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RESUMO 

UHLIG, A. Lenha e carvão vegetal no Brasil: balanço oferta-demanda e 
métodos para a estimação do consumo. 2008. 124 p. Tese de doutorado – 

Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia, Universidade de São Paulo. 

As estatísticas de produção e consumo de lenha e carvão vegetal existentes 

para o Brasil apresentam diferenças significativas entre si. Como não estão 

disponíveis os métodos utilizados, o que permitiria identificar os critérios utilizados, 

foram desenvolvidos métodos para estimar o consumo de lenha e carvão vegetal e 

elaborado um balanço oferta-demanda de madeira. Os métodos foram elaborados 

buscando simplicidade, robustez e disponibilidade de informações. Os métodos 

foram testados para o período 1996 – 2005 e comparados com os dados do Balanço 

Energético Nacional – BEN, elaborado pelo Ministério das Minas e Energia – MME. 

Os resultados mostram pequenas diferenças para o consumo total de lenha e carvão 

vegetal.  

Por outro lado, existem diferenças significativas no consumo setorial. Em 

2005, quando comparado com o BEN, o consumo calculado de lenha no setor 

residencial é a metade, no setor agropecuário é o triplo, no setor de serviços e na 

industria é 26,5% e 14,6% menor, respectivamente. O consumo de carvão vegetal 

cai nos setores residencial e de serviços, 62,9% e 82,7%, respectivamente e cresce 

10,0% e 812,3% nos setores industrial e agropecuário, respectivamente. 

No diagnóstico realizado sobre o uso de lenha e carvão vegetal no Brasil, 

foram identificadas regiões suscetíveis a problemas de oferta e que deverão ser alvo 

de estudos aprofundados para não comprometer a quantidade de madeira 

disponível de forma sustentável. O balanço é o resultado da diferença entre a oferta 

e a produção de madeira em nível municipal, que corresponde à menor unidade 

espacial com informação disponível para o Brasil. 

As regiões mais críticas no que se refere à produção de madeira para fins 

energéticos encontram-se nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 

Bahia. É importante destacar que mesmo municípios com balanços positivos podem 

apresentar situações de déficit devido à exploração excessiva e pontual de madeira. 

Palavras-chave: biomassa, fontes alternativas de energia, carvão vegetal, lenha 
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ABSTRACT 

 

UHLIG, A. Fuelwood and charcoal in Brazil: supply-demand balance and 
methods for consumption estimation. 124 p. Thesis (Doctoral) – Program of Post-

Graduation in Energy, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Fuelwood and charcoal statistics for Brazil present important differences 

between them. Once the methods used to estimate production and consumption of 

these woodfuels are not available, which would allow to identify the used criteria, 

methods were developed to estimate the fuelwood and charcoal consumption and it 

was also elaborated a supply-demand balance of woodfuels. The methods were 

prepared seeking simplicity, robustness and availability of information. The methods 

were tested for the 1996 – 2005 period and compared with data from Brazilian 

Energy Balance (BEB), produced by Mines and Energy Ministry. The results show 

little differences for total fuelwood and charcoal consumption. 

On the other hand, there are expressive differences in sector consumption. In 

2005, the fuelwood consumption in residential sector estimated by this study is half of 

Brazilian Energy Balance data. In agriculture is triple and in services sector and 

industry is 26.5% and 14.6% less than BEB data, respectively. The charcoal 

consumption decreases in residential and services sectors in 62.9% and 82.7%, 

respectively and grows 10.0% and 812.3% in industrial and agriculture, respectively. 

In the spatial assessment of fuelwood and charcoal use in Brazil, hotspots 

were identified concerning supply problems, which should be studied in order not to 

endanger the availability of woodfuels. The balance is the difference between supply 

and demand of woodfuel in the municipal level, which corresponds to the minimum 

administrative unit with available information for Brazil. 

The more critical woodfuels production hotspots are located in Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais and Bahia States. It is important to highlight that even municipal 

districts with positive balances may present fuelwood deficits due to an excessive 

and punctual wood exploitation. 

 

Keywords: biomass, alternative energy sources, charcoal, fuelwood 
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3 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2002, o Brasil apresentou, na Conferência Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, proposta para aumentar a 

participação mundial de energia renovável moderna1 para 10% até 2010, que ficou 

conhecida como Iniciativa Brasileira de Energia (GOLDEMBERG, 2002). Na ocasião 

as fontes de energia renovável moderna representavam 2% da oferta total de energia. 

O plano inicial desta tese era analisar o impacto sobre a economia, meio 

ambiente e sociedade da Iniciativa Brasileira de Energia. Porém no levantamento 

das informações sobre fontes renováveis de energia deparou-se com diferenças nas 

estatísticas de lenha e carvão vegetal elaboradas por diferentes organizações para o 

Brasil, conforme Figura 1.1 e 1.2. Estatísticas importantes na elaboração de cenários 

para a definição de metas mundiais de energias renováveis e necessárias para 

subsidiar a tomada de decisões tanto em relação a políticas públicas, como em 

projetos da sociedade civil e iniciativa privada (GOLDEMBERG; COELHO, 2004). 
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Figura 1.1 Oferta interna bruta de lenha no Brasil, diferentes fontes, em milhares de 
toneladas 
Fontes: BRASIL (2006a); FAOSTAT (2006); IBGE (2006 a e b) e IEA (2004a, 2005, 
2006d) 

 

                                            
1 Energia renovável moderna inclui pequenas centrais hidrelétricas – PCHs, energia eólica, energia 
geotérmica, energia das marés, energia solar e biomassa transformada em combustíveis líquidos ou 
gasosos ou em eletricidade. 
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Foram levantados dados de oferta de lenha e consumo de carvão vegetal em 

quatro fontes diferentes, duas internacionais e duas nacionais: Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentos – FAO, Agência Internacional de 

Energia – IEA, Ministério das Minas e Energia – MME e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 
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Figura 1.2 Consumo de carvão vegetal no Brasil, diferentes fontes, em milhares de 
toneladas 
Fontes: BRASIL (2006a); FAOSTAT (2006); IBGE (2006 a e b) e IEA (2004a, 2005, 
2006d) 

Há diferenças importantes de metodologia com relação a estas fontes. A FAO 

obtém os dados dos países por intermédio de questionários. Quando não fornecidos, 

a produção é estimada a partir de relatórios comerciais e anuários estatísticos 

(FAOSTAT, 2006). No caso brasileiro, não foi possível identificar a instituição que 

fornece os dados para a FAO, porém verifica-se que são de baixa qualidade e pouco 

aderentes ao dado oficial, fornecido pelo MME. 

A IEA (2006a) também obtém os dados dos países por intermédio de 

questionários. Os dados do Brasil que constam da estatística e do balanço 

energético são fornecidos pelo MME. Contudo é difícil identificar a parcela 

correspondente à lenha e ao carvão vegetal, uma vez que os dados são agregados 

na coluna Combustíveis Renováveis e Resíduos - CRW, junto com outras fontes de 
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energia como álcool, bagaço de cana e outros resíduos, inclusive madeira de 

desmatamentos. 

O Balanço Energético Nacional – BEN, por sua vez, elaborado anualmente 

pelo MME, utiliza métodos para a estimação do consumo de lenha e carvão vegetal 

que não estão descritos formalmente. No BEN constam notas técnicas e alguns 

critérios e peculiaridades no tratamento das informações (PATUSCO 1988a e b; 

BRASIL, 2006a). Segundo ARAGÃO (2007), o consumo no setor residencial é 

estimado a partir de um consumo específico de lenha por domicilio ajustado 

considerando o consumo residencial de GLP. O consumo de lenha e carvão vegetal 

nos setores comercial, agropecuário e industrial é estimado a partir do consumo do 

ano anterior corrigido por um fator calculado a partir da variação da atividade 

econômica do setor. Em algumas atividades industriais o consumo é ajustado por 

informações fornecidas pelas próprias indústrias ao MME.  

O IBGE (2006c) obtém os dados mediante consulta a entidades públicas e 

privadas, produtores, técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente aos setores 

da produção, comercialização, industrialização e fiscalização de produtos vegetais 

nativos, bem como daqueles produtos originados de maciços florestais plantados. O 

IBGE (2006c) não contabiliza a parcela não comercial, qual seja, a lenha e o carvão 

vegetal produzido a partir de madeira catada/coletada nas propriedades ou ao longo 

de rodovias pelos usuários. 

Apesar dos esforços de diversas instituições em organizar frações de 

informações, inexiste um sistema coordenado que forneça, de forma consistente e 

periódica, informações relacionadas à produção e consumo de recursos florestais. 

O alto grau de dispersão dos usuários de produtos e subprodutos florestais, 

em particular de lenha com destinação energética, inclusive para produção de 

carvão vegetal, a sua disponibilidade na natureza e o baixo nível de formalidade em 

sua comercialização torna a coleta sistemática de dados uma tarefa difícil, sendo 

necessárias metodologias de estimativa que se baseiem em correlações com 

variados parâmetros de relevância. 

A Agência Internacional de Energia – IEA, 2006a, reconhece em seus 

balanços energéticos a dificuldade de fornecer estatísticas confiáveis de 

combustíveis renováveis e resíduos – CRW, o que dificulta o planejamento, 

principalmente nos países cuja dependência energética de combustíveis de madeira 

é grande, conforme Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 Fontes, qualidade dos dados e métodos utilizados pela IEA para estimar 
o consumo de combustíveis renováveis e resíduos 

Região Principal fonte dos dados Qualidade dos dados Variáveis utilizadas na 
estimação do consumo 

África FAO e AfDB Baixa % da população urbana 

América Latina Olade e países Alta Nenhuma 

Ásia Pesquisas Alta para Baixa PIB per capita 

Europa não OECD * Questionários e FAO Alta para Média Nenhuma 

Antiga União Soviética Questionários, países e FAO Alta para Média Nenhuma 

Oriente Médio FAO Média para Baixa Nenhuma 

Fonte: IEA (2006a) 
*Não membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 
OECD 

Sem estatísticas confiáveis fica complexa a tarefa de acompanhar metas 

estabelecidas em programas globais como, por exemplo, as Metas do Milênio 

(Millennium Development Goals – MDGs), que prevêem, dentre outras coisas, 

acabar com a fome e com a miséria; promover a igualdade entre os sexos e a 

valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil2; melhorar a saúde das 

gestantes; garantir a sustentabilidade ambiental (UNDP, 2005). Todas as metas 

citadas têm relação com o uso, freqüentemente insustentável, de lenha e carvão 

vegetal e interferem na vida de mais de dois bilhões de pessoas no mundo que não 

têm acesso a combustíveis líquidos ou gasosos (GOLDEMBERG; JOHANSSON, 

2004). 

Neste contexto, os métodos expostos nesta tese para a estimação do 

consumo de lenha e carvão vegetal visam contribuir para a transparência e 

credibilidade dos dados que constam das estatísticas oficiais do país, com a 

documentação e a descrição dos critérios utilizados para gerar cada valor. Os 

métodos são passíveis de reprodução, claros e utilizam dados disponíveis em 

instituições perenes para não sofrer problemas de continuidade. 

Considerando as diferenças observadas nas Figura 1.1 e Figura 1.2 e a 

importância de dispor de dados confiáveis sobre a produção e o consumo de lenha e 

                                            
2 O uso tradicional da lenha emite altas taxas de monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio 
e material particulado e em ambientes fechados, como residências, as concentrações, em geral, 
estão em níveis muito acima dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A poluição em 
ambientes fechados provoca infecções respiratórias que são uma das principais causas de mortes de 
mulheres e crianças em países em desenvolvimento. Estima-se que morrem, no mundo, por ano, por 
exposição à poluição em ambientes fechados 1,5 milhão de pessoas (WHO, 2007). 
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carvão vegetal para o planejamento energético brasileiro, os objetivos desta tese 

são:  

• analisar e comparar a oferta e a demanda de combustíveis de madeira no Brasil 

e identificar áreas críticas no país; 

• analisar os métodos utilizados no Balanço Energético Nacional – BEN para 

estimar o consumo de lenha e carvão vegetal;  

• propor métodos alternativos para quantificar o consumo de lenha e carvão 

vegetal no Brasil;  

• estimar os consumos de lenha e carvão vegetal utilizando os métodos propostos 

e compará-los com o BEN. 

Na identificação de áreas críticas quanto à oferta-demanda de lenha e carvão 

vegetal, a última informação oficial que permitiria calcular a oferta de madeira é o 

inventário florestal elaborado para o Brasil em 1980, disponível em papel 

(OLIVEIRA, 2006). Desatualizado, para ser utilizado precisaria ser digitalizado, além 

de não considerar a sustentabilidade por bioma. Um país que possui recursos 

florestais tão importantes não pode prescindir de um instrumento de planejamento 

que identifique as regiões onde existe um desequilíbrio na sustentabilidade entre 

oferta e demanda de combustíveis de madeira e permita atuar, de forma preventiva, 

no controle da exploração do recurso natural. 

Quanto aos estudos que quantificam o consumo de lenha e carvão vegetal 

para o Brasil são regionais e analisam o consumo em um setor especifico a partir do 

levantamento primário de dados (SILVA; SOLANGE; PAREYN, 1993a e b; ZAKIA, 

1993; PARAÍBA, 2004; OLIVEIRA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 1988). Por outro lado, o 

Balanço Energético Nacional - BEN, que trata o consumo de lenha e carvão vegetal 

em nível nacional para todos os setores, utiliza métodos para a estimação que não 

estão descritos formalmente. No BEN constam notas técnicas e alguns critérios e 

peculiaridades no tratamento das informações (PATUSCO 1988a e b; BRASIL, 

2006a). Os Balanços Energéticos Nacionais são instrumentos importantes para o 

planejamento energético dos países e sem dados confiáveis e métodos robustos as 

análises e os compromissos internacionais assumidos podem ser questionados. 

Portanto, a contribuição original desta tese consiste em: 

• identificar áreas críticas quanto à oferta e demanda de combustíveis de madeira, 

utilizando dados de oferta atualizados, e 



8 

 

• propor métodos alternativos aos do Balanço Energético Nacional – BEN para a 

estimação da produção e consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil nos 

setores residencial, de serviços, agropecuário e industrial. 

Na identificação de áreas críticas, a oferta sustentável de madeira para o 

Brasil foi produzida a partir de imagens de satélite, Figura 2.10, e atribuídas 

produtividades para diferentes usos da terra, Tabela 2.2. Para identificar as áreas 

críticas foram comparados os dados de oferta com os de demanda, em nível 

municipal, e gerado um mapa com os municípios onde a demanda é maior que a 

oferta de madeira, Figura 2.18. Este mapa é a primeira indicação de áreas que 

necessitam de um diagnóstico aprofundado. 

Os métodos propostos nesta tese partem de informações disponíveis em 

estatísticas nacionais, o que reduz significativamente os custos para a elaboração 

do balanço energético de madeira e têm como principais características a 

transparência e a replicabilidade. 

O consumo de lenha e carvão vegetal no setor residencial é estimado a partir 

da quantidade de usuários e do consumo específico por domicílio. Neste setor são 

considerados, também, o uso de mais de um combustível para cocção e o local 

onde ocorre o consumo: urbano ou rural.  

No setor agropecuário o consumo de lenha e carvão vegetal é estimado a 

partir da parcela da produção agrícola e do tamanho do rebanho que utilizam lenha 

e carvão vegetal em suas atividades e do consumo específico por produção agrícola 

ou tamanho do rebanho. 

Os setores industrial e de serviços têm seus consumos de lenha e carvão 

vegetal estimados a partir dos valores gastos na compra de combustíveis. A parcela 

correspondente à compra de combustíveis de madeira é identificada e dividida pelo 

preço médio do combustível; esta relação fornece o consumo do combustível de 

madeira que está sendo estudado. Nos setores que mantêm estatísticas próprias, o 

consumo de lenha e carvão vegetal é obtido diretamente junto às associações de 

classe. 

O entendimento mais preciso quanto à dinâmica de produção e consumo 

destes combustíveis de madeira, apoiado em uma metodologia estruturada, 

contribuirá para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam o melhor 

uso destes recursos naturais, de reconhecida importância econômica, social e 

ambiental. 
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Para o desenvolvimento da tese, no capítulo 2, o Brasil é situado no mundo 

quanto ao uso de combustíveis de madeira. Para isto, dois bancos de dados 

georreferenciados foram construídos a partir de informações sobre a produção e o 

consumo de lenha e carvão vegetal, bem como a disponibilidade e a produtividade 

de recursos florestais no Brasil e em outros países. Estes dados foram analisados 

espacialmente, por intermédio de um Sistema de Informações Georreferenciadas - 

SIG, e foi gerado o primeiro produto original desta tese, um mapa que mostra o 

balanço oferta-demanda de madeira no Brasil, em nível municipal, e definidas áreas 

potenciais com problemas de sustentabilidade, onde a demanda de combustíveis de 

madeira é maior que a oferta, Figura 2.18. 

Além disto, foram elaborados mapas com a evolução temporal da demanda 

de lenha e carvão vegetal provenientes de extrativismo ou silvicultura. A análise 

espacial também permitiu identificar áreas energética e socialmente homogêneas. 

No capítulo 3 é apresentada a revisão da literatura. São examinadas 

informações sobre consumo específico e métodos de inventário de produção e 

consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil e em outros países, para todos os 

setores. Balanços energéticos estaduais, nacionais e internacionais são analisados 

para verificar como são identificadas as atividades que utilizam lenha e carvão 

vegetal, como os dados são coletados e tratados e como são geradas e divulgadas 

as informações. A partir do conhecimento do estado da arte dos métodos utilizados 

no Brasil e em outros países para estimar o consumo de combustíveis de madeira, 

no capítulo 4 foram propostos métodos originais para estimar o consumo de lenha e 

carvão vegetal no Brasil nos setores residencial, de comércio e serviços, 

agropecuário e industrial. 

Os métodos propostos no capítulo 4 constituem a segunda contribuição 

original deste trabalho. Foram desenvolvidos considerando a simplicidade, robustez 

e disponibilidade de informações. Métodos de estimação devem ser simples para 

que os usuários das informações compreendam a lógica no cálculo dos valores e 

com isto possam inclusive propor melhorias, se necessárias. Devem ser robustos a 

ponto de representar o valor mais próximo do real possível da variável estudada, 

neste caso o consumo de lenha e carvão vegetal nos setores residencial, de 

comércio e serviços, agropecuário e industrial, sem precisar de alternativas ou 

justificativas para explicar os valores estimados.  Em um país com restrições 

orçamentárias e com instituições fortes como o Brasil, utilizar informações 
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disponíveis otimiza recursos financeiros e humanos, considerando os altos custos e 

a mão-de-obra necessária para executar levantamentos primários de dados. 

No capítulo 5 é feita a aplicação dos métodos propostos no capítulo 4. É 

elaborado o balanço energético de lenha e carvão vegetal e estimados os consumos 

para o período entre 1996 e 2005. Os resultados são comparados com os dados do 

BEN e, contrariando a hipótese inicial de que os valores do BEN estavam 

superestimados, a oferta de lenha estimada utilizando os métodos propostos é 4,8% 

maior que os valores do BEN; contudo, são observadas diferenças na distribuição do 

consumo entre os setores.  

O consumo de lenha estimado a partir dos métodos propostos no capítulo 4, 

quando comparado ao BEN, é maior no setor agropecuário, na geração de energia 

elétrica e na transformação em carvão vegetal; 216,4%, 250,0% e 9,3% 

respectivamente. E menor nos setores residencial, de serviços e industrial, 48,0%, 

26,5 e 14,6% respectivamente.  

No caso do consumo de carvão vegetal, os valores aqui estimados, quando 

comparados aos do BEN, são menores nos setores residencial e de serviços, 62,9% 

e 82,7%, respectivamente. E maiores nos setores agropecuário e industrial; 812,3% 

e 10,0%, respectivamente. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas com o trabalho, discute os 

limites dos métodos propostos e propõe aprimoramentos nas estatísticas existentes. 

Sugere políticas públicas para o setor florestal e de madeira energética, destacando 

a possibilidade de estudos posteriores que aprofundem a análise aqui iniciada. 

Em virtude da dinâmica das informações e constante publicação de dados 

atualizados referentes a este tema, as análises, estimativas e comparações feitas 

nesta tese consideram as informações disponíveis até dezembro de 2007. 
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2 O USO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL NO BRASIL E NO MUNDO 

2.1 Perspectiva mundial para o uso de combustíveis de madeira 

A energia sempre teve papel importante no desenvolvimento humano e 

econômico e no bem estar da sociedade. A lenha é utilizada desde as primeiras 

civilizações para fazer fogo, quando a madeira era abundante e gratuita. As pessoas 

viviam em pequenas comunidades e apenas no momento em que surgiram as 

primeiras vilas e pequenas cidades é que a lenha começou a ser comercializada. 

