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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o panorama da produção mundial de lenha, carvão 

vegetal e resíduos florestais, considerando a taxa de crescimento e a participação dos principais 

países produtores sobre o total mundial, entre os anos de 2005 e 2014. Para a produção de lenha, os 

principais países produtores são Índia, China, Brasil, Etiópia e Congo, sendo que ao longo dos anos 

de estudo houve uma diminuição na participação total mundial (PTM) dos dois primeiros países. Já 

para a produção de carvão vegetal, destacou-se Brasil, Nigéria, Etiópia, Índia e Congo, sendo que 

houve uma queda na PTM do Brasil e da Índia ao longo dos anos. Para a série histórica de resíduos 

de madeira, os principais países produtores são China, França, Brasil, Estados Unidos e Canadá, 

sendo que, houve uma melhoria na PTM dos dois primeiros países ao longo dos anos. Os grupos de 

países selecionados para o estudo da lenha e do carvão vegetal apresentaram queda de 4,33% e 

1,62%, respectivamente, na participação sobre o total mundial entre os anos de 2005 e 2014, podendo 

indicar que outros países tornaram-se significativos nessa produção. Já para resíduos de madeira, os 

países listados tiveram um aumento de 10,78% sobre o total mundial entre os anos de 2005 e 2014. 

Sendo assim, pode-se evidenciar também a importância de se utilizar madeira de reflorestamento 

para atividades como a produção de energia a partir de biomassa, visando a preservação de matas 

nativas e a garantia da renovação desses recursos. 
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PRODUCTION ASSESSMENT OF FIREWOOD, CHARCOAL AND 

FOREST RESIDUES BETWEEN COUNTRIES WITH GREATER 

PARTICIPATION ALONG A DATA HISTORIC SERIES 
 

 

 

Abstract: This paper aims to analyze the panorama of world production of firewood, charcoal and 

forest residues, considering the growth rate and the participation of the main producing countries of 

the world total, between 2005 and 2014. For the production of wood the main producing countries are 

India, China, Brazil, Ethiopia and Congo, over the years of study, there was a decrease in global total 

participation (PTM) of the first two countries. As for charcoal production, excelled Brazil, Nigeria, 

Ethiopia, India and Congo, there was a drop in PTM Brazil and India over the years. For the series of 

forest residues, the main producing countries are China, France, Brazil, the United States and 

Canada, there was an improvement in the PTM of the first two countries over the years. The selected 

groups of countries for the study of firewood and charcoal were down 4.33% and 1.62%, respectively, 

in the share of the world total between the years 2005 and 2014, which may indicate that other 

countries have been significant in this production. As for forest residues, the countries listed increased 

by 10.78% of the world total between 2005 and 2014. Therefore, it can also highlight the importance 

of using reforested wood for activities such as the production energy from biomass, for the 

preservation of native forests and ensuring the renewal of these resources. 

 

Keywords: Firewood; Charcoal; Forest residues; Biomass energy. 

1. INTRODUÇÃO 

A dependência de energia pela população faz com que ela detenha um papel central 

perante a economia mundial. Por isso, mudanças nos seus custos têm efeitos significativos no 

crescimento econômico, especialmente em países em desenvolvimento e importadores de petróleo 

(FAO, 2008). Fontes energéticas não renováveis, como os combustíveis fósseis, são ainda as mais 

utilizadas no mundo, porém, a busca por fontes alternativas e renováveis têm despertado cada vez 

mais o interesse em estudos e no desenvolvimento de tecnologias que viabilizem a sua utilização. 

Os recursos florestais foram sempre muito utilizados ao longo da história da evolução 

humana, para aquecimento, cocção e abrigo. Segundo Bolfe et al., (2004) o uso da matéria-prima de 

origem florestal aumentou significativamente nas últimas décadas, isto devido principalmente ao 

aumento populacional, o crescimento no consumo de papel e celulose, a novas técnicas da indústria 

moveleira e a produção de energia. 

