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Prefácio 

Antonio de Padua Rodrigues 
Diretor Técnico e Presidente Executivo Interino 

União da Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA) 

Não é novidade que o crescimento da população mundial – 
que deve chegar a nove bilhões de pessoas em 2050 – trará 
implicações globais. A demanda por alimentos, energia e serviços 
associados crescerá significativamente, impactando também a pressão 
por recursos naturais, as emissões de poluentes e dos chamados GEE, 
os gases causadores do efeito estufa. Segundo dados da Agência 
Internacional de Energia, a demanda por energia no mundo será 50% 
maior em 2035 se não houver alterações nas políticas governamentais. 

Neste contexto, os temas tratados neste livro não poderiam ser 
mais oportunos. Um relatório especial do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para energias renováveis, 
divulgado em 2011, mostrou que a biomassa moderna, juntamente 
com a energia solar e eólica, está entre as três tecnologias renováveis 
que mais devem crescer até 2050. Atualmente, 13% de toda a energia 
consumida no mundo vêm de fontes renováveis, sendo que somente a 
bioenergia é responsável por mais de 10%. 

No Brasil, a cana-de-açúcar e a biomassa de base florestal já 
respondem por mais de 60% da oferta de energia renovável do país, 
que possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Além 
disso, o aumento da produção de biocombustíveis, bioeletricidade e 
florestas energéticas é parte importante dos compromissos assumidos 
pelo governo brasileiro em sua Política Nacional sobre Mudanças do 
Clima. Isso porque esses produtos, como é o caso do etanol de cana-
de-açúcar, têm grande capacidade de reduzir as emissões de GEEs no 
ciclo de vida quando comparados com seus substitutos fósseis. O uso 
energético, no entanto, não é a única alternativa ao processamento da 



 

biomassa, que pode ser convertida em uma série de outros produtos. 
Bioplásticos, químicos, óleos lubrificantes e solventes são alguns 
exemplos de materiais renováveis que podem ser obtidos a partir desta 
matéria-prima. Considerando-se o potencial agrícola dos países em 
desenvolvimento, transformar a biomassa em um vetor de 
desenvolvimento ainda é uma importante alternativa para estes países. 
Para tanto, é preciso conhecer os aspectos técnicos das cadeias 
produtivas da bioenergia, seus benefícios e desafios socioambientais e, 
por fim, identificar os investimentos e as políticas necessárias para 
tornar a atividade viável e atrativa economicamente. 

Este livro aborda não só o cultivo e processamento da cana-
de-açúcar e das espécies florestais nas chamadas biorrefinarias como 
também aspectos relacionados à sua sustentabilidade, discutindo as 
perspectivas de pesquisa e desenvolvimento para a expansão destas 
indústrias. 

Dividido em 20 capítulos, elaborados por renomados 
pesquisadores, empresários e representantes do governo, a obra é uma 
importante contribuição para a difusão do conhecimento e a 
consolidação do uso diversificado da biomassa no Brasil e no mundo. 



 

Apresentação 

De acordo com Goldemberg, (2007), os combustíveis fósseis 
estão com os dias contados, sendo o tempo estimado para a duração 
das reservas de petróleo, gás natural e carvão acabarem de 41, 64 e 
155 anos, respectivamente. Embora se trate apenas de uma previsão, 
já que novas descobertas de combustíveis fósseis vêm acontecendo 
paulatinamente, tais recursos não são inexauríveis e eventualmente se 
tornarão escassos e de alto custo. Por outro lado, a utilização de 
combustíveis fósseis está sob severa crítica dos ambientalistas, pelo 
seu potencial efeito negativo nas já perceptíveis mudanças climáticas.  

Mesmo considerando que todos esses aspectos sejam 
controvertidos e de difícil comprovação, é melhor prevenir do que 
remediar, sendo a minimização do uso de tais combustíveis um grande 
anseio da sociedade moderna. A substituição dos combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão, gás) não é tarefa fácil em razão da gigantesca 
demanda dessa fonte energética mundo afora; o consumo atual de 
petróleo no mundo alcança a assombrosa cifra de 14 milhões de 
toneladas por dia.   

Dentre as inúmeras fontes alternativas de energia, que incluem 
biomassa, nuclear, solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica etc., a energia 
proveniente da biomassa tem sido muito investigada, especialmente 
pelo seu potencial de produzir os combustíveis líquidos que 
consomem fração significativa do petróleo hoje extraído no mundo. 
Naturalmente, do petróleo não se extrai somente combustíveis 
líquidos. Outros produtos de altíssimo valor agregado são também 
obtidos; na verdade, 42% do valor do petróleo resultam da conversão 
de apenas 4% dessa matéria-prima em produtos químicos, borracha, 
plásticos etc. Dos 96% restantes, 70% é convertido em combustíveis 
líquidos, gerando outros 43% do valor do petróleo. Os outros 26% são 
usados para gerar óleo combustível, óleos, betume e outros produtos 



 

de baixo valor agregado, produzindo os restantes 15% do valor total 
do petróleo. Esse é o modelo das refinarias de petróleo que aproveitam 
toda a matéria-prima fóssil, agregando valor às pequenas frações, 
porém também utilizando as grandes frações.  

Com o ímpeto de se substituir os combustíveis de origem 
fóssil, pelo menos parcialmente, surgiram na última década os 
conceitos de biorrefinagem e biorrefinaria. Biorrefinagem é definida 
como o processamento da biomassa em uma gama de produtos 
comerciais e energia, de maneira sustentável. Biorrefinaria seria a 
unidade industrial que integra equipamentos e processos de conversão 
de biomassa, para produzir combustíveis, energia, materiais e 
produtos químicos. Em outras palavras, a biorrefinaria utiliza o 
mesmo conceito da refinaria de petróleo, porém partindo de matéria-
prima renovável. Naturalmente, o termo biomassa é muito amplo, 
podendo esta ser de origem animal, vegetal, incluindo até mesmo 
algas, fungos, bactérias etc. 