Com o crescimento das cidades, foi aumentando a necessidade de energia e as 

florestas começaram a ser exploradas além da sua capacidade de regeneração, o 

que provocou a falta de madeira em algumas regiões.  
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Figura 2.1 Participação de energia primária, por fonte, 1850 – 1990, e cenário para 
21003 
Fonte: NAKICENOVIC; GRÜBLER; MCDONALD (1998) 

Com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, houve um avanço ainda 

maior no uso da madeira, com a aplicação de inovações técnicas nos campos da 

indústria e dos transportes, a partir da descoberta das máquinas movidas a vapor, 

que se revelou verdadeiramente revolucionária. Sua aplicação nos trabalhos 

 

                                            
3 Cenário tendencial, assume crescimento econômico mundial em níveis intermediários e modestos 
avanços tecnológicos. Considera a ocorrência de impactos ambientais adversos como mudanças 
climáticas e chuvas ácidas em algumas regiões. 
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industriais e em meios de transportes sobre carris e na navegação veio alterar 

profundamente os sistemas produtivos e a vida dos homens. Com a facilidade de 

obtenção de matéria-prima e mão-de-obra, a indústria cresceu. A utilização 

excessiva de recursos naturais e a exploração predatória das florestas começaram a 

chamar a atenção para o impacto ambiental e suas conseqüências. A partir daí 

tornou-se necessário monitorar o suprimento e a demanda de madeira. 

Passados mais de 4.000 anos, embora a lenha continue a desempenhar um 

papel importante como fonte de energia, outras fontes foram descobertas e 

assumiram papel importante no desenvolvimento da sociedade moderna, o que fez 

com que a oferta de biomassa tradicional4 caísse significativamente, Figura 2.1. Em 

2004, representava 7,1% da oferta mundial de energia, que naquele ano foi de 

11.223 Mtep (IEA,2006a), Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Oferta de energia primária, por fonte, por continente, 2004 
Fonte: IEA (2006a) 

 

                                            
4 Os conceitos de biomassa tradicional e biomassa moderna estão relacionados à forma com estes 
combustíveis são obtidos e utilizados. Biomassa tradicional: lenha e carvão vegetal queimados 
diretamente e produzidos predominantemente de forma pouco eficaz a partir de desmatamentos 
insustentáveis e resíduos de animais. Biomassa moderna: biomassa proveniente de cultivos 
transformada em combustíveis líquidos ou gasosos ou em eletricidade (GOLDEMBERG; COELHO, 
2004). 
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Segundo cenários propostos por Nakicenovic, Grübler e McDonald (1998), a 

participação da biomassa tradicional na oferta mundial de energia continuará caindo; 

em 2050 espera-se uma participação de 5,0% e em 2100 de 3,0%, Figura 2.1. Para 

a Agência Internacional de Energia (IEA, 2004b), em 2030, estima-se que a oferta 

mundial de energia crescerá 46,9%, comparada à oferta de 2004, e será de 16.487 

Mtep, sendo a participação da biomassa tradicional na oferta mundial de energia de 

5,6%.  

A oferta de energia primária não é semelhante em todos os continentes; 

observa-se uma participação de biomassa muito maior nos continentes em 

desenvolvimento que a média mundial, Figura 2.2 (IEA, 2006a). 

A produção mundial de biomassa tradicional é concentrada em poucos 

países. Da produção mundial de 1,2 bilhão de m3st5 de lenha, em 2005, metade 

ocorreu em nove países: Brasil, Etiópia, Congo, Nigéria, Estados Unidos, Rússia, 

China, Uganda e Myanmar, Figura 2.3 (FAO, 2006). Em 2002 a produção foi de 1,7 

bilhão de m3st e estava ainda mais concentrada: metade dela ocorreu em seis 

países: Índia, China, Brasil, Etiópia, Indonésia e Congo (FAO, 2004b). 

 
Figura 2.3 Produção de lenha (mil m3st), 2005 
Fonte: FAO (2006) 

Por se tratar de uma fonte de energia de baixo custo, não necessitar de 

processamento antes do uso e ser parte significativa da base energética dos países 

 

                                            
5 m3st – corresponde à medida de volume de um metro cúbico de madeira empilhada, compreende a 
madeira e os espaços vazios entre as toras. Detalhes no anexo D. 
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em desenvolvimento, tem recebido a denominação de “energia dos pobres”, 

chegando a representar até 95% da fonte de energia em vários países. Nos países 

industrializados, a contribuição da lenha atinge no máximo 4%, exceto na Finlândia e 

na Suécia onde a participação da biomassa chega a 20,3% e 16,9% 

respectivamente (IEA, 2006a e b). 

No setor residencial, metade das famílias do mundo ainda utiliza lenha ou 

carvão vegetal para cocção e aquecimento. Em 2004, isto representou 825,72 Mtep, 

que correspondem a 10,8% do consumo total de energia, ou ainda, a 78,8% do 

consumo de combustíveis renováveis e resíduos (IEA, 2006a). 

O consumo de lenha e carvão vegetal está associado à disponibilidade de 

vegetação. Em 2005, existiam 3,95 bilhões de hectares de florestas, que 

correspondem a 30,3% da superfície terrestre (FAO, 2006), Figura 2.4. 

Originalmente as florestas ocupavam metade da superfície terrestre. 

 
Figura 2.4 Cobertura vegetal no mundo e maiores produtores de lenha em 2005 
Fonte: FAO (2006) 

Embora a floresta nativa sempre fosse tratada como uma fonte de energia 

que parecia inesgotável, há a questão da sustentabilidade da lenha consumida. A 

forma intensa com que ela foi explorada deixou vários países em situação crítica, 

mesmo em regiões onde existiam abundantes coberturas florestais.  O impacto do 

uso energético de lenha sobre as florestas não está devidamente dimensionado; a 

FAO (2006) estima que, em 2005, 1,5 bilhão de m3 st foi utilizado como lenha, porém 

reconhece que existe uma quantidade de madeira retirada informalmente (ou 
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ilegalmente) que não é contabilizada e, portanto o consumo de lenha é seguramente 

maior.  

A área com florestas praticamente não foi alterada nos últimos anos em 

escala global, embora o desmatamento continue ocorrendo em taxas elevadas. 

Cerca de 13 milhões de hectares são desmatados todos os anos. Os países que 

mais desmataram no período 2000 – 2005 foram: Brasil, Indonésia, Sudão, Rússia, 

México, Papua-Nova Guiné e Peru, Figura 2.5.  

 
Figura 2.5 Alteração da cobertura florestal, em ha/ano, no período de 2000 – 2005 
Fonte: FAO (2006) 

A principal causa do desmatamento é a mudança do uso da terra pela 

transformação de áreas de florestas em agropecuária, o que disponibiliza lenha para 

ser utilizada como fonte de energia (FAO, 2006). Não existem estimativas confiáveis 

do impacto provocado sobre as florestas pelo uso energético de madeira, embora 

em alguns países, principalmente na África Subsaariana, espere-se um impacto 

significativo devido ao intenso uso de lenha como fonte de energia. 

Por outro lado, o plantio de florestas, sua expansão natural e a restauração de 

ambientes reduziram significativamente as perdas destas áreas. As perdas líquidas 

no período de 2000 a 2005 são estimadas em 7,3 milhões de hectares por ano, 

praticamente metade do total desmatado (FAO, 2006). 

2.2 Perspectiva brasileira para o uso de lenha e carvão vegetal 

A madeira, como fonte de energia, tem um papel importante no Brasil desde o 

período colonial.  
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As florestas nativas brasileiras cobrem 415,9 milhões de hectares e 

correspondem a 31,1% do total de florestas do mundo. A área reflorestada de 5,4 

milhões de hectares é a oitava maior do mundo e cresce 21 mil hectares por ano 

(FAO, 2006). 

No Brasil são desmatados, em média, 3,1 milhões de hectares todos os anos 

(FAO, 2007). As causas mais importantes são a expansão da fronteira agrícola, 

seguida do desmatamento comercial e da construção de estradas. 

Mesmo com a industrialização e a introdução de combustíveis fósseis, a lenha 

e o carvão vegetal de origem nativa e plantada continuam sendo fontes importantes 

de energia nas residências e no setor produtivo, representando 12,9% do total da 

oferta de energia no Brasil, Figura 2.6, pouco menos que a oferta de energia 

produzida por hidroeletricidade (BRASIL, 2006a). Em 2005, 49,1% da lenha e do 

carvão vegetal utilizados no Brasil eram de origem nativa (IBGE, 2006c). 

Petróleo
39,8%

Gás Natural
9,3%Carvão Mineral

5,7%

Nuclear
2,1%

Energia Hídrica
13,2%

Lenha
12,9%

Produtos da Cana
14,1%

Outras
2,9%

 
Figura 2.6 Oferta interna bruta no Brasil, em 2005 
Fonte: BRASIL (2006a) 

O Brasil apresenta um perfil de emissões diferente daquele dos países 

desenvolvidos, em que as emissões provenientes da queima de combustíveis 

fósseis representam a maior parte das emissões. As emissões provenientes da 

mudança do uso da terra e florestas, principalmente devido ao desmatamento ilegal 

de florestas para a expansão da fronteira agropecuária, representam um grande 

desafio para o país, se comparadas às emissões decorrentes da queima de 

combustíveis fósseis, Figura 2.7. Apesar de todo o esforço do governo brasileiro em 

reduzir o desmatamento na Amazônia, Box 2.1, de 1990 a 2002, as emissões devido 

à mudança do uso da terra cresceram 67,6%, mais que as devido à queima de 

combustíveis, que no mesmo período cresceram 51,3%. 
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Figura 2.7 Emissões de gases de efeito estufa no Brasil, em milhões de toneladas 
de gás carbônico equivalente 
Fonte: BAUMERT; HERZOG; PERSHING (2005) 

Embora seja importante a participação dos combustíveis de madeira na matriz 

energética brasileira, a demanda vinha caindo até 2000, quando se reverteu a 

tendência e a mesma começou a crescer rapidamente atingindo em apenas cinco 

anos valores semelhantes aos dos anos 1980, Figura 2.8. 

O comércio de lenha no Brasil, em 2005, totalizou 75,7 milhões de toneladas 

e gerou 3,0 bilhões de reais para a economia brasileira (IBGE, 2006c). Não obstante 

a importância da participação da lenha na matriz energética brasileira, o comércio de 

lenha representou 0,15% do PIB brasileiro, que em 2005 foi de R$ 1,937 trilhão. 

Nos últimos dez anos, o consumo de lenha no país permanece praticamente 

constante nos setores residencial, industrial e agropecuário. As grandes alterações 

ocorreram no setor de transformação, onde a lenha é convertida em carvão vegetal. 

O consumo de carvão vegetal está diretamente relacionado à indústria siderúrgica, e 

representou 43,3% do consumo de lenha em 2005, Figura 2.9 (BRASIL, 2006a). O 

comércio de carvão vegetal em 2005 totalizou 5,5 milhões de toneladas e gerou 1,7 

bilhão de reais em vendas (IBGE, 2006c). 
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Box 2.1 Desmatamento na Amazônia brasileira 
A floresta amazônica brasileira permaneceu praticamente intacta até a 

inauguração da rodovia Transamazônica, em 1970. Os índices de desmatamento 

na Amazônia vêm aumentando desde 1991 num ritmo variável, mas rápido. 

Figura 1 Taxa de desmatamento anual da Amazônia, em km2 por ano e preço de 
exportação da soja, em US$ por tonelada. 
Fonte: INPE (2007) e BRASIL (2006b) 

A recessão econômica brasileira é a melhor explicação para a queda nos 

índices do desmatamento entre 1989 e 1991. Os fazendeiros não tinham 

capacidade de expandir suas áreas desmatadas tão rapidamente e o governo não 

tinha recursos para a construção de rodovias e para projetos de assentamento. 

Embora a floresta amazônica seja desmatada por inúmeras razões, a 

criação de gado é a causa predominante. As fazendas de médio e grande porte 

são responsáveis por cerca de 70% das atividades de desmatamento 

(MARGULIS, 2003). A soja ocupa as áreas de pastagens nas regiões mais secas 

estimulada pelos preços internacionais, Figura 1, forçando a abertura de novas 

áreas para pecuária. 

Políticas públicas são necessárias para desacelerar o desmatamento e 

incluem monitoramento e fiscalização. É necessário discutir as causas do 

desmatamento incluindo o seu papel no estabelecimento da posse da terra. 
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Figura 2.8 Consumo de lenha no Brasil por setor, em milhares de toneladas 
Fonte: BRASIL (2006a) 
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Figura 2.9 Consumo de carvão vegetal por setor, em milhares de toneladas 
Fonte: BRASIL (2006a) 
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Oferta de biomassa florestal 

Embora seja relevante a participação dos combustíveis de madeira na matriz 

energética, os dados de oferta de biomassa florestal dependem de inventário 

florestal, cuja última tentativa foi iniciada em 2005, pelo Ministério de Meio Ambiente 

– MMA e não há previsão para conclusão. Os dados do inventário florestal realizado 

para o Brasil no início da década de 1980 estão disponíveis em papel e distribuídos 

nos Estados, que foram os responsáveis por sua elaboração (OLIVEIRA, 2006). No 

Brasil, apenas quatro Estados realizam regularmente inventários florestais: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.  

Para estimar a oferta de biomassa lenhosa no Brasil foi utilizado um mapa 

produzido pela Universidade de Boston (2006) com informações do sensor MODIS 

que se encontra montado no Satélite Terra6 da NASA, Figura 2.10. O mapa foi 

elaborado a partir de imagens digitais da superfície terrestre captadas no período de 

novembro de 2000 a outubro de 2001. Atualmente é o mapa com a distribuição dos 

ecossistemas terrestres e padrões do uso do solo global de maior resolução 

espectral de 1 km2 (GHILARDI, 2007). 

A imagem gerada pela Universidade de Boston (2006) foi reclassificada em 

17 classes de uso da terra com resolução de 1 km2, das quais apenas uma, neve e 

gelo, não foi observada no Brasil. 

Em 2001, 413,4 milhões de ha eram de florestas e representavam 48,6% da 

área do território nacional, Tabela 2.1. 

Segundo a FAO (2006), o Brasil é o segundo país com área florestada do 

mundo, sendo 477,7 milhões de hectares de florestas; 415,9 milhões de florestas 

primárias; 56,4 milhões de florestas alteradas e 5,4 milhões de florestas plantadas. 

Comparando estas informações com as obtidas pela interpretação das imagens do 

satélite Terra, Tabela 2.1, conclui-se que são compatíveis. 

Para estimar a oferta de biomassa florestal foram consideradas todas as 

classes de uso da terra, embora na classificação proposta por Boston (2006) não 

exista uma classe específica para florestas plantadas. Isto se deve à dificuldade de 

separá-las das demais formações florestais a partir das imagens obtidas com 

resolução de 1 km2. 

 
6 O satélite Terra (EOS AM-1) foi lançado em 18 de dezembro de 1999, como peça chave do Sistema 
de Observação da Terra (EOS) da NASA. 
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Figura 2.10 Uso da terra por tipo de uso no Brasil, 2001 
Fonte: BOSTON (2006) 

A oferta de madeira sustentável proveniente de cobertura do solo nativa 

(florestas e outros tipos de vegetação) define-se como o incremento anual de 

biomassa lenhosa que pode ser utilizado sem o comprometimento da cobertura 

original, ou ainda como o potencial anual de extração sustentável, Box 2.2. Por outro 

lado, a oferta de madeira proveniente de plantações energéticas corresponde à 

quantidade total de biomassa lenhosa acumulada entre cada ciclo de corte7. O valor 

médio de produtividade de biomassa lenhosa para plantações energéticas varia 

 

                                            
7 Para plantações de eucalipto no Brasil, com espaçamento entre árvores de 3 x 2 m, a biomassa 
lenhosa acumulada entre cada ciclo de corte, 7 anos, é de 112 t/ha. Produtividade média de 16 
t/ha/ano (MÜLLER, 2002 apud NOGUEIRA; LORA, 2003). 
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entre 25 m3st/ha/ano e 50 m3st/ha/ano ou entre 12,5 t/ha/ano e 25 t/ha/ano 

(NOGUEIRA; LORA, 2003). É importante reconhecer as diferenças de produtividade 

no momento de definir as categorias de uso da terra, Tabela 2.2. 

Tabela 2.1 Uso da terra no Brasil, por tipo de uso, 2001 

Uso da Terra Área  
[mil ha] [%] 

Floresta de Coníferas  372,8 0,04% 
Floresta Ombrófila Densa  408.809,7 48,04% 
Floresta Estacional Decidual  9,6 0,00% 
Floresta Ombrófila Mista  4.093,9 0,48% 
Floresta Temperada Decidual  70,1 0,01% 
Savana Estépica Florestada  8.277,9 0,97% 
Savana Estépica (Caatinga)  31.266,8 3,67% 
Savana Florestada (Cerradão)  51.901,0 6,10% 
Savana (Cerrado)  135.575,8 15,93% 
Estepe 26.277,8 3,09% 
Mosaico atividade agrária e vegetação natural  134.833,0 15,85% 
Atividade agrária  28.671,8 3,37% 
Área urbana  912,3 0,11% 
Terra improdutiva ou com vegetação esparsa  327,7 0,04% 
Áreas Úmidas  114,0 0,01% 
Corpos d'água  19.388,4 2,28% 
Total  850.902,6 100,00% 

Tabela 2.2 Produtividade sustentável de biomassa florestal para energia por classe 
de uso da terra 

Uso da Terra 
Produtividade 

média 
[t/ha/ano] 

Intervalo 
[t/ha/ano] 

Floresta de Coníferas 2,1 0,6 – 3,6 
Floresta Ombrófila Densa 3,1 1,1 – 5,1 
Floresta Estacional Decidual 1,2 0,6 – 1,8 
Floresta Ombrófila Mista  1,5 1,2 – 1,8 
Floresta Temperada Decidual 2,4 0,7 – 4,1 
Savana Estépica Florestada 1,6 1,0 – 2,2 
Savana Estépica (Caatinga)  1,3 0,7 – 2,0 
Savana Florestada (Cerradão) 2,0 1,0 – 4,0 
Savana (Cerrado) 1,0 0,5 – 2,0 
Estepe 0,8 0,0 – 1,5 
Mosaico atividade agrária e vegetação natural 0,8 0,0 – 1,5 
Atividade agrária 0,8 0,0 – 1,5 
Área urbana 0,0 0,0 – 0,0 
Terra improdutiva ou com vegetação esparsa 0,4 0,0 – 0,8 
Áreas úmidas 5,1 3,4 – 6,8 
Corpos d'água  0,0 0,0 – 0,0 

Fonte: GHILARDI; GUERRERO; MASERA (2007) 
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Box 2.2 Sustentabilidade de combustíveis de madeira 
Existem dois conceitos relacionados a combustíveis de madeira que são 

importantes: renovabilidade e sustentabilidade.  

A renovabilidade é uma característica, um atributo da fonte de energia, 

enquanto a sustentabilidade é um atributo do uso que se faz dessa fonte. Uma 

fonte de energia pode ser renovável, mas não implica que seu uso seja 

adequado. O uso desta fonte pode ser insustentável e prejudicial para o ambiente. 

A sustentabilidade deve ser entendida não só do ponto de vista do suprimento, 

mas também socioambiental. 

Assim, considerando que a renovabilidade é relacionada ao tipo de fonte 

de energia, em princípio e em circunstâncias apropriadas, combustíveis de 

madeira, como lenha e carvão vegetal, são fontes de energia renovável desde 

que tenham condições de serem produzidos permanentemente. 

Como definido no Relatório Brundtland em 1987, sistemas sustentáveis 

devem “satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Para sistemas 

bioenergéticos, uma boa definição para sustentabilidade é a quantidade recursos 

que pode ser consumida indefinidamente sem comprometer o estoque principal 

inicial, incluindo o estoque natural (GOODLAND; DALY; SERAFY, 1992). Nesta 

direção, a fim de avaliar a sustentabilidade dos sistemas de energia de madeira, 

além da disponibilidade de madeira é preciso considerar a manutenção da 

fertilidade do solo e a qualidade dos recursos hídricos. 

É importante observar que é muito difícil assegurar que um sistema 

bioenergético é absolutamente sustentável, porém é fácil identificar sistemas 

insustentáveis devido aos procedimentos predatórios e aos impactos ambientais 

provocados. Para um primeiro reconhecimento de sistemas insustentáveis pode 

ser utilizado o balanço produção-consumo de combustíveis de madeira. É 

evidente que neste caso a oferta considerada é o valor que o sistema pode 

produzir permanentemente. Sistemas que apresentam potencial de 

sustentabilidade a partir de boas condições de suprimento frente à demanda, 

deve ser avaliado em outras dimensões como social, econômica e ambiental, a 

fim de completar a avaliação da sustentabilidade. 
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Os valores de produtividade de biomassa florestal, Tabela 2.2, foram 

adaptados de uma revisão bibliográfica feita por Ghilardi, Guerrero e Masera (2007) 

para o México e devem ser considerados com cautela devido à inexistência de 

produtividades para todas as classes de uso da terra propostas por Boston (2006). 

Além das produtividades por classe de uso da terra para estimar a oferta de 

biomassa florestal para o Brasil, foram considerados critérios de acessibilidade: 

a. as unidades de conservação federais não são áreas acessíveis para a retirada 

de madeira e por isto foram excluídas da análise, 

b. as áreas acessíveis para a retirada de madeira situam-se em uma faixa de 5 km 

ao redor de rodovias e localidades, Figura 2.11. Segundo estudo elaborado pela 

Fundação Winrock (2007), 5 km é a distância média percorrida por usuários para 

a coleta de lenha8. 