No ano de 2014, as florestas plantadas no Brasil atingiram 7,74 milhões de hectares, 

demonstrando um crescimento de 1,8% em comparação ao registrado no ano de 2013. Deste total, os 

plantios de Pinus sp. tem grande destaque na região Sul do Brasil, com 42,4% plantados no Paraná e 

34,1% em Santa Catarina, representando as duas maiores áreas de plantio do Brasil, destinadas à 

produção de celulose, papel, madeira serrada ou reconstituída e biomassa para energia (INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES (IBA), 2015). 

Dentre as diversas fontes de biomassa como matéria-prima para geração de energia, 

merece destaque a biomassa florestal. Mundialmente, o uso da madeira para energia é considerado 

como um fator crucial para a subsistência das populações, tanto em sua forma direta (lenha) quanto na 

forma do seu principal derivado energético, o carvão vegetal. A madeira é um combustível vital para o 

aquecimento e preparo de alimento para bilhões de pessoas, em diversas regiões do planeta (BRITO et 

al., 2008), destacando-se ainda, seu maior uso nos países em desenvolvimento (BROWER & 

FALCÃO, 2004; MATSIKA et al., 2013). 



 

 

A produção do carvão vegetal no Brasil responde por cerca de 1/3 da produção mundial, 

mas produzida ainda, em sua grande maioria, sem as preocupações básicas com a preservação do meio 

ambiente e com as condições de trabalho inadequadas (PINHEIRO et al., 2006). Porém, segundo 

Santos & Hatakeyama (2012), os produtores de carvão vegetal, independentemente da escala de 

produção, têm sentido os impactos no custo operacional devido às crescentes exigências de se utilizar 

a mão de obra e adquirir matéria-prima de forma legalizada, atendendo, ao mesmo tempo, aos apelos 

de uma produção mais limpa com baixos índices de poluição. 

Segundo Pinheiro et al. (2006), a carbonização é um processo em que a madeira é 

submetida a aquecimento em um ambiente fechado a temperaturas entre 450 e 550°C, onde são 

adicionadas pequena quantidade ou exclusão total de ar e durante o qual são liberados gases, vapores 

de água e líquidos orgânicos, permanecendo como resíduos, principalmente o alcatrão e o carvão 

vegetal. 

Este artigo tem como objetivo analisar o panorama da produção mundial de lenha, carvão 

vegetal e resíduos florestais, considerando a taxa de crescimento e a participação dos principais países 

produtores sobre o total mundial, entre os anos de 2005 e 2014. 

2. METODOLOGIA 

Para avaliar a evolução da produção de energia no mundo, utilizou-se como base de 

dados, a produção de lenha, carvão vegetal e resíduos de madeira de diversos países do mundo, 

considerando os principais produtores de madeira, disponíveis na FAOSTAT (FAO, 2015). Foi 

analisada a série de dados referente ao período de 2005 a 2014, considerando-se a quantidade 

produzida por país e observando as tendências de crescimento e participação percentual. A taxa de 

crescimento no período foi determinada a partir da taxa geométrica de crescimento (Tgc), obtida a 

partir da equação: 
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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. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Produção Mundial de Biomassa Florestal 

Considerando-se que a madeira foi uma das primeiras matérias primas utilizadas pelo 

homem como uma fonte energética, ressalta-se que seu uso era principalmente empregado para 

finalidades de aquecimento, caça e cocção, sendo considerada assim como uma biomassa de 

contribuição histórica para o desenvolvimento humano. Ao longo do tempo, o material oriundo das 

florestas passou a ser utilizado como combustível sólido, líquido e gasoso em processos para a geração 

de energia térmica, mecânica e elétrica. Atualmente seu uso é variável de acordo com cada país e é 

afetado por variáveis como: nível de desenvolvimento do país, preço, disponibilidade e questões 

ambientais relacionadas às fontes energéticas como petróleo, gás natural, hidroeletricidade, energia 

nuclear e outras, que competem com a biomassa florestal (BRAND, 2007). 