Este livro trata da biorrefinaria de biomassas lignocelulósicas, 
especificamente da cana-de-açúcar e de espécies florestais, 
considerando a produção da biomassa e o seu processamento em 
energia, combustíveis, materiais e produtos químicos. Ênfase é dada 
ao assunto bioenergia, que consta do título desta obra, em razão de sua 
grande importância para o Brasil, que já conta com 26% desse tipo de 
energia em sua matriz energética. Além disso, o Brasil é um grande e 
eficiente produtor de biomassa, tendo ao seu dispor florestas plantadas 
de eucalipto com produtividade média de 20 toneladas secas por 
hectare por ano e uma disponibilidade anual de 70 milhões de 
toneladas de bagaço e outras 70 milhões de palha de cana-de açúcar 
para fins energéticos. Vale ressaltar que, dada a grande abrangência 
dos processos de bioenergia e biorrefinaria existentes e sob 
investigação na atualidade, não foi possível cobrir absolutamente 
todos os aspectos relativos a estes tópicos nesta obra. 

Fernando Santos 

Jorge Colodette 

José Humberto de Queiroz 
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CAPÍTULO 
10 

 

 

 

 

Energia da Madeira 
 

 

José Otávio Brito1 

 

 

sse texto foi elaborado à época em que se realizava a 
“Rio+20”. Nada mais oportuno e coincidente, portanto, 

do que se considerar o tema da energia da madeira, pelo entendimento 
de que este se encontra fortemente ligado ao conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

A “Rio+20” foi permeada por temas ecológicos e 
socioambientais, em que, mais uma vez, se fizeram presentes as 
questões da exploração dos recursos naturais, do desmatamento, das 
emissões atmosféricas, da geração de energia etc., bem como seus 
papéis no eventual comprometimento da nossa qualidade da vida. 
Fazendo-se uma analogia com o conceito das emissões de gases de 
efeito estufa e, segundo o que foi propalado ao seu término, o saldo da 
“Rio+20” foi do tipo “emissão zero”, ou seja, não se recuou nem se 
prosperou em relação a resultados afirmativos e concretos. De 
qualquer forma, foi mais uma oportunidade global de debates e 

                                                           

1 Engenheiro Florestal, M.S. Ph.D., Professor da Universidade de São Paulo – Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”. E-mail: jobrito@usp.br 
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somente com o passar do tempo será possível avaliar suas 
consequências. À parte tais fatos, é inegável que o uso de recursos 
florestais se enquadra perfeitamente como foco de eventos como a 
“Rio+20”, sobretudo considerando-se o uso da madeira.  

No simples e pequeno objeto artesanal ou no mais sofisticado 
produto industrial, a madeira se faz constantemente presente em nosso 
cotidiano. Sua grande disponibilidade, frente à ampla existência de 
fontes de fornecimento, somada às tradições culturais, às tecnologias 
de transformação e à competitividade econômica, colocam a madeira 
no rol dos produtos essenciais básicos mais consumidos no mundo 
(Figura 10.1). Com isso, globalmente, ao menos 30% das funções 
nominadas para as florestas são consideradas como de produção de 
madeira (Figura 10.2).  

 

Figura 10.1 – Produção mundial comparativa de madeira. 
Fonte: Brito, 2012. 

 

Considerando-se as populações dos países social e 
economicamente mais desenvolvidos, o que se apresenta como mais 
visível em relação ao uso da madeira é o leque dos chamados produtos 
fibrosos, principalmente ligados aos componentes da construção civil, 
da habitação, do mobiliário e do papel, em seus mais variados tipos. 
No entanto, isso não representa, quantitativamente, a maior parcela de 
produtos que têm a madeira como fonte primária de aplicação. Existe 
uma utilização, à qual se pode atribuir certa “invisibilidade”, que, 

- 2008 - 
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quantitativamente, se sobressai perante as demais, representada pela 
sua aplicação como fonte de energia (Figura 10.3). 

 
Figura 10.2 – Funções nominadas para as florestas no mundo. 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010a.  

 

 

Figura 10.3 – Produção mundial de madeira por tipo de demanda. 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012b.  

 

A “invisibilidade” do uso da madeira ocorre, em primeiro 
lugar, pelo fato de que, com pequenas exceções, as principais áreas 

- 2009 -  

- 2010-  
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florestais, supridoras de madeira encontram-se fora do quadro dos 
países considerados social e economicamente mais desenvolvidos. 
Forçados pela ausência de fontes de suprimento, o uso da madeira 
para energia em tais regiões não progrediu e suas demandas 
energéticas passaram a se basear, fundamentalmente, nos derivados do 
petróleo, carvão mineral e energia nuclear, bem como, em alguns 
casos específicos, na hidroeletricidade.  