Observando estes critérios, a área com potencial de oferta de madeira é de 

396,4 milhões de hectares, 46,5% da área total do país, e podem disponibilizar, em 

média, 577,1 milhões de toneladas de biomassa florestal para uso energético por 

ano, conforme Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 Estimativa de oferta de biomassa lenhosa por ano 

Produtividade 
Oferta na 

faixa de 5 km
[t/ano] 

Oferta na 
área total 

[t/ano] 
[%] 

Média 577.097.368 1.720.221.196 33,5% 
Mínima  198.927.350 605.122.878 32,9% 
Máxima 1.025.994.060 2.939.156.858 34,9% 

A partir da classificação do uso da terra, da produtividade e das restrições de 

acesso, foi estimada a oferta de madeira anual para cada um dos 5.564 municípios 

brasileiros. 

                                            
8 A fim de analisar a sensibilidade da oferta de biomassa lenhosa ao tamanho da faixa de coleta 
foram calculadas as ofertas de biomassa lenhosa para as faixas 3 km e 10 km ao redor de rodovias e 
localidades. Estes dados foram utilizados no balanço oferta-demanda de madeira para fins 
energéticos, Figura 2.19. 
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Figura 2.11 Uso da terra por tipo de uso no Brasil na faixa de 5 km ao longo das 
rodovias e localidades, 2001 
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Produção de lenha e carvão vegetal 

Sinais da dificuldade de oferta de madeira em algumas regiões do Brasil 

podem ser observados na redução da produção e exportação de madeira, aumento 

de preços e o reconhecimento do governo da necessidade urgente de promover 

reflorestamentos. As florestas nativas9 estão perdendo importância neste contexto: 

em 1990 a produção de madeira no Brasil foi de 67,3 milhões de toneladas, com a 

participação de 28,2% de florestas plantadas. Em 2005 a produção de madeira caiu 

para 55,4 milhões de toneladas com 50,9% proveniente de florestas plantadas. Em 

quinze anos, a produção de madeira e a produção de madeira de florestas nativas 

decresceram 1,30% e 3,63% ao ano, respectivamente. A produção de madeira em 

florestas plantadas, mesmo crescendo 2,68% ao ano, não suprirá a demanda nos 

próximos anos, considerando as necessidades energéticas do país (BACHA et alii, 

2006).  

A produção de madeira10 para fins energéticos de florestas nativas é dispersa 

em todo o país, conforme Figura 2.12. Isto ocorre devido à distribuição da oferta de 

biomassa florestal em praticamente todo o país. Em 1990, a produção de lenha 

nativa era mais intensa nas regiões norte dos Estados de Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e Pará e, em 2005, a produção esteve mais concentrada nos Estados 

de Mato Grosso do Sul, Amazonas e interior da Bahia, Figura 2.12. 

A exploração de florestas nativas, autorizada pelos órgãos ambientais, não 

impede o desmatamento ilegal, e não contabilizado, nas regiões onde a demanda 

por madeira é alta como Norte e Centro-Oeste. Nas regiões Sul e Sudeste, devido à 

escassez de matas nativas e ao maior rigor na fiscalização ambiental, a produção de 

madeira plantada aumentou, Figura 2.13. 

A produção de madeira plantada está concentrada nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, onde estão as atividades industriais do país. Em 2005, com a finalidade de 

atender aos pólos siderúrgicos, começou a produção de madeira plantada nos 

Estados de Mato Grosso e Maranhão e aumentou a produção no Mato Grosso do 

Sul. 

 
9 A exploração de florestas nativas por extrativismo é o processo que compreende a coleta ou o corte 
de árvores de forma racional, autorizada pelo órgão ambiental, permitindo a obtenção de produções 
sustentadas ao longo do tempo. 
10 Nos combustíveis de madeira está incluída, além da madeira utilizada na forma de lenha, aquela 
que é convertida em carvão vegetal. 
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Os mapas com as séries históricas da produção de lenha total, lenha de 

extrativismo e lenha de silvicultura estão disponíveis no Anexo A. 

1990 1995

2000 2005

Produção de combustíveis de madeira de extrativismo (t)

 

Sem produção

1 - 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 2500000

Figura 2.12 Produção de combustíveis de madeira de extrativismo no Brasil, série 
histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006a) 
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Figura 2.13 Produção de combustíveis de madeira de silvicultura no Brasil, série 
histórica,  por município. 
Fonte: IBGE (2006b) 

A produção de carvão vegetal ocorre pela carbonização da madeira em fornos 

de alvenaria, em processos dispersos, pouco mecanizados e altamente 
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dependentes de trabalho humano (NOGUEIRA; LORA, 2003). A produção de carvão 

vegetal no Brasil provém, predominantemente, da exploração de florestas nativas, 

apesar do aumento da importância do carvão de origem plantada. Em 1980, 85,9% 

da produção de carvão vegetal era originário de florestas nativas e, em 2006, este 

valor, que permanece elevado, caiu para 48,98%, Figura 2.14 (AMS, 2007). 
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Figura 2.14 Evolução da produção de carvão vegetal segundo a origem, em 
milhares de metros cúbicos 
Fonte: AMS (2007) 

A produção de carvão vegetal a partir de florestas nativas caiu 81,8% no 

período entre 1989 e 1997, porém cresceu novamente a partir deste último ano, 

como resultado do aumento da produção de carvão vegetal na região Norte do país. 

A situação mais preocupante ocorre na Amazônia e no Cerrado, Figura 2.15. 

Em geral, o ciclo que disponibiliza madeira para ser usada como lenha ou 

carvão vegetal começa com a limpeza do sub-bosque, seguida da derrubada das 

árvores e da remoção de madeira para uso comercial como lenha ou carvão vegetal. 

Concluindo o processo, os resíduos são queimados para implantação de pastagens 

ou cultura de soja. Em geral, os proprietários da terra interessam-se apenas pela 

madeira nobre e pela área pronta para o plantio e não pela remoção da madeira. 
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Figura 2.15 Produção de lenha convertida em carvão vegetal de extrativismo no 
Brasil, série histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006a) 

Os principais Estados produtores de carvão vegetal de origem nativa em 2005 

foram Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás e Minas Gerais, Figura 2.15. 
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Estes estados produziram, respectivamente, 26,9%, 18,8%, 16,9%, 10,8% e 10,4% da 

produção nacional (IBGE, 2006c).  
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Produção de lenha convertida em carvão vegetal de silvicultura (t) 
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Figura 2.16 Produção de lenha convertida em carvão vegetal de silvicultura no 
Brasil, série histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006b) 
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Por outro lado, a produção de carvão vegetal de florestas plantadas ocorre, 

principalmente, em locais próximos aos maiores pólos siderúrgicos, em Sete Lagoas, 

MG e Carajás, PA, Figura 2.16. A produção de carvão vegetal para os pólos 

siderúrgicos ocorre, normalmente, em um raio de 200 km destes pólos. 

Balanço oferta - demanda de madeira para fins energéticos 

Mesmo com condições climáticas favoráveis, disponibilidade de terras 

agriculturáveis e boa tecnologia florestal para produzir madeira de forma sustentável, 

este recurso vem se tornando cada vez mais escasso no Brasil. 

A fim de avaliar o equilíbrio existente entre oferta e demanda de lenha e 

carvão vegetal no Brasil e identificar áreas prioritárias para planejamento e atuação 

devido à produção de madeira para fins energéticos, foi elaborada uma análise 

seguindo a proposta do modelo Wisdom - Woodfuels Integrated Supply/Demand 

Overview Mapping. O modelo Wisdom foi desenvolvido por Masera, Drigo e 

Trossero (2003) e propõe comparar a oferta de biomassa florestal com a demanda 

de lenha e carvão vegetal, para avaliar a sustentabilidade do uso e servir de suporte 

para o planejamento energético do uso de madeira. Já foi aplicado em vários países 

e regiões (DRIGO 2005; 2006; DRIGO; VESELIC, 2006; GHILARDI; GUERRERO; 

MASERA, 2007; MASERA et alii, 2006). 

O método pode ser resumido em cinco etapas: 

a. Definir a menor unidade espacial de análise. A menor unidade espacial com 

informações disponíveis para o Brasil são os municípios. As áreas dos 

municípios brasileiros são muito diferentes e isto pode dificultar a análise do 

balanço entre a oferta e demanda de combustíveis de madeira principalmente 

em municípios muito grandes. Os municípios com as maiores extensões estão 

localizados na região Norte. 

b. Estimar a oferta sustentável de biomassa florestal. A oferta de madeira para 

energia foi estimada considerando dois fatores: acessibilidade e produtividade 

por uso da terra. Foi considerada como acessível toda a biomassa na faixa de 5 

km ao redor das localidades e das principais rodovias, Figura 2.11, e 

produtividade baixa de madeira para energia por área por ano para cada 

cobertura do solo, Tabela 2.2, a pior situação em termos de produtividade e que 

destaca as regiões com possíveis problemas de oferta de biomassa florestal. 
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Figura 2.17 Produção de combustíveis de madeira total no Brasil, série histórica, por 
município. 
Fontes: IBGE (2006a e b) 

c. Estimar a demanda de combustíveis de madeira (lenha e carvão vegetal). A 

demanda de madeira foi calculada a partir de informações de produção de lenha 
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e carvão vegetal de origem nativa e plantada fornecidas pelo IBGE (2006a e b) 

em nível municipal para 2001, ano para o qual está disponível o mapa com a 

cobertura do uso da terra, Figura 2.17. 

d. Integrar oferta e demanda. Foram comparados os mapas de oferta de biomassa 

florestal com a demanda de madeira total. O balanço é o resultado da diferença 

entre a oferta e a demanda de madeira em nível municipal, a menor unidade 

espacial de análise para o Brasil. 

e. Selecionar áreas prioritárias. O balanço gerado permitiu identificar regiões 

suscetíveis a problemas de oferta e que deverão ser alvo de estudos 

aprofundados e de planejamento para que não sejam comprometidos os 

recursos florestais disponíveis, Figura 2.18. 

 As regiões mais sensíveis à produção de madeira para fins energéticos 

encontram-se no centro do Amazonas, nordeste e sudoeste da Bahia, no centro e 

norte de Minas Gerais, no sudoeste de São Paulo, no centro do Rio Grande do Sul, 

no sudeste de Goiás e no leste de Mato Grosso do Sul. O modelo não aponta 

municípios da região Norte, especialmente no Pará, como prioritários para ação, 

porém é importante lembrar que a análise do balanço oferta-demanda de madeira foi 

realizada para 2001 e que a demanda por combustíveis de madeira é dinâmica e 

diferente ao longo dos anos, Figura 2.17. Além disto, mesmo municípios com 

balanços positivos podem apresentar situações de déficit devido à exploração 

pontual e excessiva de madeira, principalmente em municípios com grandes 

extensões. Outro ponto é a alta produtividade de biomassa florestal nesta região, ou 

seja, mesmo com demanda alta o balanço ainda é positivo, o que não significa que a 

região não tenha problemas com a sustentabilidade da madeira consumida para fins 

energéticos. 

A identificação de áreas prioritárias quanto à produção de madeira para 

energia pode ser aprimorada com o uso de outros indicadores além do balanço 

oferta-demanda como, por exemplo, mudanças no uso da terra, desmatamentos, ou 

ainda crescimento da produção de madeira. Projetar cenários pode ser uma 

ferramenta útil para identificar áreas ou situações prioritárias devido ao uso de 

madeira para fins energéticos em escala nacional. 
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Figura 2.18 Balanço oferta-produção de madeira em nível municipal, faixa de 5 km 
de acessibilidade e produtividade baixa, 2001 

O uso de intervalos de produtividade, mínimo e máximo, associado a imagens 

de média resolução11 permite identificar zonas prioritárias, em escala nacional, que 

merecem uma análise mais detalhada ou que se encontram em situação deficitária 

quanto à oferta de madeira, situação que possa comprometer tanto a integridade 

das fontes de madeira como a segurança energética dos usuários. As mudanças 

nas variáveis de entrada permitem classificar as áreas prioritárias e eleger o 

conjunto de municípios que é conveniente avaliar em primeiro lugar, utilizando 

informações mais precisas, como imagens de satélite de alta resolução e 

 

                                            
11 São consideradas imagens de media resolução, imagens com pixel de 1 km2 e de alta resolução, 
imagens com pixel de 1 m2. 
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levantamentos de campo. Na análise feita, os municípios do nordeste da Bahia e do 

centro de Minas Gerais são os primeiros a aparecer como prioritários para uma 

avaliação aprofundada. 

Faixa de 3 km e produtividade baixa Faixa de 10 km e produtividade baixa

Faixa de 5 km e produtividade média Faixa de 5 km e produtividade alta

Balanço Oferta - Produção (t/ano) 

 

-600.000 - -200.000

-199.999 - -10.000

-9.999 - 10.000

10.001 - 200.000

200.001 - 6.000.000

Figura 2.19 Balanço oferta-produção de madeira em nível municipal, diferentes 
faixas de acessibilidade e de produtividade, 2001 
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Para avaliar a sensibilidade das áreas prioritárias, à distância de acesso à 

biomassa e às produtividades, além dos 5 km, foram realizadas comparações entre 

a oferta e produção considerando distâncias de acesso a partir de localidades e 

rodovias de 3 km e 10 km e produtividades média e alta. Mesmo para a distância de 

10 km, onde a oferta de madeira é maior, as zonas prioritárias que merecem análise 

detalhada são as mesmas, Figura 2.19. Isto mostra que o modelo é muito mais 

sensível às diferenças de produtividade: baixa, média e alta, do que às distâncias de 

acesso à biomassa florestal. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento12 

(UNDP, 2000), estudos detalhados em várias regiões do mundo mostram que 

raramente o consumo de lenha é causa do desmatamento. As causas mais 

importantes são a expansão da fronteira agrícola, seguida do desmatamento 

comercial e da construção de estradas. A falta de lenha devida ao desmatamento é 

mais comum do que o contrário. No Brasil, de 2000 a 2005, foram desmatados, em 

média, 3,1 milhões de hectares todos os anos, valor superior à média do período de 

1990 a 2000, que foi de 2,7 milhões de hectares (FAO, 2007). Os biomas mais 

afetados pelo desmatamento são a Amazônia e o Cerrado, Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 Desmatamento e regeneração anual no Brasil, período 1988 – 1994 

Bioma Desmatamento 
[mil ha] 

Regeneração 
[mil ha] 

Amazônia 1.320 1.180 
Cerrado 1.270 250 
Mata atlântica 80 30 

Caatinga 340 0 
Pantanal 140 50 

Total 3.150 1.510 

Fonte: BRASIL (2004) 

No Brasil, a limpeza do solo para expansão agropecuária e exploração de 

madeira para fins comerciais são as principais causas do desmatamento (FAO, 

2007). A demanda por combustíveis de madeira em algumas indústrias apresenta 

impactos ambientais negativos evidentes, especialmente no Nordeste e no caso de 

alguns consumidores intensivos, como cerâmicas e caieiras. Nestes casos, o uso de 

lenha é visivelmente não renovável e insustentável, associado ao empobrecimento 

do solo e à desertificação, Box 2.3. 
                                            
12 United Nations Development Programme  
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Box 2.3 O desastre ambiental no Nordeste 
A vegetação natural do semi-árido nordestino, esparsa e com pequenas 

árvores, cactos e arbustos conhecida com Caatinga corre um sério risco em 

grandes áreas. Além da usual pressão pela expansão das atividades agrícolas, a 

demanda de madeira como combustível para a produção de gesso em fornos 

ineficientes é a razão mais relevante para a taxa de desmatamento na Chapada 

do Araripe. Nesta região é produzido 90% de todo o gesso usado no Brasil, o que 

representa uma demanda anual de 360 mil m3 st de lenha e provoca o 

desmatamento de 10 mil hectares todos os anos (SILVA; SOLANGE; PAREYN, 

1993b). Além da preocupação com o desmatamento, a condição edafoclimática 

frágil nesta região merece atenção especial, devido ao risco real de desertificação 

irreversível. No sul do Piauí, muitos quilômetros quadrados de caatinga foram 

convertidos em grandes extensões de terras arenosas e improdutivas. 

Desde os anos oitenta a FAO, juntamente com o Pnud, Ibama e os 

governos estaduais (IBAMA, 1996; PARAÍBA, 2004; SILVA; SOLANGE; PAREYN, 

1993a; 1993b e ZAKIA, 1993) desenvolve atividades na região para reduzir o 

problema, fomentando o aumento da área de floresta plantada com espécies de 

rápido crescimento, predominantemente eucalipto, com algumas áreas de 

leucena. Fornece equipamentos mais eficientes e melhores práticas de manejo, a 

fim de reduzir o consumo de lenha. Nesta mesma direção, têm sido desenvolvidas 

técnicas de exploração sustentável de florestas nativas. 

Aliado ao uso insustentável de florestas nativas, a área reflorestada no Brasil 

tem se mantido praticamente constante nos últimos anos, Figura 2.20, não 

atendendo à necessidade crescente de madeira para indústria e para o uso 

energético. Em 2005 a área de florestas plantadas no Brasil representava 1,3% do 

total de florestas nativas, cuja área é de 415,9 milhões de hectares (FAO, 2007). 

Existem algumas preocupações que demandam atenção urgente a fim de 

reduzir a pressão sobre as florestas nativas. Uma delas é a pressão por lenha da 

indústria gesseira sobre a caatinga, Box 2.3; a outra é a crescente dificuldade da 

indústria do ferro em obter carvão vegetal. Em raros casos o desmatamento em 

largas escalas pode ser atribuído à demanda de lenha pelo setor residencial. A 

lenha é freqüentemente catada/coletada ao longo das rodovias e de árvores 

isoladas, mais do que em florestas, Tabela 2.5. Estudos em nível regional indicam 
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que mais de dois terços da lenha utilizada para cocção no mundo têm origem não 

florestal, provêm de áreas de agricultura e ao longo de rodovias ou ainda de 

resíduos de serrarias ou restos de construções (ARNOLD et alii, 2003). Neste 

sentido, a lenha utilizada no setor residencial brasileiro pode ser considerada 

sustentável em termos energéticos. Em alguns países da África e da Ásia isto não é 

realidade, em virtude do desbalanceamento entre demanda e oferta de biomassa 

florestal (PEARSON; STEVENS, 1989). 
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Figura 2.20 Área de florestas plantadas no Brasil, em milhares de hectares 
Fontes: Para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985 e 1996, IBGE (2007b), para os 
anos de 1990, 2000 e 2005, FAO (2006) 

A sustentabilidade da produção de ferro-gusa baseada em carvão vegetal, 

com o nível de dependência de carvão vegetal de florestas nativas está se tornando 

difícil. Os recursos de florestas nativas estão cada vez mais escassos principalmente 

próximos aos centros produtores de ferro-gusa, considerando que grande parte do 

desenvolvimento da agricultura já ocorreu nestas áreas. Como resultado, as 

distâncias entre as fontes de carvão vegetal e as siderúrgicas estão aumentando. É 

possível observar carvão vegetal transportado por até 1.000 quilômetros para 

atender o pólo consumidor (BRITO, 1990), Figura 2.15. Esta situação pode estimular 

os produtores de ferro-gusa a desenvolver programas de reflorestamento com 

espécies de rápido crescimento, a fim de suprir a demanda por carvão vegetal. 
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Alguns esforços já têm sido observados no Estado de Minas Gerais, principalmente 

em torno do pólo siderúrgico mineiro delimitado pelos municípios de Sete Lagoas, 

Divinópolis, Pará de Minas e Itaúna, Figura 2.16. 

Tabela 2.5 Forma de obtenção de lenha e carvão vegetal no setor residencial 

Forma de obtenção Lenha 
[m3st]  Carvão 

[kg]  

Monetária 1.089.164 18,8% 2.837.524 77,5% 
Doação 727.048 12,6% 139.797 3,8% 
Retirada de negócio 28.368 0,5% 65.841 1,8% 
Troca 12.514 0,2% 3.504 0,1% 
Produção própria 1.479.502 25,6% 570.933 15,6% 
Coleta 2.446.438 42,3% 45.032 1,2% 
Total 5.783.034  3.662.631  

Fonte: IBGE (2004a) 

Embora ocorra um aumento no reflorestamento, em Minas Gerais, o principal 

Estado produtor de ferro-gusa, levantamentos da Secretaria da Fazenda do Estado 

(MINAS GERAIS, 2007), mostram que pelo menos 11,5% da produção de carvão 

vegetal vêm de fontes ilegais e, nos últimos três anos, pelo menos 6.600 hectares 

foram desmatados sem autorização para produzir carvão vegetal. 

Parte da madeira para a produção de carvão vegetal vem da expansão 

agrícola, parte de resíduos de serrarias, parte de exploração legal e sustentável de 

toras de madeira e parte de exploração ilegal. No conjunto, estima-se que nos 

últimos anos, a produção de carvão vegetal na região Norte provocou o 

desmatamento de 20 mil hectares por ano (MONTEIRO, 2005). 

Consumo de lenha e carvão vegetal no setor residencial 

Toda a análise de consumo de lenha e carvão vegetal realizada neste 

capítulo foi feita a partir das informações oficiais atualmente disponíveis e 

produzidas pelo Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2006a), e deve ser vista 

com cuidado considerando que os dados podem estar superestimados em alguns 

setores, como o residencial, e subestimados em outros, como o agropecuário. 