O consumo de materiais oriundos de florestas traz consigo a problemática do uso de 

madeiras provenientes de matas nativas, fato que foi precursor de intensos desmatamentos de áreas 

para exploração da matéria-prima e consequentemente alteração e perturbação do meio ambiente. A 



 

 

partir disso, notou-se a importância de substituir essa exploração vegetal por materiais provenientes de 

florestas plantadas (MOTA, 2013).  

Conceitualmente, a madeira pode ser denominada de lenha quando diz respeito à sua 

utilização como energia, podendo servir como combustível nos processos de geração de energia 

térmica, mecânica e elétrica (BRITO, 2007). Sobre o uso da lenha como combustível, os dados da 

FAO são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Produção de lenha para combustível (m3), taxa geométrica de crescimento (Tgc) e 

participação sobre o total mundial (PTM) por país selecionado. 

 
Lenha (Wood Fuel) (m³) 

Tgc (%) 
PTM (%) 

País 2005 2014 2005 2014 

África do Sul 12.000.000 12.000.000 0,00 0,67 0,64 

Alemanha 6.041.000 11.113.645 7,01 0,34 0,60 

Brasil 113.582.000 118.123.000 0,44 6,31 6,34 

Canadá 2.874.000 4.324.773 4,65 0,16 0,23 

Chile 13.113.000 16.121.789 2,32 0,73 0,86 

China 207.367.284 175.622.197 -1,83 11,53 9,42 

Colômbia 10.301.059 8.304.000 -2,37 0,57 0,45 

Congo 71.066.400 81.288.841 1,50 3,95 4,36 

Estados Unidos 43.891.350 41.880.843 -0,52 2,44 2,25 

Etiópia 94.480.674 106.748.244 1,37 5,25 5,73 

Finlândia 5.134.197 7.831.823 4,80 0,29 0,42 

França 24.555.016 27.764.094 1,37 1,37 1,49 

Índia 305.485.093 307.172.633 0,06 16,98 16,48 

Indonésia 73.719.856 50.414.397 -4,13 4,10 2,70 

Japão 110.067 73.171 -4,44 0,01 0,00 

Moçambique 16.724.000 16.724.000 0,00 0,93 0,90 

Nigéria 61.274.260 64.843.002 0,63 3,41 3,48 

Polônia 3.413.200 5.140.000 4,65 0,19 0,28 

Rússia 14.420.000 14.700.492 0,21 0,80 0,79 

Suécia 5.900.000 5.900.000 0,00 0,33 0,32 

Total Mundial 1.798.725.996 1.863.827.530 0,40 60,35 57,74 

Fonte: FAOSTAT (2015). 

 

O principal produtor mundial de lenha é a Índia, seguido da China, Brasil, Etiópia e 

Congo. Tais resultados confirmam os apontamentos do relatório da IEA de que a maioria das pessoas 

sem acesso à energia moderna localizam-se na África e Ásia em desenvolvimento. Essa afirmação 

também é reforçada pelos estudos feitos por Brower & Falcão (2004) em Moçambique e por Matsika 

et al., (2013) na África do Sul, onde a maior parte da população depende da lenha como combustível, 

mesmo utilizando conjuntamente outras formas de energia, como a parafina e a eletricidade. 

Foi perceptível, que a nível mundial, ocorreu um crescimento anual positivo da produção 

de lenha como combustível. Dentre os países selecionados, alguns tiveram maior contribuição para o 

aumento da taxa de crescimento. A Alemanha (7,01%) teve variações cíclicas ao longo dos anos 

estudados, mas em geral apresentou aumento diante da participação sobre o total mundial, seguido 



 

 

pela Finlândia (4,80%) que merece destaque pelo grande salto na produção ocorrido entre os anos de 

2011 e 2012. Canadá e Polônia, aparecem na sequência igualmente com taxa de crescimento de 

4,65%, sendo que em seu histórico o Canadá teve um forte período de queda na produção entre os 

anos de 2010 e 2011, que foi posteriormente seguido de uma recuperação do setor no ano de 2012. 

