interno é ainda muito dependente de combustíveis fósseis. Essas 

evidências enfatizam a necessidade de impulsionar ainda mais políticas públicas de incentivo à fontes 

renováveis visto a posição geográfica brasileira ser favorável principalmente à energias eólica e solar. 

Há no Brasil, um elevado potencial de geração de energia de biomassa, o qual deve estar 

ligado a uma adequada escolha das matérias primas, de forma a garantir o crescimento do setor sem 

que ocorra um esgotamento do setor agrícola e, por consequência, o alimentício. Nesse aspecto, 

apontam-se os resíduos de madeira provenientes de florestas plantadas como um grande potencial de 

geração. 



 

 

O grande desafio do setor energético é, ainda, proporcionar formas de suprimento frente a 

perspectiva de aumento na demanda de energia no mundo, aliando a utilização de fontes de baixo 

impacto ambiental, garantia de avanços econômicos e comprometimento com o consumidor final. O 

conhecimento das realidades mundiais, nacionais e locais contribuirá positivamente para o processo de 

tomada de decisão dos diferentes setores. 
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