Ocorre que, por razões histórico-culturais, é no exemplo 
desses países que os considerados menos desenvolvidos têm adotado 
seus modelos e padrões de evoluções econômicas e sociais. Nesses 
modelos, até recentemente, a madeira não tinha representatividade. 
Isso é verdadeiro, sobretudo, considerando-se as tecnologias, a infra-
estrutura de geração e uso, bem como as definições políticas dos 
governos, em torno das opções de atendimento das demandas 
energéticas. Em suma, o “modelo de fora” sempre foi mais valorizado 
e considerado melhor. Não é sem justificativa, portanto, que em 
tempos não muito distantes era comum se deparar com expressões do 
tipo “usar lenha é coisa de país atrasado e pobre”. Tudo isso, 
modernamente, parece ter novo direcionamento quando não só 
técnicos e empresários, mas também órgãos formais, por meio de 
decisão política de várias nações, têm visto na madeira valores 
estratégicos significativos, considerando o atendimento da demanda 
por energia, de forma sustentável e ambientalmente amigável.   

No próprio setor florestal, sempre houve um forte conceito, ou 
talvez preconceito, de que o uso da madeira para energia seria, 
comparativamente, menos relevante do que outras aplicações; e ainda 
de que a política para o desenvolvimento do setor deveria ser dirigida 
para valores atrelados aos grandes complexos industriais, com intensa 
demanda de capital e elevado retorno de investimento. Aqui vale 
também lembrar que, no setor, até pouco tempo atrás, eram comuns as 
expressões “não se deve usar madeira para lenha e sim para fins mais 
nobres”. Felizmente, esse jargão é passado, sendo agora difícil aceitar 
a afirmação de que a geração de energia não seja tão importante 
quanto às demais aplicações que a madeira nos oferece. O que se pode 
questionar não é a aplicação energética, em si mesma, mas, sim, as 
formas não sustentáveis da sua obtenção e de seu uso.   

A “invisibilidade” ainda pode ser atribuída ao fato de que, 
globalmente, grande parcela da madeira usada para energia tem sido 
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obtida e aplicada, de modo informal, sem nenhum controle quanto à 
origem, ao modelo de obtenção, processamento e uso. Com isso, as 
informações e estatísticas relacionadas ao setor são poucas e, muitas 
vezes, inseguras. Cria-se um círculo vicioso, em que, por falta de 
informações, não se considera a situação e, sem as mesmas, não se 
valoriza a aplicação. Nesse contexto, há ainda ausência, 
principalmente, dos órgãos de pesquisa e de planejamento, no sentido 
de se lançarem mais consistentemente na realização de estudos sobre o 
assunto. 

No século passado, o uso da madeira para energia vinha sofrendo 
redução de oferta-demanda, uma vez que o crescente consumo global de 
energia passou a ser atendido, substancialmente, pelo uso do carvão 
mineral, petróleo, energia nuclear e hidroeletricidade. Uma reversão nesta 
tendência ocorreu quando, próximo ao final do século, houve retomada 
de crescimento (Figura 10.4).  

 
Figura 10.4 – Evolução da produção mundial de madeira para energia. 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012b.  

 

Certamente, essa tendência se apresentou como reflexo da 
“redescoberta” da madeira no seu papel energético, por conta das 
crises no preço do petróleo e do anúncio de que ele se tratava de um 
recurso finito. Na mesma época, também começou a ser mais forte a 
consciência da sociedade quanto à necessidade de se empregar 
recursos energéticos renováveis e sustentáveis. Nos últimos tempos, 
apesar da redução na taxa inicialmente observada, certamente, reflexo 
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da crise econômica global, que refreou a demanda por energia de uma 
forma geral, o crescimento no consumo de madeira ainda continua.   

Dados da Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (2012c) apontam a madeira como a mais importante fonte de 
energia renovável, respondendo por mais de 9% da oferta global de 
energia primária. A sua utilização iguala-se à soma de todas as demais 
fontes mundiais de energia renovável (hidráulica, geotérmica, biogás, 
resíduos, energia solar e biocombustíveis líquidos). O trabalho ainda 
indica que mais de dois bilhões de pessoas dependem da energia 
contida da madeira, para cocção de alimentos e/ou aquecimento, 
particularmente, nos domicílios dos países em desenvolvimento, 
representando, em muitos casos, a única fonte internamente disponível 
e acessível de energia. O uso energético domiciliar representa 33% do 
consumo global de energia renovável, tornando a madeira a mais 
descentralizada das energias no mundo. Pode-se deduzir desse fato o 
importante caráter social do seu uso como fonte de energia. 

Se, em termos quantitativos, o uso da madeira para energia 
está mais presente nos países em desenvolvimento, isso não significa 
que sejam pequenos os volumes aplicados em países fora dessa 
nominação. Nos EUA e França, por exemplo, os volumes são bastante 
expressivos (Figura 10.5).  

 
Figura 10.5 – Principais consumidores mundiais de madeira para energia.  
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012b.  
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Recente estudo divulgado pela United Nations Economic 
Comssion for Europe (2012) confirma que, dentre as renováveis, a 
madeira é a mais importante fonte de energia da Europa, 
representando 3% da oferta total de energia primária e 47% do 
fornecimento de energia renovável na região. O estudo aponta ainda 
que a madeira cobre quase 20% das exigências totais de energia da 
Suécia, da Finlândia e da Estônia, sendo responsável por bem mais da 
metade do fornecimento de energia renovável nos Estados nórdicos e 
bálticos, bem como na Sérvia e na República Checa. O total de 44% 
da oferta de biomassa lenhosa europeia é utilizado para fins 
energéticos. A boa notícia é a de que, apesar do crescimento da taxa 
de consumo de madeira para energia, as florestas da região estão 
aumentando em área, bem como os volumes de madeira em pé. 