É de grande relevância salientar também o fato de que, em conjunto, os países listados 

representavam um total de 60,35% sobre o total produzido mundialmente em 2005, passando para 

57,74% do total mundial, revelando que outros países não listados passaram a ter maior taxa de 

crescimento na produção de lenha do que a média mundial. 

No que tange a produção do carvão vegetal que, de forma simplificada é o material 

proveniente da queima incompleta da madeira, foram explorados os dados da FAO (2015) referentes a 

este produto, os quais são demonstrados na Tabela 2. Neste segmento, o Brasil é o maior produtor, 

seguido pela Nigéria, Etiópia, Índia e Congo. 

 

Tabela 2 - Produção de carvão vegetal (toneladas), taxa geométrica de crescimento (Tgc) e 

participação sobre o total mundial (PTM) por país selecionado. 

 
Carvão Vegetal (toneladas) 

Tgc (%) 
PTM (%) 

País 2005 2014 2005 2014 

África Do Sul 188.900 714.632 15,93 0,43 1,35 

Brasil 7.301.000 7.240.000 -0,09 16,62 13,63 

Chile 251.483 245.909 -0,25 0,57 0,46 

China 1.764.171 1.687.232 -0,49 4,02 3,18 

Colômbia 496.000 1.039.000 8,56 1,13 1,96 

Congo 1.704.243 2.320.095 3,49 3,88 4,37 

Egito 1.281.625 1.410.160 1,07 2,92 2,66 

Estados Unidos 940.000 982.260 0,49 2,14 1,85 

Etiópia 3.303.645 4.117.708 2,48 7,52 7,75 

França 51.000 45.000 -1,38 0,12 0,08 

Gana 1.299.600 1.829.309 3,87 2,96 3,44 

Índia 2.880.000 2.880.000 0,00 6,56 5,42 

Indonésia 681.000 664.000 -0,28 1,55 1,25 

Japão 35.000 25.000 -3,67 0,08 0,05 

Madagascar 910.395 1.560.024 6,17 2,07 2,94 

Moçambique 100.000 849.000 26,83 0,23 1,60 

Nigéria 3.510.292 4.281.341 2,23 7,99 8,06 

Polônia 90.000 120.000 3,25 0,20 0,23 

Rússia 70.000 45.600 -4,65 0,16 0,09 

Somalia 863.083 1.136.087 3,10 1,97 2,14 

Tailândia 1.277.820 1.430.475 1,26 2,91 2,69 

Uganda 813.508 1.037.412 2,74 1,85 1,95 

Zâmbia 1.041.000 1.041.000 0,00 2,37 1,96 

Total Mundial 43.921.563 53.103.222 2,13 70,25 69,11 

Fonte: FAOSTAT (2015). 

 



 

 

O Brasil é o maior produtor de carvão vegetal, com 13,63% do total mundial, utilizando-o 

principalmente para a produção de determinados fundidos de ferro que necessitam de matéria-prima 

(ferro-gusa e aço) livre da presença de enxofre, presente na composição do carvão mineral (SANTOS 

& HATAKEYMA, 2012). Porém, como pode ser observado, a produção brasileira apresentou 

diminuição referente ao período dos anos de 2005 a 2014 (-0,09%), devido principalmente a uma 

grande queda no ano de 2009 justificada, em parte, pela crise financeira global (EPE, 2010). 