O setor residencial é o que mais consome lenha, depois das carvoarias, 
correspondendo a 29,0%; nos anos setenta representava 59,8% do consumo total, 
Figura 2.8. Apesar da queda no consumo, mais de dois milhões de domicílios, cerca 
de 8 milhões de pessoas, ainda dependem exclusivamente de lenha para cocção, 
correspondendo a 4,6% da população, principalmente em zonas rurais (IEA, 2006c), 
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Tabela 2.6. Isto mostra a importância desta fonte de energia no Brasil, apesar 

do acesso a tecnologias alternativas de cocção e da existência de uma logística de 

distribuição de GLP, detalhes no Box 2.4 A experiência brasileira com GLP. 

 

Box 2.4 A experiência brasileira com GLP 
No Brasil, 98% das casas, incluindo 93% dos domicílios rurais, têm acesso 

ao GLP, uma situação que pode ser atribuída à política do governo de promover o 

desenvolvimento da infra-estrutura de distribuição de GLP em todas as regiões, 

inclusive a zona rural, e subsidiar os usuários de GLP (LUCON; COELHO; 

GOLDEMBERG, 2004; JANNUZZI; SANGA, 2004). Até o fim dos anos noventa, o 

crescimento do uso de GLP estava acompanhado por uma queda no consumo 

residencial de lenha, Figura 2.8. 

Durante o período 1973-2001, o preço de venda do GLP era o mesmo em 

todas as regiões e o subsidio médio era de 18% do preço de venda para botijões 

de 13 kg. Em maio de 2001, os preços ao consumidor foram liberados como parte 

do processo de desregulamentação do setor de petróleo. Ao mesmo tempo, o 

governo introduziu o programa Auxílio-Gás para permitir às famílias de baixa 

renda o acesso ao GLP. As famílias que recebem o Auxílio-Gás possuem renda 

menor que meio salário mínimo, em média uma receita diária per capita de R$ 

1,75. O custo total do programa, em 2002, foi de metade do valor do subsídio 

anteriormente praticado.  

Este programa foi incluído em outro, o Bolsa Família, que é o maior 

programa de transferência de renda dos países em desenvolvimento (LINDERT, 

2006). O aumento recente dos preços de GLP parece ter revertido a tendência de 

redução de consumo de lenha nas famílias mais pobres, Figura 2.8. 

A energia necessária para cocção representa um importante custo para 

famílias de baixa renda. De acordo com a última Pesquisa de Orçamento Familiar 

- POF (IBGE, 2004a), para o grupo de menor renda, que inclui famílias que 

recebem até 2 salários mínimos mensais, 14% da população brasileira, a energia 

necessária para preparar as refeições consome R$ 14,50 todos os meses, 

aproximadamente o mesmo total de recursos financeiros utilizado para 

medicamentos (IBGE, 2007a). 
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Tabela 2.6 Quantidade de domicílios por combustível utilizado para cocção, por local 
em 2003 

Combustível Urbano Rural Total 
Só GLP 31.272.866 2.426.343 33.699.209 
GLP e lenha 2.934.193 4.002.433 6.936.625 
Só lenha 449.405 1.272.453 1.721.857 
GLP e carvão 4.159.909 858.075 5.017.984 
Lenha e carvão 85.748 258.623 344.371 
Só carvão 325.529 314.018 639.547 
GLP, lenha e carvão 390.566 445.764 836.331 
Total 36.618.216 9.577.709 49.195.925 

Fonte: IBGE (2004a) 

Existem incertezas sobre o consumo atual de lenha no setor residencial, 

principalmente devido à falta de informações e aos efeitos dos preços de possíveis 

substitutos, especialmente eletricidade e GLP. 

De acordo com o MME (BRASIL, 2006a), o consumo de lenha per capita 

parou de cair e começou a crescer, devido ao aumento dos preços de GLP e à 

possibilidade das famílias pobres de retornarem a consumir lenha. Em algumas 

comunidades pobres, fogões ineficientes, adaptados para consumir resíduos de 

madeira, foram colocados em uso novamente, depois de anos esquecidos. Na zona 

rural, 41,8% das famílias que utilizam GLP mantêm também fogões a lenha 

(LUCON; COELHO; GOLDEMBERG, 2004). 

Os consumidores exclusivos de lenha estão concentrados nas regiões mais 

pobres do país, na região do semi-árido, no norte do Estado de Minas Gerais, no 

interior dos Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão, Figura 2.21. 

Quando o uso de lenha é associado ao GLP, a distribuição de usuários de 

lenha muda consideravelmente. É observado o consumo de lenha em praticamente 

todo o país, mesmo com o programa de GLP, exceto nos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Distrito Federal, as regiões mais desenvolvidas do Brasil, Figura 2.22.  

No Maranhão, a saturação de consumidores de lenha não é alta, neste caso o 

consumo de lenha é deslocado para o carvão vegetal. 

Nos últimos doze anos, o consumo de carvão vegetal é praticamente 

constante no setor residencial, representando 8,3% do consumo total, Figura 2.9. 
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Figura 2.21 Saturação13 de usuários exclusivos de lenha para cocção no setor 
residencial em nível municipal no Brasil, 1991 
Fonte: IBGE (2004b) 

No setor residencial, em 2003, 639,5 mil domicílios, 1,3% do total, consumiam 

exclusivamente carvão vegetal para cocção. A quantidade de domicílios que 

utilizavam carvão vegetal para cocção na zona rural ou urbana é praticamente a 

mesma, Tabela 2.6 (IBGE, 2004a). Embora, em porcentagem o valor possa ser 

considerado pequeno, o mesmo significa que no país ainda existem 2,2 milhões de 

pessoas que dependem exclusivamente de carvão vegetal para preparar seus 

alimentos. O consumo de carvão no setor residencial ocorre principalmente nos 

 

                                            
13 Saturação é a proporção da quantidade de domicílios que utiliza um determinado combustível em 
relação ao total de domicílios. 
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estados do Nordeste, especialmente no Maranhão e Piauí, onde mais de 70% dos 

domicílios em vários municípios utilizam carvão vegetal para cocção, Figura 2.23. A 

fonte de carvão vegetal para estes domicílios são os fornos que suprem as 

siderúrgicas no Pólo de Carajás, no Pará e Maranhão, Figura 2.15. 

 

Figura 2.22 Saturação de usuários de lenha e GLP para cocção no setor residencial 
em nível municipal no Brasil, 1991 
Fonte: IBGE (2004b) 

O expressivo número de domicílios que utilizam carvão vegetal e GLP, 

conforme a Tabela 2.6, principalmente na área urbana é atribuído a um importante 

hábito cultural difundido no país em todos os níveis de renda: o churrasco. O carvão 

vegetal é vendido em sacos em praticamente todos os supermercados do país, 
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basicamente para ser utilizado em churrasqueiras. Utilizado amplamente no setor 

residencial, o carvão vegetal pode ser considerado sustentável devido à origem da 

madeira, predominantemente de silvicultura e ao baixo consumo por domicilio, em 

média, 6,8 kg/mês. O carvão vegetal vendido no varejo para uso residencial poderia 

ter a sua sustentabilidade comprovada com a aplicação de selo na embalagem 

informando a origem e a autorização do órgão ambiental para o corte da floresta. 

 
Figura 2.23 Saturação de usuários domésticos exclusivos de carvão vegetal, em 
nível municipal no Brasil, 1991 
Fonte: IBGE (2004b) 
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Consumo de lenha e carvão vegetal no setor agropecuário 

Em contraste com o setor residencial, para o qual existem informações, o 

consumo de lenha e carvão vegetal em outros setores carece de estudos 

detalhados, principalmente informações que permitam a espacialização do consumo. 

O consumo de lenha e carvão vegetal no setor agropecuário é conhecido por 

informações do Censo Agropecuário (IBGE, 1995). 

A lenha é utilizada em mais de 50 culturas diferentes e em todos os tipos de 

rebanhos, Tabela B.5, o que mostra que o uso da lenha é mais amplo que na 

secagem de grãos e fumo e aquecimento de granjas (DURIEZ, 2007). Embora 

largamente empregada, o consumo de lenha no setor agropecuário é concentrado, 

no Censo Agropecuário 199614, 90% do consumo de lenha ocorreu em 12 culturas e 

3 rebanhos, Tabela 5.7. O consumo de lenha no setor agropecuário em 1996 foi de 

39,8 milhões de m3 st (DURIEZ, 2007); deste total faz parte o consumo de lenha nos 

domicílios rurais, ou seja, nas fazendas.  

Segundo o Ministério das Minas e Energia (BRASIL, 2006a), o setor 

agropecuário consumiu 7,0 milhões de toneladas de lenha em 2005, o que 

corresponde a 13,5% do consumo total de lenha no Brasil, Figura 2.8. 

O uso de lenha nas atividades de produção de alimentos para animais, em 

pequenas e rudimentares indústrias como casas de farinha, processamento de 

cana-de-açúcar, olarias e caieiras é considerado no setor industrial. 

O consumo de carvão vegetal no setor agropecuário foi observado em 49 

culturas e rebanhos, Tabela B.6, 90% deste consumo está concentrado em 8 

culturas e rebanhos diferentes, Tabela 5.12, (DURIEZ, 2007). 

Em 1996, foi declarado um consumo de carvão vegetal no setor agropecuário 

de 73 mil toneladas (DURIEZ, 2007), valor superior ao do BEN de 12 mil toneladas. 

Segundo o MME, o consumo de carvão vegetal no setor agropecuário 

representa 0,1% do consumo total de carvão vegetal no Brasil (BRASIL, 2006a), 

Figura 2.9. 

 
14 Os Censos Agropecuários (IBGE, 1995) embora coletem informações sobre o uso de energia nas 

propriedades rurais não as analisa, tampouco as divulga em suas publicações. Para obtê-las é 

necessário um pedido ao IBGE, que será atendida por um técnico do Instituto. Os dados utilizados 

nesta tese foram preparados e enviados por Marcelo de M. Duriez. 
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As tabelas com todas as culturas e tipos de rebanhos, quantidade de 

estabelecimentos e quantidade consumida de lenha e carvão vegetal estão 

disponíveis no Anexo B. 

Consumo de lenha e carvão vegetal no setor comércio e serviços 

O consumo de lenha no setor de comércio e serviços é pequeno, representou 

apenas 0,5% do consumo total de lenha no Brasil em 2005, 235 mil toneladas 

(BRASIL, 2006a). Está relacionado principalmente à prestação de serviços de 

alimentação, alojamento, na preparação de alimentos, no aquecimento de ambientes 

e de água. Relatório elaborado pelo Sindicato do comércio varejista de carvão 

vegetal e lenha do Estado de São Paulo - Sincal (2000) mostra que, no Estado de 

São Paulo, 11% da lenha produzida destinam-se a pizzarias e 7% a restaurantes. 

O consumo de carvão vegetal no setor de comércio e serviços foi de 104 mil 

toneladas em 2005, 1,1% do consumo total. No setor de serviços o carvão vegetal é 

utilizado principalmente em restaurantes (BRASIL, 2006a), Figura 2.9. No Estado de 

São Paulo, 16% do carvão vegetal produzido destinam-se a churrascarias (SINCAL, 

2000). 

Consumo de lenha e carvão vegetal no setor industrial 

O consumo de lenha no setor industrial representa 34,9% do total, Figura 2.8. 

Alimentos e Bebidas - 5,8 milhões de toneladas (11,2%); Cerâmica - 5,5 milhões de 

toneladas (10,6%) e Papel e Celulose – 3,8 milhões de toneladas (7,3%) são as 

atividades industriais que mais consomem lenha no Brasil (BRASIL, 2006a). Embora 

as indústrias de Alimentos e Bebidas e Cerâmica sejam as maiores consumidoras de 

lenha e estejam distribuídas por todo o país, com plantas de diversas capacidades, 

são poucas as informações sobre o uso de lenha nestas atividades.  

Papel e celulose 

A indústria de Papel e Celulose é um dos poucos setores produtivos que possui 

uma associação que produz informações. Segundo a Associação Brasileira de Papel 

e Celulose – Bracelpa (2007), o setor consumiu 45,2 milhões de metros cúbicos 

sólidos para a produção de papel e celulose e 4,5 milhões de metros cúbicos sólidos 

para a complementação energética, em 2005, considerando que parte da energia vem 

dos resíduos de madeira e do licor negro, subproduto no processo de produção de 

papel e celulose, Box 2.5. 



48 

 

Box 2.5 O uso de madeira como fonte de energia na indústria de papel e celulose 

A polpa celulósica é feita de madeira de eucalipto na maioria das indústrias 

brasileiras. O processo de produção de celulose consiste na transformação de madeira 

em material fibroso, chamado de pasta, polpa ou celulose. As toras de madeira são 

recebidas com casca e processadas em descascadores, que produzem cascas como 

resíduos. Estes resíduos são utilizados na produção de vapor e energia para o processo. 

As cascas constituem de 12 a 18% dos resíduos em peso e fornecem 10% da energia 

necessária no processo. 

Dos descascadores, as toras são levadas para picadores e transformadas em 

cavacos, que vão para digestores, onde a lignina existente entre as fibras é separada. As 

fibras liberadas formam a celulose e o subproduto do processo de digestão é o licor 

negro, que constitui uma importante fonte de energia para a indústria da celulose, 

suprindo até 85% da demanda de energia (ARACRUZ, 2007). O licor negro possui poder 

calorífico inferior de 2.860 kcal/kg e são produzidos entre 2,5 e 2,8 toneladas de licor 

negro por tonelada de celulose (NOGUEIRA; LORA, 2003).  

A capacidade instalada total do setor de papel e celulose é de 1.028 MW 

(BRASIL, 2006a). Algumas indústrias produzem toda a energia elétrica e térmica 

necessária ao seu processo utilizando sistemas de cogeração com turbinas a vapor e 

vendem excedentes de energia elétrica como a Celulose Nipo-Brasileira – Cenibra, em 

Minas Gerais e a Aracruz. Decisão recente do governo de promover os produtores 

independentes de energia tem estimulado a expansão destes sistemas (VELÁZQUEZ, 

2006). 

A indústria de Papel e Celulose pode ser considerada como modelo do uso de 

madeira no Brasil, incluindo a produção de energia. Os fabricantes de papel e 

celulose só utilizam madeira de florestas plantadas de eucalipto ou pinus. Noventa e 

seis por cento da área reflorestada é certificada, mostrando bons indicadores de 

renovabilidade e sustentabilidade (BRACELPA, 2007). 

O local onde a lenha é produzida é uma boa referência para a distribuição 

espacial do consumo e ajuda a explicar a concentração de produção de lenha 

plantada em alguns estados, Figura 2.24. A indústria de papel e celulose está 

localizada principalmente nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná e 

Minas Gerais; dados da Bracelpa (2007) indicam o transporte de lenha por mais de 

500 km. 
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Figura 2.24 Produção de lenha de silvicultura no Brasil, série histórica, por 
município. 
Fonte: IBGE (2006b) 
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Metalurgia 

O setor industrial consumiu 8,7 milhões de toneladas de carvão vegetal em 

2005, 90,5% do consumo brasileiro, Figura 2.9. As atividades industriais que mais 

consumiram carvão vegetal em 2005 foram a produção de ferro-gusa – 7,4 milhões 

de toneladas (84,9%), a produção de ferro-liga – 883 mil toneladas (10,1%) e a 

fabricação de cimento – 385 mil toneladas (4,4%), (BRASIL, 2006a). 

A tendência de queda do consumo de combustíveis de madeira foi revertida 

devido ao aumento da transformação de lenha em carvão vegetal, Figura 2.8. Em 

2005, 42,8% da produção de lenha, 39,3 milhões de toneladas, foram convertidos 

em carvão vegetal (BRASIL, 2006a). 

O consumo de carvão vegetal no Brasil está diretamente ligado à indústria 

siderúrgica. A produção de ferro-gusa é o principal consumidor de carvão vegetal, e, 

como esperado, o consumo de carvão vegetal segue a produção de ferro-gusa, 

Figura 2.25. 
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Carvão Vegetal Ferro Gusa  
Figura 2.25 Produção de ferro-gusa e consumo de carvão vegetal 
Fonte: SINDIFER (2007); BRASIL (2006a) 

Desde o início da indústria do aço, o carvão vegetal é utilizado, em larga 

escala, como fonte de energia térmica e redutor para produzir ferro metálico a partir 
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do minério de ferro. Como não há enxofre em sua composição, o carvão vegetal 

melhora a qualidade do ferro-gusa e do aço produzido, aumentando 

conseqüentemente o preço final do produto. 

A relação consumo de carvão vegetal por produção de ferro-gusa vem 

diminuindo possivelmente por dois motivos. O primeiro é a melhora do processo de 

produção de ferro-gusa, com avanços tecnológicos nos fornos e a redução de 

perdas; o segundo, e mais provável, é devido à sonegação de informações. Um 

diagnóstico feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - Ibama (2005) sobre a sonegação do uso de carvão vegetal na 

produção de ferro-gusa no pólo de Carajás em 2005 mostra que 67% das indústrias 

visitadas apresentavam problemas quanto à origem do carvão vegetal consumido. 

Foi estimada uma diferença de 7,8 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal 

entre o consumo real e o declarado pelas siderúrgicas no período de 2000 a 2005, 

Box 2.6. 

Em 2005, foram produzidas 11,4 milhões de toneladas de ferro-gusa 

utilizando carvão vegetal. No Brasil há dois importantes pólos siderúrgicos, um no 

Maranhão e Pará na região Norte, conhecido como Pólo Siderúrgico de Carajás, e 

outro em Minas Gerais, na região Sudeste. Os dois pólos produziram, em 2005, 3,2 

milhões e 5,8 milhões de ferro-gusa, respectivamente, que representou 92,3% da 

produção nacional, (SINDIFER, 2007). 

A produção de ferro-gusa ocorre em dois contextos diferentes. O primeiro, no 

Estado de Minas Gerais onde, desde o século dezenove, ocorre a exploração de 

importantes jazidas de minério de ferro e o carvão vegetal necessário para a 

redução é produzido em florestas plantadas de eucalipto e/ou importado de outros 

estados, em geral de madeira resultante do desmatamento de florestas nativas.  

O outro é na Amazônia Oriental, ao longo da ferrovia entre o pólo de Carajás 

e o porto de Itaqui, no Estado do Pará. Os fornos de Carajás operam há 20 anos e 

sua produção cresce à taxa de 15,4% ao ano sendo atualmente responsável por 

33% da produção nacional de ferro-gusa (SINDIFER, 2007). Nos anos noventa 

foram observadas duas tendências no consumo de carvão vegetal nesta região. A 

primeira, a redução da participação do carvão vegetal procedente de desmatamento 

e o crescimento do carvão vegetal proveniente de resíduos de serrarias. A segunda, 

o aumento da distância dos produtores de carvão vegetal em relação aos pólos 

siderúrgicos. 
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Box 2.6 Diagnóstico da produção de ferro-gusa no Maranhão e Pará 
 A indústria de ferro-gusa no Maranhão e Pará cresceu fortemente nos últimos 

anos devido à proximidade com as minas de minério de ferro em Carajás, Estado do 

Pará. O Estado do Pará possui uma grande disponibilidade de madeira e de resíduos 

de madeira para a produção de carvão vegetal, devido à indústria madeireira. Em 

2005, a fim de avaliar os impactos da atividade de produção de carvão vegetal, 

agentes do Ibama fizeram uma grande operação nesta região. Treze produtores de 

ferro-gusa foram inspecionados para verificar o processo de suprimento e as 

condições legais da produção do carvão vegetal. Uma grande parte das empresas 

compra carvão vegetal de terceiros ou fazem contratos de suprimento com carvoarias 

instaladas em áreas desmatadas. 

 Para checar o consumo atual de carvão vegetal nas siderúrgicas, o Ibama 

utilizou como parâmetro o consumo específico. Admitiu-se que, em média, são 

necessários dois m3 st de lenha para produzir um metro cúbico de carvão vegetal e 

para produzir uma tonelada de ferro-gusa são necessários 2,9 metros cúbicos de 

carvão vegetal. Com estas informações, o consumo de carvão vegetal pode ser 

estimado a partir dos dados de produção de ferro-gusa, o que permitiu concluir que 

67% das indústrias visitadas apresentavam problemas com a origem do carvão 

vegetal consumido. Foi estimada uma diferença de 7,8 milhões de metros cúbicos de 

carvão vegetal entre o consumo real e o declarado pelas siderúrgicas no período de 

2000 a 2005. Do volume total de carvão vegetal declarado pelas siderúrgicas visitadas, 

14,2 milhões de toneladas no período de 2000 a 2004, somente 7,5% vieram de 

reflorestamentos, enquanto 55,7% foram provenientes de resíduos de madeireiras, 

20,1% de desmatamentos, 12,2% de casca de babaçu e 4,5% de resíduos de 

desmatamentos. 

 Esta operação de fiscalização do Ibama demonstrou a grande pressão que o 

pólo siderúrgico no Pará e Maranhão exerce sobre os recursos florestais. A exploração 

dos resíduos de desmatamentos legais tem sido a forma mais fácil de suprir de carvão 

vegetal as indústrias de ferro-gusa ainda que não resolva o problema da necessidade 

urgente de obter o carvão vegetal de maneira sustentável. O Ibama indicou que, de 

acordo com o Código Florestal, poderiam ser aplicadas multas de cerca R$ 39 

milhões, além de obrigar o reflorestamento de 60 mil hectares (IBAMA, 2005). 
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Contudo, o carvão vegetal consumido no sudeste do Pará e no leste do 

Maranhão ainda vem de locais próximos das siderúrgicas se comparado com as 

distâncias percorridas pelo carvão vegetal consumido em Minas Gerais, onde o 

carvão vegetal é transportado por distâncias de até 800 km. 