O consumo de madeira para energia, evidentemente, traz 
atrelada a questão da existência de fontes que possam garantir 
continuidade da oferta. Segundo Brito et al. (2008), em várias regiões 
do planeta, a situação é crítica, não somente devido à escassez de 
florestas, mas também diante das dificuldades para se encontrar 
substitutos energéticos adequados, a preços competitivos. Os autores 
afirmam ainda que, além da chamada demanda espontânea ou 
demanda histórica, devem-se destacar as demandas ocasionais, que 
estimulam ainda mais o consumo da madeira para fins energéticos. 
Um exemplo típico foi aquele vinculado à crise do petróleo, 
vivenciada, sobretudo na década de 1970. Na ocasião, a madeira 
passou a ser vista como alternativa imediata para a diminuição da 
dependência da importação de energia, para muitos países. 

Nos últimos anos, tem sido notória mais uma fase em que se 
busca na madeira uma alternativa aos combustíveis fósseis. A grande 
motivação está agora atrelada à questão ambiental. A possibilidade da 
reciclagem de CO2, a menor emissão de produtos químicos nocivos ao 
ambiente e, sobretudo, a sustentabilidade da produção, são elementos 
básicos que têm despertado interesse adicional no uso da madeira para 
fins energéticos. Há que se destacar ainda, segundo a Food and 
Agriculture Organization (2012b), que a madeira é considerada como 
reserva estratégica de suprimento energético para qualquer país, 
independentemente de seu nível socioeconômico, pois pode ser usada, 
a qualquer momento, quando surgem dificuldades econômicas, 
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desastres naturais, conflitos ou situações de escassez de oferta de 
energia fóssil. 

Brito et al. (2008) afirmam que, diante do crescimento da 
importância da madeira como fonte energética, tem se tornado 
indispensável compatibilizar essa aplicação com as demais formas de 
utilização desse produto. Além disso, afirmam que há urgente 
necessidade de se aumentar a eficiência de aproveitamento dos 
recursos mediante, por exemplo, maior intensidade de uso de resíduos 
provenientes dos diferentes processos de produção florestal e 
madeireira, associando-se a isso a melhoria das técnicas e dos 
processos de conversões energéticas. Os autores consideram, ainda, 
um grande desafio: a necessidade de se intensificarem as práticas para 
o correto manejo das florestas nativas e, sobretudo, incrementar o 
plantio de novas áreas florestais. Somente isso poderá garantir a 
manutenção dos estoques, em várias regiões do mundo, de forma a 
contribuir para a continuidade da oferta.  

Reportando-se ao Brasil, conforme visto na Figura 10.4, o seu 
consumo de madeira para energia é um dos mais significativos do mundo, 
situando-se entre 123 e 150 milhões de metros cúbicos, segundo a Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (2012b) e o Serviço 
Florestal Brasileiro (2010), respectivamente. Ainda de acordo com essa 
última fonte, o consumo de madeira em toras, visando ao atendimento da 
demanda de matéria-prima industrial, estaria na casa dos 122 milhões de 
metros cúbicos. Desse modo, espelhando o que ocorre em nível mundial, 
cerca da metade da madeira consumida em nosso país tem destinação 
energética (Figura 10.6). 

A madeira foi a principal fonte de energia primária no Brasil até o 
final dos anos 70, quando paulatinamente, foi suplantada pelo petróleo 
e pela energia elétrica, segundo Brito e Cintra (2004). Sua 
participação no balanço energético reduziu-se, significativamente, 
pois, seguindo a tendência da maioria dos países social e 
economicamente mais desenvolvidos, o incentivo foi no sentido do 
uso de derivados de petróleo e eletricidade. Mais recentemente, tem 
sido constatada forte reversão nessa tendência, talvez por 
consequência das incertezas quanto à continuidade da oferta das 
fontes em uso e, sobretudo, devido às vantagens econômicas e às 
oportunidades ambientais e estratégicas oferecidas pela madeira como 
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fonte energética (Figura 10.7). Atualmente, a madeira se coloca como 
a quarta fonte de energia primária em nosso país (Figura 10.8). 

  
Figura 10.6 – Principais usos da madeira no Brasil. 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012b.  

 

 
Figura 10.7 – Evolução do consumo de madeira para energia no Brasil.  
Fonte: Empresa de Pesquisas Energéticas, 2012. 

 

Petróleo, Eletricidade 

- 2010-  
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Figura 10.8 – Participação da madeira no balanço energético brasileiro.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012. 

 

Uma questão fundamental ligada à madeira para fins 
energéticos no Brasil diz respeito ao perfil do usuário, considerando 
sua aplicação doméstica. Segundo Ramos (2007), há cerca de 4,2 
milhões de domicílios brasileiros onde as famílias têm na madeira 
e/ou carvão vegetal a principal fonte para atendimento de suas 
necessidades energéticas. Isso se concentraria, substancialmente, nas 
famílias de mais baixa renda (Figura 10.9).  

 
Figura 10.9 – Combustível usado para cocção em fogão por perfil de 

renda no Brasil.  
Fonte: Ramos, 2007. 

- 2010 - 



Energia da madeira 281 

Considerando-se os dados expostos e um valor médio de 
quatro pessoas residindo num mesmo domicílio, poderia ser estimada 
a existência de um contingente de mais de 15 milhões de dependentes 
da madeira para energia em nosso país. Brito (2007) estima que esse 
valor pode chegar até trinta milhões, também afirmando que o elenco 
é composto por usuários das camadas mais carentes da população, 
com dificuldades de acesso a outras fontes energéticas, por razões 
econômicas e/ou estruturais. O contexto dessa utilização implica, 
portanto, a existência de forte componente de ordem social a ser 
atendido, em relação às políticas públicas, incluindo-se a questão de 
segurança alimentar.  