Moçambique foi o país que mais cresceu nessa atividade (26,83%), ampliando sua 

participação no total produzido no mundo. Contudo, estudos relatam que as atividades de produção de 

carvão nesse país são decorrentes de intenso desmatamento já que ainda não há forte cultura de plantio 

de árvores para fins energéticos no país (CHAVANA, 2014). Como também é o caso da Uganda (taxa 

de crescimento igual a 2,74%) que registra altos índices de exploração de vegetação nativa e 

comprometimento do meio ambiente (NAUGHTON-TREVES et al., 2007). 

Taxas de crescimento significativas foram também observadas na Colômbia (8,56%), 

onde presenciou-se uma grande elevação da produção do ano de 2006 para 2007, com posterior 

estabilização. Atualmente, as florestas nativas representam a principal fonte de madeira e fibra, tanto 

para as comunidades quanto para as indústrias colombianas (PROFOR, 2015). O estudo ainda aponta 

que 84,1% da madeira fornecida para a indústria florestal no país provém de florestas naturais e 

apenas 12,4% de plantações, cenário que tende a mudar pelo potencial colombiano de desenvolver 

programas de reflorestamento. Madagascar, cujo crescimento anual foi de 6,17%, sendo o quarto 

maior produtor no período estudado, cuja evolução se mostrou progressiva, com variações eventuais. 

Principalmente na parte sul-ocidental desse país, existe alta dependência de carvão vegetal para uso 

doméstico e isso passou a exercer uma pressão crescente sobre as florestas nativas e características da 

região e, portanto, contribuiu para a degradação da vegetação e de recursos hídricos, da biodiversidade 

e perda de solo e do assoreamento de áreas produtivas (EHRENSPERGER et al., 2015). 

Dentre todos, a África do Sul foi o país que obteve o segundo maior crescimento na 

produção (15,93%) e revelou estar investindo fortemente para redução do desmatamento e 

regularização das exportações de madeira para buscar maior equilíbrio (AFF, 2012). 

Tais fatores ressaltam as ineficientes políticas regulamentadoras para a cadeia de 

suprimento do carvão vegetal que acabam por fornecer riscos sociais e ambientais e que, por essa 

razão, necessitam urgentemente de intervenções que possam garantir a sustentabilidade da cadeia de 

valor de carvão vegetal (CHAVANA, 2014). 

Em decorrência das diferentes formas de industrialização dos produtos florestais, há uma 

consequente geração de resíduos de madeira. Considerando os dados da FAO (2015) apresentados na 

Tabela 3, é importante observar que a maior parte dos dados foi trabalhada com base em estimativas 

de produção. 

De acordo com os dados da Tabela 3, é possível visualizar a grande quantidade de 

resíduos florestais produzidos no mundo. A China é atualmente o país com maior participação sobre o 

total mundial (37,28%), e os dados revelam que além da sua considerável taxa de crescimento 

(13,77%), há ainda uma tendência de crescimento para os próximos anos.  

Na sequência sobre a participação no total mundial estão: a França (9,84%), com um 

crescimento bastante intenso principalmente após o ano de 2010; o Brasil (7,72%), que teve grandes 

oscilações na produção após o ano de 2005, mas desde 2009 apresentou recuperação da produção; e 

Estados Unidos (6,20%), que apresentou queda brusca da geração entre 2008 e 2009. 

O total mundial da produção de resíduos de madeira apresentou taxa de crescimento 

positiva, o que nos mostra o aumento do montante, sendo que essa elevação dos valores ganhou 

propulsão após o ano de 2009. Um aspecto que pode ser mencionado é que esse incremento do valor 

pode estar aliado a uma recente preocupação em quantificar a geração dessa nova matéria-prima, bem 

como a divulgação e atualização desses dados pelos países. Canadá, Chile e Indonésia foram três dos 

países cujos dados não foram atualizados, indicando que representam estimativas não atualizadas. 

 



 

 

Tabela 3 - Produção de resíduos de madeira (m3), taxa geométrica de crescimento (Tgc) e participação 

sobre o total mundial (PTM) por país selecionado. 