A demanda anual de lenha para ser convertida em carvão vegetal que supre o 

pólo siderúrgico de Carajás é estimada em 25 milhões de m3st, provocando o 

desmatamento de 20 mil hectares todos os anos. Para efeito de comparação, em 75 

pólos madeireiros de 9 estados da Amazônia, são processados 28 milhões de m3st 

de madeira (COELHO; PALETTA; FREITAS, 2000). 
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3 BALANÇOS ENERGÉTICOS E MÉTODOS PARA A ESTIMAÇÃO DO 
CONSUMO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL 
A lenha é a fonte de energia mais antiga utilizada pelo homem, com grande 

importância na matriz energética mundial, embora boa parte ainda seja explorada de 

forma não sustentável. Visto que parcela significativa deste combustível não é 

comercializada e, também, em função dos custos envolvidos na coleta de dados 

primários, os dados disponíveis em estatísticas são provenientes de estimativas ou 

de dados secundários.  

Neste capítulo são analisados balanços energéticos internacionais e 

nacionais, o estado da arte dos métodos utilizados para a quantificação do consumo 

de lenha e carvão vegetal e os principais limites encontrados. 

3.1 Balanços energéticos 

Estatísticas de energia, nacionais e internacionais, raramente reúnem, no 

mesmo nível de informação, dados sobre consumo de combustíveis de madeira e de 

outras fontes convencionais de energia, quanto mais separam o que é explorado de 

forma sustentável (FAO, 2004a).  

Dados de combustíveis de madeira são freqüentemente provenientes de 

fontes secundárias, inconsistentes e de qualidade questionável, o que dificulta a 

comparação entre os países (IEA, 2006a). Dados históricos de muitos países são 

originários de pesquisas de freqüência irregular, são irreconciliáveis e obtidos em 

nível local, o que os torna incomparáveis entre regiões e temporalmente. São 

freqüentemente restritos a componentes comerciais de energia porque são mais 

fáceis de medir e de obter informações. Em países em desenvolvimento há falta de 

experiência, de recursos humanos e financeiros para uma adequada coleta de 

dados e estimativas, uma tarefa ainda mais complexa para energéticos cujo uso é 

descentralizado, rural e de natureza não comercial. A variedade de fontes de 

informações, a falta de definições e de métodos uniformes e o uso de diferentes 

unidades e fatores de conversão tornam a comparação entre o consumo de 

combustíveis de madeira dos países e a avaliação das tendências uma tarefa difícil. 

Até mesmo onde os valores coletados ou estimados pelas estatísticas nacionais ou 

internacionais são bem definidos, a estrutura de dados sobre combustíveis de 

madeira, segundo a FAO (2004a), apresenta ainda os seguintes problemas: 
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Cobertura: Diferentes agências internacionais15 produzem dados estatísticos 

periódicos sobre combustíveis de madeira, mas com abordagens muito diferentes, 

sem cobrir toda a bioenergia e sem separar o que é sustentável. As estatísticas são 

feitas somente para alguns e selecionados biocombustíveis. A FAO considera lenha 

e carvão vegetal, incluindo madeira para carvão, como subcategoria de remoção de 

madeira roliça; o Escritório de Estatística da Comunidade Européia - Eurostat 

considera biomassa uma subcategoria chamada de “madeira e resíduo de madeira” 

que inclui, apesar da definição, resíduos agrícolas; a IEA publica dados sobre 

Biomassa Primária Sólida que inclui biomassa proveniente, ou não, de madeira, e 

mantém estimativas sobre outros energéticos, como lenha, licor negro e resíduos de 

agricultura. Os dados sobre combustíveis de madeira, em particular, são elaborados 

para preencher uma estrutura de estatística de energia que, por sua vez, é a 

principal base para modelos e previsões desenvolvidas por institutos de pesquisa. 

Dados sobre licor negro e agrocombustíveis, por exemplo, importantes formas de 

energia em muitos países desenvolvidos, são omitidos em praticamente todas as 

estatísticas. 

Desagregação: a maior parte das informações sobre combustíveis de madeira é 

focada no consumo, não sendo prestada atenção suficiente a outros aspectos 

relacionados à oferta, produção e fontes de energia. Apesar da importância das 

fontes não florestais de energia e do extenso uso de materiais reciclados, o lado da 

oferta não é desagregado nos bancos de dados. Por outro lado, embora haja uma 

nítida mudança no consumo de usos tradicionais para modernos, com considerável 

repercussão em todo o sistema de energia proveniente da madeira, informações 

sobre o uso final continuam ausentes da maioria dos bancos de dados. Outro 

aspecto importante, mas também negligenciado, diz respeito à distinção entre os 

padrões de consumo urbano e rural no setor residencial. 

Incompatibilidade nas definições: a terminologia utilizada pelos organismos 

internacionais ainda não é adequada à coleta, comparação, troca e apresentação de 

dados sobre combustíveis de madeira. A falta de uma estrutura e de definições 

                                            
15 Agências internacionais que produzem dados estatísticos sobre combustíveis de madeira: FAO, 
Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa - Unece, Agência Internacional de Energia - 
IEA, Organização Latino-Americana de Energia - Olade, Escritório de Estatística da Comunidade 
Européia – Eurostat. 
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claras limita a possibilidade de comparação e de troca de dados entre as fontes de 

informações.  

Fatores de conversão duvidosos: a contabilidade de combustíveis de madeira cobre 

dados primários de várias fontes. Fontes de energia devem ser medidas em massa 

ou peso ou até em volume, mas o fator essencial é a quantidade de energia contida 

nestas fontes. A incerteza nos fatores de conversão limita a possibilidade de 

comparação e de troca de dados entre as fontes. No caso da lenha, a falta na 

identificação da unidade de volume, se está em m3 sólidos ou em m3 st, pode 

representar uma diferença de 20%. 

3.2 Métodos de estimação 

A fim de conhecer o estado da arte e propor métodos de estimação de 

consumo de combustíveis de madeira que reduzam os problemas relacionados 

acima identificados pela FAO (2004a), foram estudados os métodos empregados por 

instituições que pesquisam e realizam acompanhamento de estatísticas energéticas, 

assim como o atual método utilizado no Balanço Energético Nacional – BEN 

(BRASIL, 2006a), os quais serão discutidos adiante. 

Foram consultadas as maiores e mais tradicionais instituições que produzem 

estatísticas energéticas: FAO, IEA, Banco Mundial, Gerência de Informações 

Energéticas – EIA vinculada ao Departamento de Energia Norte-Americano – DOE, 

Eurostat, Olade, Banco de Desenvolvimento Africano – AfDB, além dos balanços 

energéticos de países cuja participação de combustíveis de madeira na matriz 

energética é significativa, como México, Peru e Finlândia. 

Analisando as informações disponíveis, o método mais utilizado para a 

estimação da produção e consumo de combustíveis de madeira foi a aplicação de 

questionários, sempre voltados para a coleta de dados do consumo. 

Estatísticas Internacionais  

A FAO mantém o Faostat (2006), um banco de dados estatístico on-line que 

contém mais de um milhão de dados em séries temporais desde 1961, para alguns 

itens, relativos a mais de 210 países e territórios. O Faostat Forestry divulga a 

produção anual e a estimativa de transações de vários produtos florestais, como: 

lenha, licor negro, carvão vegetal, toras, painéis de madeira, polpa e papel. Os 

dados são fornecidos pelos países depois de uma pesquisa anual conduzida pela 

FAO em parceria com a Organização Internacional de Madeira Tropical - ITTO, a 
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Unece e o Eurostat. Nos casos em que os países não fornecem informações por 

intermédio dos questionários, a FAO estima a produção anual a partir de relatórios 

comerciais, anuários estatísticos ou outras fontes. Onde os dados estão 

indisponíveis, a FAO repete os dados históricos até obter uma nova informação 

(FAOSTAT, 2006). 

Analisando os dados de consumo de combustíveis de madeira da FAO para o 

Brasil, Figura 1.1 e Figura 1.2, conclui-se que são de baixa qualidade e pouco 

aderentes aos valores que constam do BEN. As curvas não possuem a mesma 

tendência que os valores do MME, como no caso da IEA. A FAO não informa a fonte 

dos dados de consumo de lenha e carvão vegetal para o Brasil; provavelmente são 

produzidos pela própria organização. 

A IEA elabora suas estatísticas de combustíveis de madeira a partir de 

informações fornecidas pelos países, que respondem anualmente a um questionário; 

também não separa o que é sustentável. Junto com o questionário, a IEA fornece o 

método e o manual para seu preenchimento (IEA, 2004c). A IEA (2006a) reconhece 

a inconsistência e a qualidade questionável das informações referentes aos 

combustíveis de madeira, Tabela 1.1, e recomenda cautela no uso dos dados 

publicados em seus relatórios. 

A instituição publica dois grandes relatórios de estatísticas energéticas para 

todos os países do mundo. O primeiro relatório de estatística energética (IEA, 

2006d) traz dados em unidades comerciais e o segundo, um balanço energético 

(IEA, 2006a), apresenta os mesmos dados em uma mesma unidade, a tonelada 

equivalente de petróleo – tep, que permite a comparação entre as diferentes fontes 

de energia. Os relatórios são divididos em dois volumes, separando os países 

pertencentes e não pertencentes à Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OECD. 

Os dados de biomassa sólida são coletados considerando a produção, a 

transformação e o consumo de lenha, resíduos de madeira e carvão vegetal; mas, 

na apresentação, são reunidos em uma mesma coluna, a de biomassa sólida no 

relatório de estatística energética (IEA, 2006d) e na de combustíveis renováveis e 

resíduos16 – CRW, no balanço energético (IEA, 2006a). Na coluna CRW, além dos 

dados de biomassa sólida, estão os de biomassa líquida, biogás e resíduos 

 
16 Combustible Renewable and Waste 
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municipais e industriais. Biomassa é definida como qualquer material vegetal 

utilizado diretamente como combustível ou convertido em combustível (carvão 

vegetal e etanol); inclui lenha, resíduos vegetais (resíduos de madeira e de culturas), 

resíduos animais e resíduos industriais (licor negro). Resíduos municipais sólidos 

compreendem resíduos produzidos em residências, comércio e serviço público, 

dispostos em uma central para produção de calor ou energia. Resíduos hospitalares 

também estão incluídos nesta categoria. 

Os dados de CRW são estimados a partir de pesquisas com pequenas 

amostras ou em outra informação incompleta. Portanto estes dados dão uma idéia 

do desenvolvimento e não são comparáveis entre os países.  

No caso dos países onde as séries históricas estão incompletas ou 

indisponíveis, a IEA estimou os dados a partir da produção de biomassa per capita, 

compilada ou calculada em 1995. Para o período de 1971 a 1994, a produção de 

CRW foi estimada a partir de uma equação log/log que tem como variáveis 

exógenas o Produto Interno Bruto - PIB per capita ou o percentual de população 

urbana, dependendo da região. A partir de 1996, a produção de biomassa foi 

estimada considerando, seja uma taxa de crescimento constante, seja uma taxa 

igual ao crescimento da população, ou ainda, seguindo a estimativa feita para o 

período entre 1971 e 1994 (IEA, 1998). 

Pequenas discrepâncias entre os dados dos países e da IEA ocorreram por 

razões numéricas; os motivos são as revisões dos dados e o nível de desagregação 

utilizado pelos países. Os dados do Brasil que constam da estatística e do balanço 

energético elaborado pela IEA são fornecidos pelo MME, Figura 1.1 e 1.2. Destaca-

se a dificuldade de identificar a parcela correspondente à lenha e ao carvão vegetal, 

uma vez que os dados são agregados na coluna CRW, junto com outras fontes de 

energia, como álcool, bagaço de cana e outros resíduos. 

Os demais organismos internacionais que mantêm estatísticas sobre energia 

não geram dados, apenas publicam os que estão disponíveis em outras fontes. Os 

dados de energia divulgados pelo Banco Mundial (2006) e pelo AfDB (2006) são 

obtidos nas estatísticas publicadas pela IEA. O Eurostat (2006) e a Unece elaboram 

suas pesquisas e estatísticas energéticas em parceria com a IEA. 

A Olade (2004) reúne em um só documento, anual, as estatísticas 

energéticas apresentadas pelos ministérios de energia de cada um dos países 
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membros da organização. Fazem parte da Olade 25 países da América do Sul e 

América Central, além do México. 

Também foram analisados os balanços energéticos de países onde os 

combustíveis de madeira são importantes fontes de energia, ou seja, Estados 

Unidos da América, México, Peru e Finlândia. Apenas no balanço energético dos 

Estados Unidos está disponível o método utilizado para estimar o consumo de 

combustíveis de madeira do país. 

O método utilizado pela Gerência de Informações Energéticas17 - EIA para as 

estatísticas de combustíveis de madeira dos Estados Unidos da América consiste na 

realização de pesquisas setoriais a cada quatro anos, em nível nacional, e 

interpolação dos dados ou estimativas para os anos em que não há pesquisas (EIA, 

2006a). 

A EIA realiza pesquisas extensas, por amostragem, junto aos setores 

residencial, comercial e industrial. As informações sobre o consumo de combustíveis 

de madeira no setor agropecuário americano são consideradas no setor industrial. 

A pesquisa, por amostragem, de consumo de energia residencial coleta as 

seguintes informações (EIA, 2006e): 

• características físicas do domicilio; 

• equipamentos utilizados, incluindo os para aquecimento e refrigeração; 

• características demográficas; 

• combustíveis utilizados; 

• outras informações relacionadas ao uso de energia. 

Para estimar o consumo de combustíveis de madeira no setor residencial, no 

ano da pesquisa os dados da amostra são extrapolados para o universo do setor 

residencial. 

Nos anos em que não são realizadas pesquisas, a EIA estima o consumo de 

combustíveis de madeira no setor residencial utilizando a correlação existente entre 

o consumo de energia e a temperatura (QUAYLE; DIZA, 1980), por intermédio de 

uma equação de regressão linear, onde a variável independente é o grau-dia para 

aquecimento18 (HDD - Heating Degree Day). 

 
17 Energy Information Administration 
18 O grau-dia para aquecimento é a medida do frio acumulado; é dado pela diferença entre a 
temperatura média do dia e 18ºC. A lógica da relação é: se a temperatura for menor que 18ºC será 
necessário o aquecimento do ambiente por fonte externa, consumindo energia. 
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O setor comercial americano inclui além das atividades de comércio 

tradicionais, como restaurantes e hotéis; escolas, instituições correcionais e 

instituições religiosas. A unidade de pesquisa é o estabelecimento, e não a pessoa 

jurídica. A pesquisa coleta informações sobre as características das construções, 

tipos de equipamentos utilizados, medidas de conservação de energia, fontes de 

energia, quantidade e gasto com energia. Para os anos entre as pesquisas, os 

dados de consumo são estimados a partir da última pesquisa realizada e do 

crescimento econômico do setor (EIA, 2006c). 

Para o setor industrial, a unidade amostral é a fábrica; na última pesquisa, 

realizada em 2002, o tamanho da amostra representou 97% do setor o que permitiu 

a estimativa do consumo de energia para 41 atividades industriais, classificadas 

segundo o Sistema de Classificação Industrial Norte-Americano19 – NAICS. A 

pesquisa do setor industrial coleta dados sobre consumo de energia e gastos 

relacionados ao consumo de energia, capacidade de substituição de combustível, 

geração de eletricidade, uso de energia a partir de subprodutos do processo 

industrial. Para os anos em que não há pesquisa, os dados de consumo de energia 

são estimados a partir da Pesquisa Anual da Indústria20 – ASM, onde constam as 

alterações econômicas do setor industrial (EIA, 2006d). 

Além das estatísticas energéticas para os Estados Unidos da América, a EIA 

analisa o uso de energia nos países. Para o Brasil são consideradas apenas as 

fontes comerciais de energia. No que se refere à biomassa, apenas o etanol é 

estudado. As florestas são analisadas apenas do ponto de vista ambiental: sua 

extensão, biodiversidade e o mecanismo de absorção de CO2 da atmosfera. Não há 

dados sobre oferta e consumo de combustíveis florestais para o Brasil (EIA, 2006b).  

No México, o Balanço Nacional Energético, elaborado anualmente pela 

Secretaria de Energia do México, traz informações pouco desagregadas sobre o 

consumo de lenha (MÉXICO, 2003). Apresenta apenas o consumo de lenha no setor 

residencial, comercial e público e não fornece dados relativos à produção e ao 

consumo de carvão vegetal. Em 2003, foram apresentadas pela Universidade 

Nacional Autônoma de México – UNAM sugestões para melhoria da qualidade das 

estatísticas de biocombustíveis publicadas no Balanço. Estas sugestões foram feitas 

 
19 North American Industry Classification System 
20 Annual Survey of Manufactures 
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a partir de um estudo realizado por Jiménez (2000) sobre consumo de lenha em 

residências. Neste estudo foi desenvolvido um método de estimação do consumo de 

lenha em residências que considera: 

• a saturação de usuários de lenha por uso final; 

• a saturação de usuários exclusivos de lenha e mistos (lenha e GLP); 

• a saturação rural e urbana; 

• a evolução temporal da saturação de usuários exclusivos de lenha e mistos; 

• o consumo específico de lenha para uso doméstico; 

• a substituição de combustíveis; 

• o poder calorífico da lenha e 

• o consumo energético em pequenas indústrias. 

Dentre as sugestões apresentadas pela UNAM destacam-se: 

• ampliar a cobertura setorial e o número de empresas consideradas nas 

pesquisas de consumo de energia no setor industrial, agregando-as ao Sistema 

de Contas Nacionais; 

• aprofundar a análise de distribuição setorial e regional do consumo final das 

diversas fontes de energia secundária; 

• realizar pesquisa no setor residencial, para determinar o consumo de energia por 

uso final; 

• incorporar os resíduos animais, vegetais, industriais ou recuperados como fontes 

de energia que podem ser relevantes na estrutura energética do país; 

• desagregar a coluna relativa aos produtos não energéticos; 

• completar e melhorar os balanços regionais de energia. 

Além de propor modelo para estimação do consumo de lenha em residências 

no México, Jiménez (2000) avaliou a sustentabilidade deste uso e calculou as 

emissões de dióxido de carbono provenientes do uso de lenha no setor residencial 

mexicano. 

O Balanço Nacional de Energia do Peru traz informações sobre o consumo de 

lenha e carvão vegetal desagregadas por setor de consumo: residencial e comercial, 

agropecuário e industrial. Uma informação disponível é o consumo de resíduos 

animais e vegetais, embora nenhuma referência seja feita aos métodos e 

parâmetros utilizados na estimação (PERU, 2005). 
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O relatório anual estatístico sobre florestas da Finlândia, ainda que bastante 

completo, também não apresenta o método utilizado para quantificar as informações 

disponíveis. O relatório analisa, de forma detalhada, o consumo energético e não 

energético de madeira no país. A Finlândia possui 75% de seu território coberto por 

florestas e considera esta fonte de energia fundamental para seu crescimento 

econômico. Vinte e cinco por cento da madeira utilizada com fins energéticos 

provêm de rebrota ou reflorestamentos e o restante de cortes seletivos em áreas 

naturais. Os combustíveis de madeira são a segunda maior fonte para geração de 

energia elétrica na Finlândia. Em 2004, representavam 20,6% da energia gerada, 

ficando atrás apenas do petróleo (FINLAND, 2005). O relatório mostra o consumo de 

combustíveis de madeira, desagregado por ramo industrial, tipo de combustível de 

madeira, região de produção, assim como o total de madeira consumida para gerar 

energia elétrica. 

Estatísticas nacionais  

Para o Brasil, foram analisados o BEN e o Balanço Energético do Estado de 

Minas Gerais, sendo este último considerado o mais completo e referência no trato 

com as informações sobre produção e consumo de combustíveis de madeira. 

O Ministério das Minas e Energia publica dados da produção e consumo de 

lenha e carvão vegetal há mais de 30 anos (BRASIL, 2006a). Apesar dos avanços 

nas estimativas de consumo de combustíveis de madeira, os resultados ainda 

apresentam desvios e, portanto, toda análise precisa ser feita com cuidado.  

Os dados oficiais de consumo de lenha e carvão vegetal para o Brasil são 

estimados a partir de métodos estabelecidos há aproximadamente 30 anos, com 

redução da aderência das estatísticas à realidade; são os mais vulneráveis do BEN 

(PATUSCO, 2002). 