Importante comentar que as soluções para os desafios do uso 
energético domiciliar da madeira não precisam passar, 
necessariamente, pela simples substituição da madeira pelo gás natural 
ou liquefeito de petróleo, quando, globalmente, se buscam alternativas 
para os combustíveis fósseis, pois o uso da madeira para cocção e 
aquecimento pode, perfeitamente, ser continuado. Há, porém, a tarefa 
de se estimular o desenvolvimento tecnológico, visando à melhoria 
dos equipamentos e sistemas dedicados a tais funções. Aliado a isso, 
haveria ainda que se estabelecer uma política específica, visando ao 
acesso à madeira para tal finalidade e de forma sustentada. 

Além da importância quantitativa e social do uso de madeira 
para energia, merece ser destacada a questão do balanço energético 
vinculado à sua obtenção. Nesse contexto, e considerando-se os atuais 
e modernos padrões de produção florestal sustentada, estima-se que a 
eficiência seria da ordem de 99%, contabilizando-se o que é 
demandado e o que se torna disponível em termos energéticos. Ao 
lado de um saldo bastante positivo, deve-se destacar que a madeira, 
quando usada para fins energéticos, traz grande contribuição para com 
as propostas de equilíbrio das emissões atmosféricas, considerando-se 
tanto os gases de efeito estufa como outros tipos de gases nocivos, 
comparativamente aos combustíveis fósseis. Deve-se, ainda, somar o 
fato de que, na sua equivalência em petróleo, o resultado dos cálculos 
referentes à obtenção e transporte dessa madeira estaria abaixo dos 
US$ 20.00/barril. Por sinal, não é por acaso que o preço de 
comercialização da madeira e do carvão vegetal tem sido bastante 
competitivo em relação a outras fontes de energia no Brasil (Figura 
10.10).  
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Figura 10.10 – Preços de comercialização de energia praticados no Brasil.  
Fonte: Empresa de Pesquisas Energéticas, 2012. 

 

Outro atributo essencial atrelado à madeira para energia diz 
respeito à independência e à segurança de suprimento e uso. Isso 
porque a madeira pode, perfeitamente, ter sua produção desvinculada 
de crises econômicas e políticas, além de não ser alvo de contestações 
da sociedade, comparativamente, ao que tem sido observado para 
diversas outras fontes energéticas, como são os casos, por exemplo, 
dos combustíveis fósseis e da energia nuclear. A independência 
energética pode ser considerada desde o contexto de uma simples 
comunidade até o âmbito de um país, evidentemente, desde que seja 
garantida a sustentabilidade entre a produção e o consumo. Isso é 
particularmente válido para países como o Brasil, que possui uma das 
mais avançadas tecnologias de produção florestal sustentada e 
excelentes condições edafoclimáticas para tal, compreendendo vasta 
disponibilidade de área, tornando o uso da madeira para energia 
extremamente atraente. O próprio setor de base florestal, incluindo 
desde o pequeno até o grande empreendimento, já tem isso como 
ponto de referência, identificado numa grande quantidade de 
exemplos em que as demandas energéticas são atendidas pela madeira.  

Uma parcela significativa da produção siderúrgica brasileira é 
sustentada pela madeira, convertida em carvão vegetal, representado 
pelo segmento de produção de ferro-gusa, totalmente livre de 
importações do coque, tradicional combustível-redutor fóssil 
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siderúrgico. Por sinal, a opção pelo carvão vegetal na siderurgia deve 
merecer toda a atenção em relação às definições de políticas 
industriais para o setor. Apesar dos enormes desafios ainda existentes, 
o potencial de consolidação do Brasil nesta área é muito grande, 
considerando-se a oportunidade de nos consagramos, mundialmente, 
como único país capaz de produzir o verdadeiro “aço verde” (Figura 
10.11).      

 
Figura 10.11 – Vocação brasileira para a siderurgia a carvão vegetal.  

 

Considerando-se ainda os exemplos no setor florestal, os 
dados da Associação Brasileira de Florestas Renováveis (2012) 
mostram que, do total das áreas de plantios com eucalipto em nosso 
país, 20% possuem destinação energética, significando um 
equivalente de, no mínimo, 500 mil hectares de florestas plantadas. 

Outro belo exemplo pode ser encontrado na indústria de 
celulose e papel, em que se encontra consagrado o componente 
energético a partir da madeira, mediante sua combustão direta ou da 
lignina contida no licor negro resultante do processo de obtenção da 
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polpa celulósica. Nesse setor, por sinal, o incremento da participação 
da energia da madeira tem sido significativo (Figura 10.12). 

 
Figura 10.12 – Evolução da matriz energética da indústria celulose e 

papel no Brasil. 
Fonte: Bertini, 2011. 

       

A exemplo do que ocorre em qualquer segmento dependente 
da aplicação de produtos de origem natural, o uso da madeira para 
energia possui uma série ampla de demandas ligadas à sua obtenção, 
seu preparo e uso. Isso pode ser contextualizado desde o mais simples 
processo de “catação”, normalmente vinculado ao tradicional uso na 
cocção doméstica, até o sofisticado e complexo sistema de geração de 
termoeletricidade em leito fluidizado. São dois universos muito 
distintos, para os quais devem ser oferecidos tratamentos 
diferenciados.  

O grau de complexidade e de exigência cresce, 
principalmente, na medida em que aumentam os volumes consumidos, 
fazendo com que sejam necessários maiores graus de eficiência de 
processamentos, aproveitamento e, consequentemente, de controle. Ao 
longo do tempo, isso tem demandado o surgimento de processos 
relacionados ao uso da madeira para energia, aos quais se pode dar o 
nome de pré-processamentos. No rol das alternativas, estão 
consagradas a fragmentação e a compactação, nas quais se incluem 
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preparos da madeira, de acordo com as exigências de cada modelo de 
aplicação, como é o caso da combustão (Figura 10.13).  