Fonte: FAOSTAT (2015). 

 

Os países selecionados representam a grande maioria dos produtores de resíduos no 

mundo: 76,78% em 2005 passando para 85,06% em 2014, ou seja, um aumento de 8,28% no período. 

Porém, quase metade dos países revelou taxas negativas de crescimento anual de sua produção. Pode-

se explicar esse resultado, ao mesmo em parte, de que os países tenham melhorado suas tecnologias no 

setor industrial e estejam, com isso, aproveitando melhor a matéria-prima que chega até as indústrias. 

Por essa razão, podem estar produzindo menos resíduos ou, por outro lado, diminuíram a atividade 

industrial de transformação da madeira.  

De uma forma geral, o aumento na geração de resíduos de diferentes composições no 

mundo, podem intensificar os impactos sanitários e ambientais caso sejam dispostos de maneira 

inadequada. Além disso, a geração de resíduos, e sua consequente não utilização, retrata enorme 

desperdício de matéria-prima e energia (FARAGE et al., 2013). Esse é o caso dos resíduos 

madeireiros provenientes do setor florestal que, cada vez mais, vem sendo utilizado para finalidades 

energéticas, além de outros usos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados citados anteriormente, pode-se perceber que a taxa de crescimento 

mundial de produção de lenha foi menor do que a TGC do carvão vegetal e dos resíduos de madeira, 

isto pode estar relacionado ao fato de a madeira estar sendo mais destinada a produção de carvão 

vegetal, diminuindo seu uso direto como lenha. O aumento da geração de resíduos de madeira 

evidenciou que os processos de manufatura têm crescido, salientando a necessidade de busca por 

 
RESÍDUOS DE MADEIRA (m³) 

Tgc (%) 
PTM (%) 

País 2005 2014 2005 2014 

África Do Sul 495.700 410.691 -2,07 0,30 0,18 

Alemanha 4.980.000 3.243.658 -4,65 3,05 1,46 

Argentina 839.000 3.351.000 16,63 0,51 1,50 

Austrália 3.003.000 2.577.000 -1,69 1,84 1,16 

Brasil 21.095.000 17.194.000 -2,25 12,90 7,72 

Canadá 8.774.000 8.774.000 0,00 5,37 3,94 

Chile 1.916.000 1.916.000 0,00 1,17 0,86 

China 26.000.000 83.000.000 13,77 15,90 37,28 

Colômbia 470 61.000 71,71 0,00 0,03 

Estados Unidos 18.328.000 13.800.000 -3,10 11,21 6,20 

Finlândia 6.835.000 4.615.000 -4,27 4,18 2,07 

França 7.469.000 21.919.281 12,71 4,57 9,84 

Indonésia 388.000 388.000 0,00 0,24 0,17 

Japão 7.917.000 6.944.000 -1,45 4,84 3,12 

Polônia 3.478.000 5.600.000 5,43 2,13 2,52 

Rússia 9.000.000 7.000.000 -2,75 5,51 3,14 

Suécia 5.000.000 8.600.000 6,21 3,06 3,86 

Total Mundial 163.476.449 222.660.666 3,49 76,78 85,06 



 

 

novas alternativas de destinação para esse que pode servir como matéria prima para outras atividades, 

tais como, a geração de energia. 

Os grupos de países selecionados para o estudo da lenha e do carvão vegetal 

apresentaram queda de 4,33% e 1,62%, respectivamente, na participação sobre o total mundial entre os 

anos de 2005 e 2014, podendo indicar que outros países tornaram-se significativos nessa produção. Já 

para resíduos de madeira, os países listados tiveram um aumento de 10,78% sobre o total mundial 

entre os anos de 2005 e 2014. Sendo assim, pode-se evidenciar também a importância de se utilizar 

madeira de reflorestamento para atividades como a produção de energia a partir de biomassa, visando 

a preservação de matas nativas e a garantia da renovação desses recursos. 
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