O BEN não explicita os métodos empregados para a estimativa da oferta e do 

consumo de combustíveis de madeira para nenhum dos setores. Algumas notas 

técnicas e o próprio balanço trazem alguns critérios e peculiaridades no tratamento 

das informações, como por exemplo, as densidades adotadas para a lenha nativa e 

plantada; os poderes caloríficos da lenha e carvão vegetal e o consumo médio de 

lenha por domicílio utilizado na estimação do consumo residencial (PATUSCO, 

1988a e b; BRASIL, 2006a). 
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Para estimar o consumo de lenha no setor residencial, considera-se que 

existe uma correlação entre o consumo de lenha e de gás liquefeito de petróleo – 

GLP, e leva-se em conta a estabilidade na quantidade de energia útil necessária 

para a cocção de alimentos de uma família. Para se obter a quantidade de fogões 

por tipo de combustível são utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e os dados de consumo específico em pesquisas pontuais 

realizadas na década de 1980 em alguns estados (PATUSCO, 1988a). Algum grau 

de arbitrariedade sempre estará presente na avaliação do consumo final deste 

energético, principalmente no que se refere aos consumos específicos por domicílio 

ou por habitante. 

A avaliação do uso de lenha no setor residencial utilizando correlação com 

GLP apresenta problemas relevantes e falta de precisão. Dois são os principais 

problemas que podem representar como resultado um aumento na demanda por 

combustíveis de madeira que de fato não ocorreu, principalmente nos grandes 

centros urbanos (SOARES, 2006). A redução no consumo de GLP devido à 

substituição por outras fontes de energia que não a lenha, como gás natural e 

eletricidade; e a melhoria da eficiência dos fogões que utilizam GLP. 

O consumo de gás natural no setor residencial cresceu de 5 para 217 milhões 

de metros cúbicos nos últimos 15 anos, promovido pela expansão da rede de 

distribuição de gás natural e deslocando principalmente o uso de GLP.  

O uso de GLP como gás combustível predomina no setor residencial e 

representa 90% do consumo de gases combustíveis que, além do GLP, incluem gás 

natural e gás de cidade, produzido a partir de coque e atualmente abandonado, 

Figura 3.1.  

Além da evolução da oferta de gás natural, outro aspecto importante na 

redução do consumo de GLP (10% entre 2000 e 2005) é a mudança dos hábitos das 

famílias urbanas, que passaram a utilizar mais eletricidade em algumas atividades 

que eram feitas utilizando GLP, como a preparação e o aquecimento de refeições 

em fornos de microondas, preparação de bebidas como café e chá em 

equipamentos elétricos, uso de alimentos pré-cozidos e industrializados. Estas 

mudanças podem ter sido erroneamente interpretadas como causa do aumento de 

uma parcela do consumo de lenha em residências. 
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Figura 3.1 Consumo de gás em residências no Brasil 
Fonte: BRASIL (2006a) 

Outro problema no método de estimação utilizado no BEN é não considerar a 

melhoria da qualidade dos fogões que utilizam GLP, que nos últimos anos tornaram-

se mais eficientes. O Programa Brasileiro de Etiquetagem para melhoria da 

eficiência energética produziu um ganho de 15%, em média, na eficiência dos 

fogões a GLP. A etiquetagem estimula a racionalidade do consumo de energia, 

permitindo aos consumidores avaliar os produtos a começar do consumo energético 

e escolher o mais eficiente. Se cada família consome, em media, um botijão de 13 

kg de GLP por mês, a economia potencial com o Programa é de aproximadamente 

dois botijões de GLP por família por ano (BRASIL, 2007). É estimado que, com o 

Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás 

Natural – CONPET, existe um potencial de economia de 780 mil toneladas de GLP, 

reduzindo uma parcela importante da importação necessária para o suprimento do 

mercado nacional. Esta economia de GLP não pode ser creditada como aumento do 

consumo de lenha em residências. 

Para os setores agropecuário, de serviços e industrial as estimativas de 

consumo de lenha e carvão vegetal são feitas tendo em conta o consumo do ano 
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anterior, o comportamento do consumo dos energéticos comerciais como óleo 

combustível e gás natural e o valor adicionado do respectivo setor (PIB setorial). 

Dados do IBGE sobre extração de produtos florestais de matas nativas e de 

florestas plantadas e dados de pesquisas censitárias e econômicas são utilizados 

como balizadores das estimativas (PATUSCO, 2002). 

Para alguns setores industriais como cimento e química, segundo Aragão 

Neto (2006), os consumos de lenha e carvão vegetal são estimados a partir das 

respostas aos questionários de uso final elaborados pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, com extrapolação da amostra para o setor a partir da produção 

física e do consumo específico. Para alguns setores, como cerâmica e alimentos e 

bebidas, onde o número de respostas ao questionário é pequeno, são adotados 

consumos específicos médios. 

A lenha transformada em carvão é estimada a partir da produção total de 

carvão, com índice médio de conversão. 

Além dos problemas relacionados à estimação do consumo de lenha em 

residências e à dificuldade de obter informações sobre os setores de serviços e 

algumas atividades industriais, existe uma quantidade de resíduos de madeira, 

subprodutos de serrarias e da indústria moveleira, utilizados na produção de energia 

ou transformados em carvão vegetal que provavelmente não é contabilizada 

(VARKULYA JUNIOR, 2004). Este potencial foi estimado, de forma conservadora, 

por Coelho, Paletta e Freitas (2000) e pode chegar a 7,5 milhões de toneladas de 

resíduo de madeira, dos quais 2,8 milhões de toneladas têm origem nos estados do 

Norte do país e 4,7 milhões de toneladas nos estados do Sul e Sudeste. 

No Estado de Minas Gerais, tradicional pelo consumo de combustíveis de 

madeira e pela qualidade do seu balanço energético elaborado pela Companhia 

Energética de Minas Gerais – Cemig (2005), são fornecidos dados sobre a oferta e 

consumo de lenha e carvão vegetal, desagregados por setor de consumo. Constam 

do balanço os critérios utilizados nas estimativas dos valores. Para o setor 

residencial, o consumo de lenha é calculado com base nos censos demográficos do 

IBGE a partir do número de domicílios que possuem só fogão a gás, só fogão a 

lenha e ambos e a partir do consumo específico de cada energético para os 

domicílios, por região do Estado de Minas Gerais, o que foi obtido em pesquisa de 

campo realizada em 1985.  
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Para o setor comercial mineiro, o consumo é obtido aplicando-se, sobre os 

dados levantados em pesquisas realizadas nos 2º e 5º Balanço Energético Estadual 

- BEE, índices econômicos de evolução setorial. Hotéis, restaurantes, hospitais e 

lavanderias foram entrevistados nestas pesquisas. O consumo de lenha na atividade 

agropecuária foi determinado a partir de índices de consumo para a secagem de 

grãos, baseados no Censo Agropecuário de 1980 do IBGE. O consumo de lenha 

para fins domésticos na zona rural é contabilizado no setor residencial. 

Para o setor industrial, o consumo de lenha é levantado por intermédio de 

consulta às empresas. Todos os grandes consumidores são pesquisados, enquanto 

os pequenos, como olarias e panificadoras, têm seus consumos estimados a partir 

de pesquisas anteriores e índices econômicos setoriais. 

O consumo de carvão vegetal para os setores residencial, comercial e 

industrial é determinado pelos mesmos métodos adotados para a lenha. 
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4 MÉTODOS PARA ESTIMAÇÃO DO CONSUMO DE LENHA E CARVÃO 
VEGETAL NO BRASIL 

Pode-se afirmar que entre as estatísticas e estimativas utilizadas no Balanço 

Energético Nacional – BEN, os dados de produção e consumo de lenha e carvão 

vegetal em todos os setores são os mais vulneráveis e os que mais necessitam de 

revisão e aprimoramentos nos métodos de estimação. 

Com o objetivo de rever e aprimorar a atual metodologia de estimação de 

consumo de combustíveis de madeira do BEN foram aqui desenvolvidos métodos 

para a contabilização anual do consumo de lenha e carvão vegetal para todos os 

setores com o propósito de produzir dados confiáveis e passíveis de reprodução. 

Com a proposta dos métodos não se pretende esgotar o tema, mas estimular a 

discussão sobre os critérios utilizados e aprimorá-los visando obter a melhor forma 

de estimar o consumo de lenha e carvão vegetal, utilizando dados disponíveis e com 

o mínimo de coleta de dados primários, tendo em vista os custos para levantamento 

de informações em um país das dimensões do Brasil. 

Os métodos de estimação do consumo de lenha e carvão vegetal foram 

desenvolvidos seguindo o seguinte roteiro: 

a. Revisão bibliográfica sobre o tema. 

b. Identificação de fontes de dados confiáveis e perenes. Os métodos foram 

apoiados em estatísticas e dados de abrangência nacional, regularmente 

produzidos e publicados por instituições de pesquisa (IBGE) ou por associações 

dos grandes setores produtivos (Bracelpa, AMS e Sindifer). 

c. Identificação, nas estatísticas disponíveis, de dados relacionados ao uso de 

lenha e carvão vegetal. 

d. Proposição de equações que representem o consumo de lenha e carvão vegetal 

nos setores residencial, comércio e serviços, agropecuário e industrial 

e. Aplicação das equações utilizando os dados disponíveis. 

f. Análise dos resultados. 

4.1 Estrutura dos métodos para estimação do consumo de lenha e carvão 
vegetal 

A matriz do balanço energético de lenha e carvão vegetal, síntese dos 

métodos propostos, expressa o balanço nas diversas etapas do processo 

energético, produção, transformação e consumo, Tabela 4.1. 



68 

 

Tabela 4.1 Matriz do balanço energético de lenha e carvão vegetal 

Fluxo de Energia 
Fonte de Energia 

Primária 
Fonte de Energia 

Secundária 

Lenha Carvão Vegetal 

 Produção 
 Importação 
 Variação de Estoques 
 Oferta Total 
 Exportação 
 Oferta Interna Bruta 

 Total Transformação 
   Centrais Elétricas de Serviço Público 
   Centrais Elétricas Autoprodutoras 
   Carvoarias 
 Perdas Distribuição e Armazenagem 

 Consumo Final 
 Consumo Final Não Energético 
 Consumo Final Energético 
 Setor Energético 
 Residencial 
 Comércio e serviços 
 Público 
 Agropecuário 
 Industrial -Total 
  Extração de minerais metálicos 
  Extração de minerais não metálicos 
  Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 
  Fabricação de produtos têxteis 
  Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
  Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos  
  de viagem e calçados   
  Fabricação de produtos de madeira 
  Fabricação de celulose, papel e produtos de papel  
  Fabricação de produtos químicos 
  Fabricação de artigos de borracha e de material plástico 
  Fabricação de produtos de minerais não metálicos  
  Metalurgia básica  
  Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e  
  equipamentos   
  Fabricação de móveis e indústrias diversas 

 Ajustes 

A estrutura aqui proposta para o balanço energético de lenha e carvão 

vegetal mantém a do BEN, que divide o setor energético em: 

• Energia Primária: produtos energéticos providos pela natureza na sua forma 

direta, como por exemplo, lenha. 
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• Transformação: agrupa os centros onde a energia que entra (primária ou 

secundária) é convertida em uma ou mais formas de energia secundária com 

suas correspondentes perdas na transformação. Exemplos: carvoarias e centrais 

elétricas. 

• Energia Secundária: produtos energéticos resultantes dos diferentes centros de 

transformação que têm como destino os setores de consumo ou, eventualmente, 

outro centro de transformação. Exemplo: carvão vegetal. 

• Consumo Final: Detalha os diferentes setores da atividade socioeconômica 

onde ocorre o uso da energia primária ou secundária. Exemplos: residencial, 

comércio e serviços, agropecuário e industrial.  

Para alimentar as células da matriz, Tabela 4.1, foram criadas 18 planilhas 

eletrônicas que recebem informações de diferentes fontes e calculam os valores do 

consumo de lenha e carvão vegetal por setor. 

As atividades industriais e de comércio e serviços foram organizadas segundo 

a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, padronizada pelo IBGE 

(2004c). 

A estimação do consumo de combustíveis de madeira tem por âmbito toda a 

área geográfica do território nacional, sendo as informações levantadas em nível 

estadual, quando disponíveis. O período de estimação é anual. Para todos os 

energéticos, as quantidades têm como referência o ano-base da pesquisa. 

Para a estimação do consumo de lenha e carvão vegetal foram buscadas 

fontes de dados confiáveis, regulares, duradouras e de abrangência nacional, 

considerando que as estatísticas nacionais são produzidas anualmente e que os 

custos de levantamentos primários são elevados.  

 A unidade utilizada para apresentação dos resultados foi a tonelada 

equivalente de petróleo – tep, pois permite a comparação entre as diferentes fontes 

de energia e com os dados do BEN. Para a conversão dos dados em massa ou 

volume em energia foram utilizados os fatores do Anexo D. 

Foi estudada cada uma das células que compõem a matriz energética de 

lenha e carvão vegetal e foram propostos métodos a partir da análise de cada tipo 

de combustível, etapa do processo e setor do consumo, os quais estão relacionados 

abaixo, organizados por tipo de combustível e etapa do processo energético. 
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4.2 Métodos para estimação do consumo de lenha 

Produção 

A produção total de lenha é igual ao consumo, somado ao balanço de 

importação e exportação e à variação do estoque. Tem sinal positivo. 

Importação e exportação 

A importação de lenha é a quantidade proveniente do exterior, que entra no 

país e constitui parte da Oferta no Balanço. Tem sinal positivo. A exportação de 

lenha é a quantidade que se envia do país para o exterior. É identificada com sinal 

negativo. Os dados de importação e exportação de lenha são obtidos no Sistema de 

Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet, denominado Alice-web, 

mantido pela Secretaria de Comércio Exterior - Secex, do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC (BRASIL, 2006b). O sistema 

fornece informações atualizadas sobre a balança comercial brasileira. 

Variação de estoques 

A variação do estoque de lenha anual mantido por vendedores e 

consumidores individuais é pequena. Por esta razão, a variação do estoque é 

considerada desprezível. 

Oferta total e oferta interna bruta 

A Oferta Total de lenha é o resultado da seguinte equação: 

Oferta Total = Produção + Importação + Variação de Estoques 

A Oferta Interna Bruta é a quantidade de energia proveniente de lenha 

colocada à disposição do país para ser submetida ao processo de transformação ou 

ser consumida. É calculada pela diferença entre a Oferta Total e as Exportações. 

Transformação 

No setor Transformação estão relacionados os centros onde a energia que 

entra, primária ou secundária, converte-se em uma ou mais formas de energia 

secundária, com suas correspondentes perdas no processo. 

O Total Transformação é a soma do que é convertido em centrais elétricas e 

carvoarias. Tem sinal negativo. 
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Box 4.1 Processo de produção de carvão vegetal 
No Brasil, grande parte do volume de carvão vegetal é produzido em 

fornos, conhecidos como rabo-quente. A unidade básica de fornos de produção 

de carvão vegetal é a bateria, composta por seis fornos. Este número está 

relacionado ao ciclo de carbonização, que dura em média seis dias. Um dia para 

encher o forno, um dia e duas noites para a carbonização, dois dias para o 

resfriamento e um para a descarga. Desta forma, cada dia, existe pelo menos um 

forno para ser carregado com madeira e outro para ser descarregado e outros 

quatro em processo de carbonização. 

A produtividade da produção de carvão vegetal é afetada pelas condições 

de operação, projeto do forno e umidade da madeira. Em média, são produzidos 

165 kg de carvão vegetal por m3st de lenha, utilizando técnicas primitivas e 

operando os fornos de acordo com procedimentos intuitivos. Com métodos 

aperfeiçoados é possível melhorar a produtividade para 200 kg de carvão vegetal 

por m3st de lenha (NOGUEIRA; LORA, 2003). Existem poucos estudos de 

melhoria da eficiência destes equipamentos, que certamente são muito 

importantes para melhorar a sustentabilidade da produção de carvão vegetal. 

A produção de carvão vegetal está muitas vezes associada a péssimas 

condições de trabalho e moradia, além de denúncias de utilizar mão-de-obra 

escrava e infantil, principalmente na região norte do país. Em geral, os contratos 

de trabalho são temporários e os trabalhadores dificilmente têm garantias 

previdenciárias e trabalhistas. Os rendimentos salariais dos trabalhadores 

envolvidos diretamente na produção de carvão variam entre R$ 100,00 e R$ 

230,00 correspondendo a uma jornada de trabalho nunca inferior a 8 horas de 

trabalho duro por dia (MONTEIRO, 2005). 

 No processo de destruição de florestas, o carvoejamento é uma força 

auxiliar e secundária, mas nem por isto pode ter sua importância eximida. Para a 

produção de carvão vegetal, em termos gerais, a lenha utilizada é originária de 

desmatamentos para a implantação de pastagens ou outro tipo de cultivo da terra 

(MONTEIRO, 2005). Estima-se que 30,0% do carvão vegetal consumido no Brasil 

não possui origem declarada, ou seja, é proveniente de desmatamentos de 

florestas nativas ilegais (UHLIG; GOLDEMBERG; COELHO, 2008). 
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Não foram identificadas Centrais Elétricas de Serviço Público que utilizam 

lenha para gerar energia elétrica. O consumo de lenha em Centrais Elétricas 

Autoprodutoras é estimado a partir de informações da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - Aneel. A Aneel (2007) fornece a potência total instalada das usinas que 

geram energia elétrica a partir de madeira. 

Nas carvoarias, Box 4.1, a quantidade de lenha a ser transformada em carvão 

vegetal é calculada a partir do consumo final de carvão vegetal mais as perdas. A 

origem do carvão vegetal, nativa ou plantada, é considerada na estimação da lenha 

necessária para a conversão. A participação é obtida na Pesquisa da Extração 

Vegetal e da Silvicultura - PEVS, elaborada anualmente pelo IBGE (2006c).  

As informações da PEVS (IBGE, 2006c) referem-se à quantidade e ao valor 

da produção decorrentes dos processos de exploração dos recursos naturais, 

denominados extrativismo vegetal, bem como da exploração de maciços florestais 

plantados, silvicultura. Os dados são obtidos mediante consulta a entidades públicas 

e privadas, produtores, técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente aos setores 

da produção, comercialização, industrialização e fiscalização de produtos vegetais 

nativos, bem como daqueles produtos originados de maciços florestais plantados. A 

parcela não comercial não é contabilizada nesta pesquisa. 

Perdas 

Perdas ocorridas durante as atividades de produção, transporte, distribuição e 

armazenamento de lenha. Tem sinal negativo. Não estão incluídas nesta célula as 

perdas dos Centros de Transformação. Não foram encontradas informações sobre 

as perdas de lenha no processo de produção, transporte, distribuição e 

armazenamento. Por esta razão, as perdas das atividades de manuseio de lenha 

são consideradas desprezíveis. 

Consumo final 

O Consumo Final corresponde à energia primária que se encontra disponível 

para ser usada pelos setores de Consumo, incluindo o Consumo Final Energético e 

o Consumo Final Não-Energético. 

No Consumo Final Não-Energético consta a quantidade de energia contida 

em produtos que são utilizados em diferentes setores para fins não energéticos. Não 

foram contemplados neste estudo os Consumos Finais Não Energéticos para a 

lenha. 
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Faz parte do Consumo Final Energético a quantidade de energia consumida 

nos Centros de Transformação. A energia consumida nas Centrais Elétricas é 

lançada na fonte Eletricidade. 

Setor residencial 

Energia total consumida na forma de lenha no setor residencial. O consumo 

de lenha no setor residencial é estimado por intermédio da equação [1]. Esta relação 

considera o universo dos consumidores de lenha no setor residencial, o consumo 

específico por Unidade da Federação, o uso de mais de um combustível na 

preparação de alimentos em domicílios, principalmente GLP, além do local do 

consumo: urbano ou rural, variáveis fundamentais na explicação do consumo de 

lenha no setor residencial, que são estatisticamente diferentes, segundo análise 

realizada por Lunardi; Patriota; Rosa (2006). 
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Onde: 

Clr – consumo de lenha no setor residencial, em tep 

qflu – quantidade de fogões em domicílios urbanos que utilizam apenas lenha na 

Unidade da Federação i, em unidades 

celu – consumo específico de lenha em domicílios urbanos que utilizam apenas 

lenha na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qflou – quantidade de fogões em domicílios urbanos que utilizam lenha e outro 

combustível na Unidade da Federação i , em unidades 

celou – consumo específico de lenha em domicílios urbanos que utilizam lenha e 

outro combustível na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qflr – quantidade de fogões em domicílios rurais que utilizam apenas lenha na 

Unidade da Federação i, em unidades 

celr – consumo específico de lenha em domicílios rurais que utilizam apenas lenha 

na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qflor – quantidade de fogões em domicílios rurais que utilizam lenha e outro 

combustível na Unidade da Federação i, em unidades 

celor – consumo específico de lenha em domicílios rurais que utilizam lenha e outro 

combustível na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

PCi – poder calorífico inferior, em kcal/kg 
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A quantidade de fogões é fornecida, todos os anos, na Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios – Pnad (IBGE, 2005b) e pelos Censos Demográficos, 

realizados a cada dez anos pelo IBGE. A quantidade de domicílios que utilizam mais 

de um combustível e o consumo específico de lenha no setor residencial, tanto para 

os domicílios que utilizam exclusivamente lenha como para os que utilizam lenha e 

outro combustível, são obtidos na Pesquisa de Orçamento Familiar – POF, realizada 

a cada cinco anos (IBGE, 2004a). Como não existem outras pesquisas neste 

período de cinco anos para o consumo específico e para saturação de domicílios 

que utilizam mais de um combustível, nem dados que permitam definir correlação 

com outra variável independente, estas duas informações são consideradas 

constantes no intervalo entre as pesquisas. O IBGE (2004a), só possui um dado de 

consumo específico de lenha para o setor residencial e para saturação de domicílios 

que utilizam mais de um combustível. A partir do momento em que houver dados 

suficientes para estabelecer um padrão de comportamento para estas variáveis, o 

critério de considerar os valores constantes deverá ser revisto. 