 
Figura 10.13 – Principais opções de pré-processamento da madeira 

para energia. 

        

As toras/toretes constituem-se em peças integrais de madeira, 
com comprimento na ordem de 1,00 a 2,00 m e têm sido a forma mais 
tradicional da sua comercialização para energia, quando a madeira é 
usualmente denominada “lenha”. A toletagem trata da obtenção de 
peças com comprimento inferior 1,00 m, em que há, geralmente, 
atividade manual, por parte do usuário. A picagem constitui-se na 
transformação da madeira em cavacos, permitindo total mecanização 
da carga e descarga. Além do mais, a superfície de evaporação dos 
componentes da madeira é facilitada, bem como o contato deles com o 
oxigênio do ar durante a combustão. Maior grau de eficiência é assim 
alcançado no processo. A moagem da madeira é um processo bastante 
específico e, desse modo, pouco usado. Seria a condição ideal para a 
combustão da madeira, no entanto, a obtenção de pó apresenta 
limitações de ordem econômica. Mais recentemente, tem sido 
aventada tal possibilidade, considerando-se o uso de resíduos 
florestais, após suas transformações em biomassa torrada, de tal forma 
a se homogeneizar suas características, bem como reduzir a demanda 
de energia para moagem, conforme propõem, por exemplo, Pincelli et 
al. (2009).  
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No contexto da compactação, a briquetagem tem sido 
preconizada para muitos tipos de biomassa e, no caso florestal, liga-se, 
principalmente, aos resíduos da coleta de madeira em condições de 
campo ou aos resíduos do processamento industrial da madeira. É um 
processo, mundialmente conhecido, que permite a obtenção de 
materiais nas dimensões próximas às dos toletes. Os resíduos 
compactados oferecem grande vantagem, por conta do forte 
incremento da densidade que se observa no produto final. A 
peletização dirige-se no mesmo sentido da briquetagem, sendo 
também um processo mundialmente conhecido, no qual se preconiza a 
obtenção de materiais nas dimensões próximas às dos cavacos de 
madeira, comportando as mesmas definições técnicas de 
processamento daquele material. A mecanização é totalmente 
aplicável.    

É evidente que, ao se abordar o tema da madeira para energia, 
várias rotas podem ser sugeridas em relação aos processos e produtos 
energéticos que, direta e/ou indiretamente, podem ser obtidos e 
usados. As opções vão da aplicação em seu estado “in natura” àquelas 
em que são propostas transformações, via rotas térmicas, químicas e 
biológicas ou suas combinações (Figura 10.14).  

 
Figura 10.14 – Rotas para uso/conversão energética da madeira. 

 

Sem nenhuma dúvida, as rotas de transformação têm recebido 
atualmente grande atenção, sobretudo, no âmbito da pesquisa e do 
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desenvolvimento tecnológico. Importante mencionar, no entanto, que, 
na maioria dos casos, não se trata de rotas que precisam ser “iniciadas 
do zero”. Várias delas dependem apenas de “repaginações” de 
processos já usados no passado, como é o caso da hidrólise da 
madeira, para a obtenção de etanol. 

Desde os anos 30, por exemplo, o processo de hidrólise é 
conhecido e vem sendo aplicado em países da antiga União Soviética. 
Naquela região, ao final dos anos 80, havia capacidade de produção anual 
instalada de cerca de 400 milhões de litros de etanol obtidos mediante 
hidrólise ácida da madeira, segundo Mikhail e Rabinovich (2012). Várias 
questões, sobretudo ligadas ao suprimento de matéria-prima, fizeram com 
que tal produção se reduzisse ao longo do tempo. Certamente, também 
contribuíram para tanto questões de ordem política e social. 

Nesse ponto, é importante ainda lembrar que, à época das 
crises do preço do petróleo, entre os anos 70 e 80, o Brasil também 
esteve engajado na rota da hidrólise da madeira. Havia uma meta 
definida para que o nosso país viesse a produzir etanol da madeira na 
casa dos 11 bilhões litros anuais, segundo Gevert (1980). O plano foi 
marcado pela criação da Coabra – Coque e Álcool da Madeira, 
mediante a instalação, pelo governo federal, de uma usina na região de 
Uberlândia, MG. A desarticulação do plano ocorreu por erros político-
administrativos de gestão da empresa, segundo Santos (2012). 

A existência de várias opções de rotas para se tratar a questão 
do uso da madeira para energia implica o surgimento de conceitos, 
práticas e definições estratégicas, as quais, muitas vezes, são confusas, 
mal definidas e/ou mal elaboradas em seus objetivos e valorizações. 
Em que pese à existência de diversas alternativas, sem nenhuma 
dúvida, há a necessidade de se traçar uma linha demarcatória entre o 
que já é praticado e o que se constitui em potencialidade, incluindo-se 
as repaginações de processos e/ou aqueles processos que possam 
realmente ser considerados como novos.  

Conforme já comentado, existe ampla e consistente demanda 
mundial pela madeira como combustível sólido, que traz uma série de 
implicações de ordem ambiental, social, tecnológica e econômica. O 
Brasil não foge a essa regra, havendo apenas o adicional de que aqui se 
pratica a maior produção/consumo mundial de carvão vegetal de madeira, 
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destinado ao atendimento de uma importante parcela da sua produção 
industrial siderúrgica (Figura 10.15).   

 
Figura 10.15 – Principais rotas praticadas no Brasil no uso da madeira 

para energia.  