A classe de renda das famílias, informação disponível nas pesquisas do 

IBGE, não foi considerada na estimação do consumo de combustíveis de madeira 

em residências, embora analisada, para simplificar o modelo e entender que está 

contemplada em outras duas variáveis: a situação do domicilio, urbano e rural e a 

Unidade da Federação onde ocorre o consumo. 

Setor de comércio e serviços 

Energia total consumida na forma de lenha no setor de comércio e serviços. O 

consumo de lenha para o setor de comércio e serviços é estimado por atividade pela 

equação [2], exceto para as atividades de saúde e serviço social. Esta equação foi 

proposta considerando a disponibilidade anual de informações, evitando assim a 

necessidade de dispendiosos levantamentos de campo. O consumo de lenha no 

setor de comércio e serviços é estimado a partir das despesas totais que as 

empresas têm com combustíveis para executar suas atividades; será necessário 

investigar a parcela destas despesas que correspondem ao uso de lenha. O 

consumo de lenha, por atividade, é calculado pela divisão do valor da despesa com 

lenha pelo seu preço médio. O consumo de lenha nativa será separado do consumo 

de origem plantada em virtude da diferença da densidade e do preço com a origem. 
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Onde: 

Clcs – consumo de lenha para o setor comércio e serviços, em tep 

dti – despesa total com combustíveis e lubrificantes das empresas de comércio e 

serviços da atividade i, em reais [R$] 

pdlni – porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes da atividade i 

que corresponde à aquisição de lenha nativa, em % 

plni – preço da lenha nativa na atividade i, em reais [R$] 

dln – densidade da lenha nativa, em kg/m3 st 

pdlri – porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes da atividade i 

que corresponde à aquisição de lenha de reflorestamento, em % 

plri – preço da lenha de reflorestamento na atividade i, em reais [R$] 

dlr – densidade da lenha de reflorestamento, em kg/m3 st 

Clas – consumo de lenha nas atividades de saúde e serviços sociais, em kg 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg 

As despesas totais com combustíveis e lubrificantes por atividade são obtidas 

na Pesquisa Anual de Serviços – PAS elaborada pelo IBGE (2003b). Não foi 

observado consumo de lenha nas atividades do setor comercial (IBGE, 2003a). Os 

dados são obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não são 

desagregadas em nível estadual, o que permitiria identificar a unidade de serviço 

que forneceu a informação. 

A parcela das despesas com combustíveis e lubrificantes correspondente à 

aquisição de lenha nativa ou plantada foi estimada pelo autor desta tese utilizando 

Análise de Sensibilidade. Os dados do BEN foram utilizados como balizadores. 

Foram atribuídas diferentes participações percentuais correspondentes à aquisição 

de lenha para cada atividade e observado se os valores de consumo de lenha eram 

compatíveis. 

Os preços médios de lenha nativa e plantada são calculados a partir de 

informações da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS, elaborada 

anualmente pelo IBGE (2006c). O preço médio é obtido pela divisão do valor 

monetário da venda de lenha, em reais, pela quantidade de lenha comercializada, 

por origem. 
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A estimação do consumo de lenha nas atividades de saúde e serviço social é 

feita utilizando a equação [3], que considera a quantidade de internações realizadas 

e o consumo especifico de lenha por internação. Nesta atividade é considerada 

apenas o uso de lenha de origem plantada. 

 ⎟
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1000

dlpcelipqipClas  [3] 

Onde: 

Clas – consumo de lenha nas atividades de saúde e serviços sociais, em kg 

qip – quantidade de internações em hospitais que utilizam lenha plantada, em 

unidades 

celip – consumo específico de lenha por mil internações em hospitais que utilizam 

lenha plantada, em m3 st/ano/mil internações 

dlp – densidade da lenha plantada, em kg/m3 st 

A quantidade de internações é obtida nas estatísticas da saúde: assistência 

médico-sanitária – PAMS elaborada pelo IBGE (2006d) a cada três anos. O 

consumo específico de lenha por internação será objeto de pesquisa específica, 

elaborada com esta finalidade, e deverá ser repetida a cada cinco anos. A 

quantidade de internações e o consumo específico de lenha por internação serão 

considerados constantes no período entre as pesquisas. 

Setor agropecuário 

Energia total consumida na forma de lenha nas classes agricultura e pecuária. 

O consumo de lenha no setor agropecuário é estimado pela equação [4] e parte da 

produção agrícola e do efetivo dos rebanhos; considera também a saturação e o 

consumo específico de lenha em cada uma das atividades agropecuárias que 

utilizam lenha. 

O consumo de lenha para fins domésticos na zona rural é contabilizado no 

setor residencial. 
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Onde: 

Cla – consumo de lenha para o setor agropecuário, em tep 

qti – quantidade total produzida do produto i, em toneladas 

ppli – porcentagem da produção do produto i que utiliza lenha, em % 
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celi – consumo específico de lenha para o produto i, em m3 st/t do produto i 

erj – efetivo total do rebanho do animal j, em unidades 

prj – porcentagem do rebanho do animal j que utiliza lenha, em % 

celj – consumo específico de lenha para o rebanho do animal j, em m3 st/unidade do 

animal j 

d – densidade da lenha, em kg/m3 st 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg 

A quantidade total produzida por produto e o efetivo do rebanho animal são 

fornecidos todos os anos pelo IBGE nas pesquisas Produção Agrícola Municipal – 

PAM (IBGE, 2004d) e Produção da Pecuária Municipal – PPM (IBGE, 2004e), 

respectivamente, assim como nos Censos Agropecuários (IBGE, 1995), realizados a 

cada dez anos. 

O consumo específico de lenha e a saturação da produção e dos efetivos do 

rebanho que utilizam lenha são obtidos nos Censos Agropecuários (IBGE, 1995) e 

são consideradas constantes no intervalo entre os Censos. 

Toda lenha utilizada no setor agropecuário é considerada de origem nativa. 

Setor industrial 

Energia total consumida na forma de lenha no setor industrial inclui as 

atividades:  

• fabricação de produtos alimentícios e bebidas;  

• fabricação de produtos têxteis;  

• confecção de artigos do vestuário e acessórios;  

• preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e 

calçados;  

• fabricação de produtos de madeira;  

• fabricação de celulose, papel e produtos de papel;  

• fabricação de produtos químicos;  

• fabricação de artigos de borracha e de material plástico;  

• fabricação de produtos de minerais não metálicos;  

• metalurgia básica;  

• fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos;  

• fabricação de móveis e indústrias diversas.  
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Esta classificação obedece ao sistema de codificação proposto pela CNAE 

(IBGE, 2004c) e corresponde ao nível de divisão, dois dígitos. Optou-se pela CNAE, 

que busca uniformizar a linguagem de comunicação das informações, condição 

imprescindível para a consistência das séries temporais e das comparações 

regionais e internacionais, além de permitir a articulação entre sistemas de 

informações ou fontes distintas. 

Para a estimação do consumo de lenha no setor industrial são utilizados dois 

métodos. Para as atividades industriais que possuem estatísticas regulares e 

organizadas, os dados são obtidos diretamente nas associações de classe que 

produzem a informação.  

 Entre os setores da economia que utilizam lenha, só o de papel e celulose 

produz contabilidade sistemática do consumo de energéticos. Os dados são obtidos 

na Associação Brasileira de Papel e Celulose – Bracelpa (2007). 

Para as demais atividades, que são dispersas e menos intensivas no 

consumo de lenha ou cuja associação não realiza estatísticas regulares de energia, 

o método proposto é semelhante ao do setor de comércio e serviços. 

O consumo de lenha no setor industrial será estimado a partir da equação [5]. 

O consumo de lenha no setor industrial é estimado a partir das despesas totais que 

as indústrias têm com energia elétrica e combustíveis para fabricar seus produtos. É 

necessário investigar o quanto destas despesas refere-se à compra de lenha. A 

divisão da despesa com lenha pelo preço médio de compra fornece o consumo de 

lenha por atividade. As despesas com lenha são separadas pela origem: nativa ou 

plantada, em virtude da variação da densidade e do preço com a origem. 
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Onde: 

Cli – consumo de lenha para o setor industrial, em tep 

dti – despesa total com energia elétrica e combustíveis nas indústrias da atividade i, 

em reais [R$] 

pdlni – porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis da atividade i 

que corresponde à aquisição de lenha nativa, em % 

plni – preço da lenha nativa na atividade i, em reais [R$] 

dln – densidade da lenha nativa, em kg/m3 st 
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pdlri – porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis da atividade i 

que corresponde à aquisição de lenha de reflorestamento, em % 

plri – preço da lenha de reflorestamento na atividade i, em reais [R$] 

dlr – densidade da lenha de reflorestamento, em kg/m3 st 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg 

A despesa com a compra de energia elétrica e consumo de combustíveis por 

atividade é obtida na Pesquisa Industrial Anual Empresa – PIA elaborada pelo IBGE 

(2005a). Os dados são obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não 

são desagregadas em nível estadual. 

A parcela da compra de energia elétrica e consumo de combustíveis 

correspondente à aquisição de lenha nativa ou plantada foi estimada pelo autor 

desta tese utilizando Análise de Sensibilidade. Os dados do BEN foram utilizados 

como balizadores. Foram atribuídas diferentes participações percentuais 

correspondentes à aquisição de lenha para cada atividade e observado se os 

valores de consumo de lenha eram compatíveis. 

Os preços médios de lenha nativa e plantada são calculados a partir de 

informações da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS, elaborada 

anualmente pelo IBGE (2006c). O preço médio é calculado pela divisão do valor 

obtido na venda de lenha, em reais, pela quantidade de lenha comercializada, por 

origem. 

4.3 Métodos para estimação do consumo de carvão vegetal 

Importação e exportação 

A importação de carvão vegetal é a quantidade proveniente do exterior, que 

entra no país e constitui parte da Oferta no Balanço. Tem sinal positivo. A 

exportação de carvão vegetal é a quantidade que se envia do país para o exterior. É 

identificada com sinal negativo. Os dados de importação e exportação de carvão 

vegetal são obtidos no Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via 

Internet, denominado Alice-web, mantido pela Secex do MDIC (BRASIL, 2006b). O 

sistema fornece informações atualizadas sobre a balança comercial brasileira. 

Variação de estoques 

A variação do estoque de carvão vegetal anual mantido por vendedores e 

consumidores individuais é pequena. Por esta razão, a variação do estoque é 

considerada desprezível. 
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Oferta total e oferta interna bruta 

A Oferta Total é o resultado da seguinte equação: 

Oferta Total = Produção + Importação + Variação de Estoques 

No caso do carvão vegetal, a oferta total é igual à importação. A Oferta 

Interna Bruta é a quantidade de energia proveniente de carvão vegetal colocada à 

disposição do país para consumo final. É obtida pela diferença entre a Oferta Total e 

as Exportações. 

Transformação 

No setor Transformação estão relacionados os centros onde a energia que 

entra, primária ou secundária, se converte em uma ou mais formas de energia 

secundária com suas correspondentes perdas no processo. 

O Total Transformação é a soma do que é convertido em Centrais Elétricas e 

Carvoarias. Têm sinal positivo. 

Não foram localizadas Centrais Elétricas de Serviço Público que utilizam 

carvão vegetal para gerar energia elétrica. O consumo de carvão vegetal em 

Centrais Elétricas Autoprodutoras é estimado a partir de informações da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - Aneel. A Aneel (2007) fornece a potência total 

instalada das usinas que geram energia elétrica a partir de carvão vegetal. 

O total de carvão vegetal nas carvoarias é a soma do Consumo Final com as 

Perdas na Distribuição e Armazenagem. 

Perdas 

O material perdido nos pátios das carvoarias e no transporte é estimado em 

4% do volume do carvão vegetal produzido no país (CEMIG, 2005). 

Consumo final 

O Consumo Final corresponde à energia secundária que se encontra 

disponível para ser usada pelos setores de Consumo, incluindo o Consumo Final 

Energético e o Consumo Final Não Energético. 

No Consumo Final Não Energético consta a quantidade de energia contida 

em produtos que são utilizados em diferentes setores para fins não energéticos. Não 

foram contemplados neste estudo os Consumos Finais Não-Energéticos para o 

carvão vegetal. 
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Faz parte do Consumo Final Energético a quantidade de energia consumida 

nos Centros de Transformação. A energia consumida nas Centrais Elétricas é 

lançada na fonte Eletricidade. 

Setor residencial 

Energia total consumida na forma de carvão vegetal no setor residencial. O 

consumo de carvão vegetal no setor residencial é estimado pela equação [6]. Esta 

equação considera o universo dos consumidores de carvão vegetal no setor 

residencial, o consumo específico médio por Unidade da Federação, o uso de mais 

de um combustível na preparação de alimentos em domicílios, principalmente GLP, 

além do local do consumo: urbano e rural, variáveis fundamentais na explicação do 

consumo de carvão vegetal no setor residencial e que são estatisticamente 

diferentes, segundo análise realizada por Lunardi; Patriota; Rosa (2006). 
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Onde: 

Ccr – consumo de carvão vegetal para o setor residencial, em tep 

qfcu – quantidade de fogões em domicílios urbanos que utilizam apenas carvão 

vegetal na Unidade da Federação i, em unidades 

cecu – consumo específico de carvão vegetal em domicílios urbanos que utilizam 

apenas carvão vegetal na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qfcou – quantidade de fogões em domicílios urbanos que utilizam carvão vegetal e 

outro combustível na Unidade da Federação i, em unidades 

cecou – consumo específico de carvão vegetal em domicílios urbanos que utilizam 

carvão vegetal e outro combustível na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qfcr – quantidade de fogões em domicílios rurais que utilizam apenas carvão vegetal 

na Unidade da Federação i, em unidades 

cecr – consumo específico de carvão vegetal em domicílios rurais que utilizam 

apenas carvão vegetal na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

qfcor – quantidade de fogões em domicílios rurais que utilizam carvão vegetal e 

outro combustível na Unidade da Federação i, em unidades 

cecor – consumo específico de carvão vegetal em domicílios rurais que utilizam 

carvão vegetal e outro combustível na Unidade da Federação i, em kg/ano/domicílio 

PCi – poder calorífico inferior, em kcal/kg. 
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A quantidade de fogões é fornecida todos os anos na Pnad (IBGE, 2005b) e 

nos Censos Demográficos, realizados a cada dez anos pelo IBGE. A quantidade de 

domicílios que utilizam mais de um combustível e o consumo específico de carvão 

vegetal no setor residencial, tanto para os domicílios que utilizam exclusivamente 

carvão vegetal como para os que utilizam carvão vegetal e outro combustível, são 

obtidos na POF, realizada a cada cinco anos (IBGE, 2004a). O consumo específico 

e a participação de domicílios que utilizam carvão vegetal e outro combustível são 

considerados constantes no intervalo entre as pesquisas. 

Setor de comércio e serviços 

Energia total consumida na forma de carvão vegetal no setor de comércio e 

serviços. O consumo de carvão vegetal para o setor de comércio e serviços é 

estimado por intermédio da equação [7], exceto para as atividades de saúde e 

serviço social, para as quais não foi observado consumo de carvão vegetal. Esta 

relação foi proposta considerando a disponibilidade anual de informações, o que 

evita a necessidade de dispendiosos levantamentos de campo. O consumo de 

carvão vegetal no setor de comércio e serviços é estimado a partir das despesas 

totais que as empresas têm com combustíveis para executar suas atividades e será 

necessário investigar a parcela destas despesas que corresponde ao consumo de 

carvão vegetal. O consumo de carvão vegetal, por atividade, é calculado pela 

divisão da despesa com carvão vegetal pelo preço médio. O consumo de carvão 

vegetal de origem nativa será separado do consumo de origem plantada em virtude 

da diferença da densidade e do preço com a origem. 
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Onde: 

Cccs – consumo de carvão vegetal para o setor comércio e serviços, em tep 

dti – despesa total com combustíveis e lubrificantes das empresas de comércio e 

serviços da atividade i, em reais [R$] 

pdcni – porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes da atividade i 

que corresponde à aquisição de carvão vegetal de origem nativa, em % 

pcni – preço do carvão vegetal de origem nativa na atividade i, em reais [R$] 

dcn – densidade do carvão vegetal de origem nativa, em kg/m3 st 
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pdcri – porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes da atividade i 

que corresponde à aquisição de carvão vegetal originário de reflorestamento, em % 

pcri – preço do carvão vegetal originário de reflorestamento na atividade i, em reais 

[R$] 

dcr – densidade do carvão vegetal originário de reflorestamento, em kg/m3 st 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg. 

As despesas totais com combustíveis e lubrificantes por atividade são obtidas 

na Pesquisa Anual de Serviços – PAS elaborada pelo IBGE (2003b). Não foi 

observado consumo de carvão vegetal no setor comercial (IBGE, 2003a). Os dados 

são obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não são desagregadas 

em nível estadual. 

A parcela das despesas com combustíveis e lubrificantes correspondente à 

aquisição de carvão vegetal produzido a partir de lenha de origem nativa ou plantada 

foi estimada pelo autor desta tese utilizando Análise de Sensibilidade. Os dados do 

BEN foram utilizados como balizadores. Foram atribuídas diferentes participações 

percentuais correspondentes à aquisição de carvão vegetal para cada atividade e 

observado se os valores de consumo de carvão vegetal eram compatíveis. 

Os preços médios de carvão vegetal produzido a partir de lenha de origem 

nativa e plantada são calculados com informações da Pesquisa da Extração Vegetal 

e da Silvicultura - PEVS, elaborada anualmente pelo IBGE (2006c). O preço médio é 

calculado dividindo o valor monetário da venda de carvão vegetal em reais pela 

quantidade comercializada, por origem. 

Setor agropecuário 

Energia total consumida na forma de carvão vegetal no setor agropecuário. A 

estimação do consumo de carvão vegetal para este setor é feita utilizando a 

equação [8], construída a partir de informações fornecidas pelo IBGE (1995). 

Considera a produção agrícola, o efetivo dos rebanhos, a saturação e o consumo 

especifico de carvão vegetal em cada uma das atividades agropecuárias que utiliza 

esta fonte de energia. 

O consumo de carvão vegetal para fins domésticos na zona rural é 

contabilizado no setor residencial. 
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Onde: 

Cca – consumo de carvão vegetal para o setor agropecuário, em tep 

qti – quantidade total produzida do produto i, em toneladas 

ppvi – porcentagem da produção do produto i que utiliza carvão vegetal, em % 

cevi – consumo específico de carvão vegetal para o produto i, em kg/t do produto i 

erj – efetivo total do rebanho do animal j, em unidades 

prvj – porcentagem do rebanho do animal j que utiliza carvão vegetal, em % 

cevj – consumo específico de carvão vegetal para o rebanho do animal j, em 

kg/animal j 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg 

A quantidade total produzida por produto e o efetivo do rebanho animal são 

fornecidos todos os anos pelo IBGE, nas pesquisas Produção Agrícola Municipal – 

PAM (IBGE, 2004d) e Produção da Pecuária Municipal – PPM (IBGE, 2004e), 

respectivamente, assim como nos Censos Agropecuários (IBGE, 1995), realizados a 

cada dez anos. 

O consumo específico de carvão vegetal e as saturações da produção e dos 

efetivos do rebanho que utilizam carvão vegetal são obtidos nos Censos 

Agropecuários (IBGE, 1995) sendo consideradas constantes no intervalo entre os 

Censos. 

Todo o carvão vegetal utilizado no setor agropecuário é considerado 

produzido a partir de lenha de origem nativa. 

Setor industrial 

Energia total consumida na forma de carvão vegetal no setor industrial, nas 

atividades: 

• extração de minerais metálicos; 

• extração de minerais não metálicos,  

• fabricação de produtos alimentícios e bebidas;  

• fabricação de produtos têxteis;  

• confecção de artigos do vestuário e acessórios;  

• preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e 

calçados;  

• fabricação de produtos de madeira;  

• fabricação de produtos químicos;  
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• fabricação de artigos de borracha e de material plástico;  

• fabricação de produtos de minerais não metálicos;  

• metalurgia básica e  

• fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos.  

Esta classificação obedece ao sistema de codificação proposto pela CNAE 

(IBGE, 2004c), e corresponde ao nível de divisão (dois dígitos).  

Para a estimação do consumo de carvão vegetal no setor industrial são 

utilizados dois métodos. Para atividades industriais que possuem estatísticas 

regulares e organizadas, os dados são obtidos diretamente nas associações de 

classe que produzem a informação.  

Entre os setores da economia que utilizam carvão vegetal, só o de metalurgia 

básica, que inclui a produção de ferro-gusa e ferro-liga, produz contabilidade regular 

do consumo de energéticos. Os dados são obtidos na Associação Mineira de 

Silvicultura – AMS (2007). 

Para as demais atividades, que são dispersas ou cuja associação não 

mantém estatísticas de energia, o método proposto é semelhante ao do setor de 

comércio e serviços. 