 

Diante dos fatos, sem desconsiderar todas as demais opções, é 
fundamental que se ofereça atenção diferenciada para a realidade do 
uso da madeira como combustível diretamente e/ou transformada em 
carvão vegetal, no sentido de respostas concretas, no âmbito do 
desenvolvimento tecnológico e de políticas públicas específicas.  

Cabe aqui a crítica àqueles que apregoam a existência de uma 
“biomassa moderna”, em contraste ao que seria a “biomassa 
tradicional”, identificada pelo uso da lenha. Mais uma vez deve ficar 
claro que a situação não deve ser colocada como atraso ou 
modernidade, em relação ao uso. O que está em jogo, em verdade, é a 
ausência de oportunidades concretas para a solução das baixas 
eficiências dos equipamentos e sistemas de combustão da madeira, 
bem como o necessário fortalecimento da oferta e do uso da madeira 
de forma sustentada. As opções tecnológicas existem, havendo apenas 
necessidade de decisões concretas para o estímulo nessa direção.   
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A linha divisória permitiria ainda a clara identificação do 
atendimento, por exemplo, da demanda por combustíveis líquidos, 
destinados ao setor de transporte, em que a madeira, conforme já 
exposto, também pode se apresentar como fonte de matéria-prima. O 
atual uso energético de madeira não pode, conceitual e 
institucionalmente, ser colocado no contexto dessa identificação, 
dadas as diferenças que envolvem as situações, em relação ao que seja 
potencialidade e ao que, de fato, já se pratica.  

Cabe aqui também o comentário sobre o uso do termo 
“biocombustível”. Perante a comunidade internacional, o termo se atrela 
à produção e ao uso de produtos destinados, sobretudo, à substituição de 
combustíveis líquidos derivados do petróleo. Nessa definição, portanto, 
há uma forte resistência para a inclusão da madeira, visto a especificidade 
do seu uso direto como combustível sólido ou transformada em carvão 
vegetal. Vale lembrar, mais uma vez, que o uso da madeira ocorre fora 
dos chamados países social e economicamente mais desenvolvidos, cujas 
políticas energéticas são voltadas, fortemente, para a substituição de 
combustíveis para transporte veicular. Desse modo, o Brasil, pelos 
aspectos expostos, é talvez o único país, no mundo, que pode se dar ao 
luxo de incluir, de modo consistente, a madeira na concepção dos 
biocombustíveis, mas numa concepção muito mais ampla do que só a dos 
combustíveis líquidos veiculares. Cabe-nos uma reflexão sobre tal 
aspecto, acompanhada de decisões efetivas, visando ao fortalecimento 
dessa concepção na definição do que sejam nossos biocombustíveis 
(Figura 10.16). 

 
Figura 10.16 – Opções de energia. 
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O uso da madeira para energia demanda ampla e forte série de 
ações em relação às fontes de suprimento. Pode-se prever, inclusive, a 
opção pelo uso da madeira proveniente das nossas reservas de 
florestas nativas, desde que devidamente obedecidos os conceitos de 
manejo pela sustentabilidade. Nesse aspecto, é importante se 
considerar a enorme disponibilidade de resíduos das áreas de florestas 
que estão sendo submetidas aos regimes de concessão, pelo governo 
federal, que, a título de exemplo, pode ser identificadas junto às áreas 
de concessão da BR 163, PA (Tabela 10.1). 

 

Tabela 10.1 – Potencial de produção florestal – Áreas de concessão 
BR 163, PA  

Indicador Cenário Conservador Cenário Otimista 

Área de Manejo Florestal 5,7 milhões de ha 8,4 milhões de ha 

Produção de toras 4,6 milhões de m3 7,2 milhões de m3 

Biomassa para energia 3,4 milhões de toneladas 9,1 milhões de toneladas 

Fonte: Quirino, 2009. 

 

Ao lado do uso de resíduos florestais, certamente, é imperioso 
que se ampliem as áreas de plantio e cultivo de florestas, o que, de 
fato, vem se tornando prática cada vez mais comum no Brasil. 
Comente-se que, juntamente com isso, ressurge o conceito das 
chamadas “florestas energéticas”, ou seja, florestas que teriam como 
prioridade o atendimento das demandas de madeira para energia. 
Deve-se ressaltar, no entanto, que o termo tem sido usado também 
para identificar o adensamento de plantios e a redução do ciclo de 
corte da madeira. 

Importante se alertar para os riscos de insucesso se houver 
exagero na aplicação desse conceito. Na medida em que, 
eventualmente, os ciclos forem reduzidos, fora dos padrões 
usualmente praticados, por exemplo, na produção de madeira para 
celulose e carvão vegetal, o cultivo tenderia a se aproximar de uma 
prática agrícola anual ou bianual, apenas com a nuance de que estaria 
sendo usada uma espécie de origem florestal. Evidentemente, nessa 
concepção, não se poderia nominar o resultado final do cultivo como 
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uma floresta. Não sendo floresta, a discussão e as críticas sobre o 
sistema poderiam cessar. 

Mas qual seria então a justificativa de se usar, por exemplo, 
um clone de eucalipto? A resposta poderia vir de o fato de o material 
se apresentar mais lignificado e com maior densidade intrínseca do 
seu lenho, comparativamente ao que se poderia esperar em outras 
espécies agrícolas, como é o caso do capim-elefante, por exemplo, que 
também tem sido sugerido para produção de biomassa, visando ao 
atendimento energético.   

Diante do exposto, a tendência seria então de se excluírem do 
setor florestal as responsabilidades pelas respostas às várias 
indagações que estão surgindo em relação à prática de cultivo de 
árvores adensadas e manejadas em ciclo curto. Há que se questionar 
isso, porque é da experiência e competência do setor que se espera 
virem respostas sobre produção de mudas, fisiologia, nutrição, 
melhoramento genético, pragas e doenças etc., relacionadas às 
árvores. Isso se faz necessário, até por razões de ordem estratégica e 
de responsabilidade institucional, no sentido de que sejam evitadas 
distorções naquilo que tem sido apregoado e conduzido na área dos 
plantios para uso energético.   

Finalmente, conforme relatam Brito et al. (2008), a madeira, 
mesmo se levando em conta os seus demais usos, continuará no seu 
papel de atendimento energético, de forma predominante e por longo e 
previsível futuro. Dados do Ministério de Minas e Energia (2007) 
projetam para o ano de 2030, um consumo de madeira para energia no 
Brasil na casa dos 25,2 milhões de toneladas equivalentes de petróleo 
ou, aproximadamente, 170 milhões de metros cúbicos de madeira. Na 
certeza de que até aquela data nosso país terá continuado com sua 
estratégia de plantios florestais, pode-se prever a existência futura de, 
pelo menos, 5 milhões de hectares de florestas efetivamente plantadas 
e dedicadas a tal finalidade.  Na sua maior amplitude, a madeira irá 
abastecer um consumo tradicional para produção de carvão vegetal 
para siderurgia, para geração de calor no setor industrial e agrícola, 
além de atender à cocção de alimentos e ao aquecimento domiciliar, 
nichos tradicionais de consumo energético em nosso país. Além disso, 
há espaço adicional para que a madeira possa contemplar outras 
oportunidades de uso energético, ainda não totalmente viabilizados, 
por dependerem do desenvolvimento de pesquisas e de avanços no 
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campo tecnológico e econômico. Independentemente de qual seja o 
enfoque, há pontos relevantes que precisam ser atendidos, para que, 
no mínimo, as condições atuais de uso desse material possam ser 
garantidas e, se dentro de uma estratégica bem definida, com enorme 
espaço disponível para valorização adicional da sua participação no 
panorama energético brasileiro. Há, porém, obstáculos a serem 
superados, situados principalmente na área institucional, os quais 
decorrem da própria natureza destas formas de energia.  

A utilização das formas concentradas de energia (petróleo, 
grandes hidrelétricas e energia nuclear) exige uma economia de 
escala, a criação de complexos sistemas centralizados de produção, o 
transporte, a distribuição e a realização de pesados investimentos. 
Essas energias criam, em nível setorial, seu próprio quadro 
institucional e seus próprios instrumentos de planejamento e gerência. 
Por outro lado, as formas descentralizadas de energia, a exemplo do 
que ocorre com a madeira, são basicamente do campo de ação da 
iniciativa privada, principalmente por meio de empreendimentos de 
pequeno e médio porte, mais ou menos isolados, geralmente com área 
de atuação restrita. Desse modo, essas energias não desenvolvem um 
quadro institucional próprio, no interior do qual o planejamento e o 
desenvolvimento tecnológico pudessem ser promovidos, conforme já 
relata Brito (1990a).  

Ponto relevante a ser ainda considerado diz respeito à questão 
tecnológica. A experiência brasileira na siderurgia a carvão vegetal 
tem mostrado que as formas renováveis de energia só se tornam 
viável, em larga escala, se puderem evoluir gradativamente de uma 
situação de base tecnológica rudimentar para a incorporação de 
tecnologias avançadas, de forma a se assegurar maior eficiência 
energética e compatibilidade ecológica e econômica. 

Diante do exposto, são ainda perfeitamente válidas as 
propostas em relação à necessidade da definição e implantação de 
ações pragmáticas que, de longa data, vêm sendo apregoadas, 
conforme Brito (1986), Brito (1990a), Brito (1990b), Brito e Deglise 
(1991), Brito (1997), Brito e Cintra (2004), Brito (2007), Brito et al. 
(2008). Dentre elas, destacam-se: a) desmistificar, retirar da 
marginalidade e valorizar o conceito de uso da madeira para energia; 
b) melhorar a obtenção e o tratamento das estatísticas vinculadas à 
produção e ao consumo de madeira para energia; c) agregar “energia” 



Energia da madeira 293 

como produto do manejo e do uso múltiplo das florestas; c) incentivar 
o plantio de florestas para suprimento energético; d) manejar, de 
forma sustentada, as florestas nativas para fins energéticos; e) induzir 
maior intensificação de uso dos resíduos florestais e industriais para 
fins energéticos; f) induzir e estimular o pequeno e médio agricultor 
na missão da produção e oferta de madeira para energia; g) organizar e 
otimizar a “indústria da lenha”; h) melhorar a eficiência dos processos 
de conversão energética da madeira e ampliar a aplicação dos 
processos já existentes para tal; i) mudar os padrões tecnológicos 
atuais de produção de carvão vegetal, incluindo a recuperação e o uso 
maciço dos gases de carbonização; j) induzir estudos, pesquisas e 
desenvolvimentos tecnológicos na área de aplicação de madeira para 
energia; k) estabelecer programas de extensão e de educação 
relacionados ao uso da madeira para energia; e l) definir políticas 
quanto ao uso de madeira para energia, bem como, efetivamente, 
aplicá-las de forma conjugada, envolvendo tanto o setor florestal 
como o setor energético. 

Certamente, as contribuições que seguem nesta publicação, 
abordando a questão das florestas, da madeira e da energia, em vários 
de seus aspectos, irão contribuir, de forma expressiva, para soluções 
dos desafios que se apresentam. 
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