O consumo de carvão vegetal no setor industrial será estimado a partir da 

equação [9]. O consumo de carvão vegetal no setor industrial é estimado a partir das 

despesas totais que as indústrias têm com energia elétrica e combustíveis para 

fabricar seus produtos. É necessário investigar o quanto destas despesas 

corresponde à compra de carvão vegetal. O resultado da divisão entre a despesa 

com carvão vegetal pelo preço médio de compra fornece o consumo de carvão 

vegetal por atividade. As despesas com carvão vegetal são separadas pela origem 

da lenha para transformação: nativa ou plantada, em virtude da variação da 

densidade e do preço com a origem. 
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Onde: 

Cci – consumo de carvão vegetal para o setor industrial, em tep 

dti – despesa total com energia elétrica e combustíveis nas indústrias da atividade i, 

em reais [R$] 
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pdlni – porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis da atividade i 

que corresponde à aquisição de carvão vegetal de origem nativa, em % 

plni – preço do carvão vegetal de origem nativa na atividade i, em reais [R$] 

dln – densidade do carvão vegetal de origem nativa, em kg/m3 st 

pdlri – porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis da atividade i 

que corresponde à aquisição de carvão vegetal originário de reflorestamentos, em % 

plri – preço do carvão vegetal originário de reflorestamentos na atividade i, em reais 

[R$] 

dlr – densidade do carvão vegetal originário de reflorestamentos, em kg/m3 st 

PCi - poder calorífico inferior, em kcal/kg. 

A despesa com a compra de energia elétrica e consumo de combustíveis por 

atividade é obtida na Pesquisa Industrial Anual Empresa – PIA elaborada pelo IBGE 

(2005a). Os dados são obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não 

são desagregadas em nível estadual. 

A parcela das despesas com combustíveis e lubrificantes correspondente à 

aquisição de carvão vegetal proveniente de lenha nativa ou plantada foi estimada 

utilizando Análise de Sensibilidade. 

Os preços médios de carvão vegetal proveniente de lenha nativa ou plantada 

são calculados a partir de informações da Pesquisa da Extração Vegetal e da 

Silvicultura - PEVS, elaborada anualmente pelo IBGE (2006c). O preço médio é o 

resultado da divisão do valor monetário da venda de carvão vegetal em reais pela 

quantidade comercializada, por origem. 
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5 BALANÇO ENERGÉTICO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL PARA O 
BRASIL UTILIZANDO O MÉTODO IEE 

Os métodos propostos no capítulo 4 para estimar o consumo de lenha e 

carvão vegetal no Brasil foram aplicados para o período 1996 - 2005. 

Os resultados, que serão identificados como Instituto de Eletrotécnica e 

Energia – IEE, mostram valores muito próximos aos do BEN durante todo o período, 

Figura 5.1 e Figura 5.2.  
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Figura 5.1 Comparação entre a Oferta Interna Bruta de lenha de diversas fontes e 
os dados produzidos pelo IEE, em milhares de toneladas. 
Fontes: BRASIL (2006a); IBGE (2006 a e b); FAOSTAT (2006) e IEA (2004a, 2005, 
2006d) 

Para aprofundar a análise e comparar os resultados entre setores foi 

escolhido o último ano para o qual estão disponíveis todas as informações, o de 

2005, Tabela 5.1. Em 2005, quando comparados aos dados do Balanço Energético 

Nacional (BRASIL, 2006a), a produção de lenha calculada pelo IEE é 4,8% maior. 

Embora a produção de lenha e o consumo de carvão vegetal, calculados pelo 

IEE, sejam da mesma ordem de grandeza que os valores do BEN, fica evidente a 

redistribuição do consumo em alguns setores. 
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Figura 5.2 Comparação entre o consumo  de carvão vegetal de diversas fontes e os 
dados produzidos pelo IEE, em milhares de toneladas. 
Fontes: BRASIL (2006a); IBGE (2006 a e b); FAOSTAT (2006) e IEA (2004a, 2005, 
2006d) 

Comparando com os dados do BEN, o consumo de lenha estimado pelo IEE é 

maior no setor agropecuário, na geração de energia elétrica e na transformação em 

carvão vegetal, Figura 5.3. No setor agropecuário o consumo é três vezes maior, na 

geração de energia elétrica, três vezes e meia e na transformação em carvão 

vegetal 9,3%. No setor residencial o consumo é praticamente a metade do valor 

fornecido no BEN. O consumo também é menor nos setores de serviços e industrial, 

26,5 e 14,6% respectivamente.  

O consumo de carvão vegetal nas estimativas do IEE é menor nos setores 

residencial e de serviços, 62,9% e 82,7%, respectivamente, Figura 5.4. No setor 

agropecuário o consumo de carvão vegetal é nove vezes maior e no industrial 10,0% 

Na geração de energia elétrica, que não aparece nos dados do BEN, o consumo foi 

de 126 mil toneladas em 2005.  

As diferenças nos valores de consumo de lenha e carvão vegetal são 

decorrentes dos critérios utilizados para estimação pelo MME e pelo IEE. A 

comparação dos métodos utilizados por instituição é feita na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.1 Balanço energético de lenha e carvão vegetal, dados do BEN e do IEE, 
para 2005, em mil tep 
BEN 2005 103 tep IEE 2005 103 tep

  Lenha  Carvão 
Vegetal   Lenha   Carvão 

Vegetal 
 Produção 28.420 0  Produção 29.791 0
 Importação  0 58  Importação 0 59
 Variação de Estoques  0 0  Variação de Estoques 0 0
 Oferta Total 28.420 58  Oferta Total 29.791 59
 Exportação  0 -10  Exportação 0 -10
 Não Aproveitada  0 0  Não Aproveitada 0 0
 Oferta Interna Bruta 28.420 49  Oferta Interna Bruta 29.791 49
 Total Transformação -12.300 6.391  Total Transformação -13.750 6.664
 Centrais Elét. Serv. Púb.  0 0  Centrais Elétricas de Serviço Público 0 0
 Centrais Elét. Autoprod. -127 0  Centrais Elétricas Autoprodutoras -446 -82
 Carvoarias -12.173 6.391  Carvoarias -13.304 6.746
 Perdas Dist. Armazenagem  0 -192  Perdas com Distribuição e Armazenagem 0 -270
 Consumo Final 16.119 6.248  Consumo Final 16.041 6.476
 Consumo Final Não Energ.  0 0  Consumo Final Não Energético  0  0
 Consumo Final Energético 16.119 6.248  Consumo Final Energético 16.041 6.476
 Setor Energético  0  0  Setor Energético 0 0
 Residencial 8.235 517  Residencial 4.284 192
 Comércio e serviços 73 67  Comércio e serviços 54 12
 Público  0 0  Público 0 0
 Agropecuário 2.178 6  Agropecuário 6.893 54
 Industrial -Total 13.083 5.657  Industrial -Total 4.811 6.219
 Mineração e Pelotização 0 0  Extração de minerais metálicos  0 210
       Extração de minerais não-metálicos  0 16

 Alimentos e Bebidas 1.813 0  Fabricação de produtos alimentícios e 
bebidas 1.224 0

 Têxtil 93 0  Fabricação de produtos têxteis 88 0

       Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 2 0

      
 Preparação de couros e fabricação de 
artefatos de couro, artigos de viagem e 
calçados 

29 0

       Fabricação de produtos de madeira 249 0

 Papel e Celulose   1.172 0  Fabricação de celulose, papel e produtos 
de papel  846   

 Química 50 17  Fabricação de produtos químicos 123 35

       Fabricação de artigos de borracha e de 
material plástico 327 0

 Cimento 0 249  Fabricação de produtos de minerais não-
metálicos  1.835 359

 Cerâmica 1.710 0       
 Ferro-Gusa e Aço 0 4.804  Metalurgia básica  0 5.523
 Ferro-ligas 92 570       
 Não Fer. e Out. Metal. 0 8       

 Outros 703 9  Fabricação de produtos de metal - exceto 
máquinas e equipamentos 0 75

       Fabricação de móveis e indústrias 
diversas 86   

 Consumo Não identificado 0 0  Consumo Não identificado 0 0
 Ajustes 0 0  Ajustes 0 0

Fonte: BRASIL (2006a) 
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Figura 5.3 Produção e consumo de lenha por setor, em 2005, em mil toneladas  
Fonte: BRASIL (2006a) 
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Figura 5.4 Produção de carvão vegetal por setor de atividade, em 2005, em mil 
toneladas 
Fonte: BRASIL (2006a) 
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Tabela 5.2 Comparação entre os métodos de estimação do consumo de lenha e 
carvão vegetal MME e IEE 

Setor MME IEE 

Transformação 
A lenha transformada em carvão é estimada 
a partir da produção total de carvão, com 
índice médio de conversão. 

A lenha transformada em carvão é 
estimada a partir do consumo final de 
carvão mais as perdas, com índices de 
conversão que consideram a origem da 
madeira. 

Residencial 

Utilizam-se correlações com o GLP, que 
levam em conta certa estabilidade no 
montante de energia útil necessário para a 
cocção de alimentos de uma família. Dados 
do IBGE quanto ao número de fogões por 
tipo de combustível e dados obtidos de 
pesquisas pontuais realizadas na década de 
80 em alguns estados são utilizados como 
balizadores dos resultados (PATUSCO, 
1988a). O consumo específico utilizado é 
17,5 m3st/domicílio/ano para consumidor 
exclusivo de lenha e 9,7 para consumidor de 
lenha e GLP. O consumo específico de 
carvão vegetal é 370 kg/domicílio/ano. 

O consumo de lenha e carvão vegetal é 
estimado considerando o número de fogões 
por tipo de combustível fornecido pelo IBGE 
e consumo específico. O consumo 
específico considera o local do consumo, o 
uso de mais de um combustível e a 
Unidade da Federação. O consumo 
específico de consumidor exclusivo de 
lenha na zona rural é 7,7 m3st/domicílio/ 
ano e 6,8 para consumidor de lenha e GLP. 
O consumo específico de carvão vegetal é 
168 kg/domicílio/ano, para consumidores 
exclusivos na zona rural. 

Serviços 

As estimativas de consumo de lenha e 
carvão vegetal são feitas tendo em conta o 
comportamento do consumo dos 
energéticos comerciais e o valor agregado 
do setor. 

O consumo de lenha e carvão vegetal é 
obtido a partir da fração de despesas com 
combustíveis e lubrificantes que 
corresponde à lenha ou carvão vegetal, 
dividido pelo preço médio do combustível 
de madeira; a origem é considerada. 

Agropecuário 

O consumo é calculado por interpolações e 
extrapolações dos dados do projeto Matriz 
Energética de 1970, dos Censos do IBGE e 
mediante correlações com o consumo 
setorial dos outros energéticos.  
Dados do IBGE sobre extração de produtos 
florestais de matas nativas e de florestas 
plantadas e dados de pesquisas censitárias 
e econômicas são utilizados como 
balizadores das estimativas (PATUSCO, 
2002). 

O consumo de lenha e carvão vegetal é 
calculado pela multiplicação da produção 
anual e do tamanho do rebanho pelo 
consumo específico. 
Os consumos específicos são calculados 
utilizando os Censos Agropecuários do 
IBGE. 

Industrial 

Para alguns setores industriais, segundo 
Aragão Neto (2006), os consumos de lenha 
e carvão vegetal são estimados a partir das 
respostas aos questionários de uso final 
elaborados pela Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, com extrapolação da 
amostra para o setor a partir da produção 
física e do consumo específico. Alguns 
setores, onde o número de respostas ao 
questionário é pequeno, são adotados 
consumos específicos médios. 
Sobre o consumo dos setores Papel e 
Celulose, Cimento e Pelotização e Não 
ferrosos há informações de consumo real 
(BRASIL, 2006a). 

O consumo de lenha e carvão vegetal é 
obtido a partir da fração de despesas com 
energia elétrica e combustíveis que 
corresponde a lenha ou carvão vegetal, 
dividido pelo preço médio do combustível 
de madeira; a origem é considerada. 
Para as atividades que possuem 
estatísticas regulares e organizadas, os 
dados são obtidos nas associações de 
classe. Apenas duas atividades mantêm 
estatísticas regulares, Papel e Celulose e 
Metalurgia. 

Nos próximos itens estão relacionados os critérios utilizados na estimação 

dos consumos de lenha e carvão vegetal para cada um dos setores em 2005.
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5.1 Estimação do consumo de lenha 

Transformação 

Na transformação de lenha em energia elétrica foi considerado rendimento de 

30,0% e fator de capacidade média para as usinas de 0,8. A potência instalada em 

2005 era de 190 mil kW em 21 Centrais Elétricas Autoprodutoras, localizadas 

predominantemente na região sul do país (ANEEL, 2007). 

Na transformação de lenha em carvão vegetal em carvoarias, foi considerado 

que 63,8% da lenha é obtida de florestas nativas e 36,2% de florestas plantadas 

(IBGE, 2006c). 

Setor residencial 

Para estimar o consumo de lenha no setor residencial é necessário saber a 

quantidade de domicílios que utilizam GLP, lenha e lenha e GLP para cocção, por 

local de consumo e por Unidade da Federação. A Pnad fornece, todos os anos, o 

combustível utilizado predominantemente nos domicílios (IBGE, 2007c), Tabela 5.3. 

A participação de domicílios que utiliza mais de um combustível é obtida na POF 

(IBGE, 2004a), realizada a cada cinco anos, Tabela 5.4. 

Tabela 5.3 Quantidade de fogões por domicílio e por local de consumo no Brasil, em 
2005, em unidades 

Qtd. fogões 
GLP urbano 

Qtd. fogões 
GLP rural 

Qtd. fogões 
lenha urbano 

Qtd. fogões 
lenha rural 

Qtd. fogões 
carvão urbano 

Qtd. fogões 
carvão rural 

42.113.535 4.543.787 824.143 2.999.096 343.382 386.938

Fonte: IBGE (2007c) 

O consumo específico de lenha no setor residencial é obtido na POF (IBGE, 

2004a), tanto para os domicílios que utilizam exclusivamente lenha como para os 

que utilizam lenha e GLP, Tabela 5.5. Nos valores obtidos inicialmente foi observado 

um desvio sistemático: a relação entre os consumos específicos nos estados e por 

local de consumo é coerente, mas os valores são muito superiores aos que seriam 

esperados, provavelmente devido à unidade utilizada na coleta da informação, em 

m3st. Este erro foi corrigido considerando o consumo médio nacional para 

consumidores exclusivos de lenha no meio rural de 2,1 kg de lenha/pessoa/dia, valor 

obtido em pesquisa realizada pela Fundação Winrock em 6 regiões do país com a 

coleta de dados em 1.200 domicílios rurais (WINROCK, 2007). Segundo IBGE 

(2005b), em 2005, viviam em média 3,5 pessoas por domicílio. 
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Tabela 5.4 Participação percentual de domicílios que utilizam lenha e GLP e carvão 
vegetal e GLP por local de consumo, em 2003 

GLP e Lenha 
Urbano 

GLP e Carvão 
Urbano 

GLP e Lenha 
Rural 

GLP e Carvão 
Rural 

4,6% 5,9% 43,0% 8,5% 

Fonte: IBGE (2004a) 
Tabela 5.5 Consumo específico de lenha e de lenha e GLP por local de consumo 
em 2003, em m3 st/ano/domicílio 

Consumo 
específico fogões 

lenha urbano 

Consumo 
específico fogões 

lenha rural 

Consumo 
específico fogões 

lenha e GLP urbano

Consumo 
específico fogões 
lenha e GLP rural 

7,2 7,7 5,3 6,8 

Fonte: IBGE (2004a) 
As tabelas completas por Unidade da Federação estão no Anexo B. 

Com a quantidade de fogões dos anos anteriores fornecidos pela Pnad e 

admitindo a proporção entre os usuários exclusivos de lenha e de lenha e GLP e o 

consumo específico constantes por local de consumo e Unidade da Federação, foi 

possível estimar o consumo de lenha no setor residencial entre 1996 e 2005 e 

comparar com os dados do BEN, Figura 5.5. 
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 Os valores estimados para o consumo de lenha no setor residencial 

equivalem à metade dos valores do BEN durante praticamente todo o período. 

Setor de comércio e serviços 

A estimação do consumo de lenha no setor de comércio e serviços depende 

das informações das despesas com combustíveis e lubrificantes em cada uma das 

atividades e do preço da lenha, exceto para a atividade de atendimento hospitalar. 

Além disto, é necessário conhecer o valor das despesas com combustíveis e 

lubrificantes referente à aquisição de lenha nativa e de reflorestamento.  

O consumo de lenha no setor de comércio e serviços é esperado nas 

atividades relacionadas na Tabela 5.6.  

Tabela 5.6 Atividades do setor de comércio e serviços que consomem lenha ou 
carvão vegetal e participação percentual da aquisição de lenha e carvão vegetal nas 
despesas com combustíveis e lubrificantes 

H Alojamento e alimentação Lenha Carvão

55 Alojamento e alimentação 
55.1 Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamentos temporários 
55.13-1 Estabelecimentos hoteleiros  5,0% 2,0%
55.19-0 Outros tipos de alojamentos  5,0% 2,0%
55.2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
55.21-2 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo  10,0% 15,0%
55.22-0 Lanchonetes e similares 10,0% 15,0%

55.23-9 Cantinas (serviços privativos de alimentação) 10,0% 5,0%
55.24-7 Fornecimento de comida preparada 1,0% 0,5%
55.29-8 Outros serviços de alimentação 5,0% 15,0%

N Saúde e serviços sociais  

85 Saúde e serviços sociais 
85.1 Atividades de atenção à saúde 
85.11-1 Atividades de atendimento hospitalar * *

O Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 

92 Atividades recreativas, culturais e desportivas 
92.6 Atividades desportivas e outras atividades relacionadas ao lazer 
92.61-4 Atividades desportivas 5,0% 0,0%

93 Serviços pessoais 
93.0 Serviços pessoais 
93.01-7 Lavanderias e tinturarias 5,0% 0,0%

Nota: * Na estimação do consumo para as atividades de atendimento hospitalar não 
foi utilizada a participação percentual da aquisição de lenha e carvão vegetal nas 
despesas com combustíveis e lubrificantes. 

Os segmentos econômicos consumidores de combustíveis de madeira foram 

identificados a partir de: 
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• pesquisas elaboradas pelo IBGE. As pesquisas utilizadas foram o Censo 

Agropecuário de 1986 (DURIEZ, 2007), a Pesquisa de Consumo Industrial – PCI, 

de 1998 e o Censo Econômico de 1985 (ANDRADE, 2006); 

• projeto PNUD/FAO/IBAMA. O projeto PNUD/FAO/IBAMA foi desenvolvido na 

década de 1980 pelos governos estaduais do Ceará, Pernambuco (SILVA; 

SOLANGE; PAREYN, 1993b) e Paraíba (PARAÍBA, 2004) para estimar o 

consumo de combustíveis de madeira no setor residencial, comercial e industrial. 

• informações obtidas junto aos sindicatos e associações do setor florestal, 

associações de reposição florestal, grandes consumidores de lenha e carvão 

vegetal, federações do comércio e indústria e órgãos ambientais. 

As despesas totais com combustíveis e lubrificantes por atividade foram 

obtidas na Pesquisa Anual de Serviços – PAS (IBGE, 2003b), considerando o 

tamanho da empresa. A PAS divide o levantamento das informações em empresas 

com até 20 pessoas ocupadas e com mais de 20 pessoas ocupadas. As 

informações de empresas com até 20 pessoas ocupadas são obtidas de forma 

amostral e as com mais de 20 pessoas ocupadas, de forma censitária. Os dados 

foram obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não são 

desagregadas em nível estadual para não permitir a identificação do fornecedor da 

informação. Não foi observado consumo de lenha no setor comercial. 

O valor das despesas com combustíveis e lubrificantes referentes à aquisição 

de lenha foi estimado utilizando Análise de Sensibilidade. Os valores considerados 

estão na Tabela 5.6. Em virtude da subjetividade da informação, sugere-se a 

realização de pesquisa específica com a finalidade de obter o percentual das 

despesas com combustíveis e lubrificantes correspondentes à aquisição de lenha 

nativa ou de reflorestamento. 

Os preços de lenha foram calculados a partir das informações da PEVS 

(IBGE, 2006a e b). Para isto foram utilizadas as informações da quantidade e do 

valor da produção para lenha proveniente de extração vegetal e de silvicultura. Em 

2005, os valores médios obtidos foram de R$ 10,13 e R$ 23,27 por m3 st, para 

extração vegetal e silvicultura, respectivamente. 

O consumo de lenha nas atividades de saúde e serviço social foi estimado a 

partir da quantidade de internações e do consumo específico de lenha por mil 

internações. Foram realizadas, em 2003, 23.252.613 internações no total, segundo 

as estatísticas da saúde: assistência médico-sanitária – PAMS (IBGE, 2006d). Deste 
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total, foi considerado que 7,0% das internações foram realizadas em instituições que 

utilizam lenha para o aquecimento de água utilizada na lavanderia. O consumo 

específico de lenha por mil internações foi estimado com informações do Hospital 

Sanatório Partenon em Porto Alegre - RS, 16,3 m3st/mil internações (SOUZA, 2007). 

Para melhorar a estimativa, este valor deverá ser objeto de pesquisa específica. 

Toda a lenha utilizada na atividade de saúde foi considerada proveniente de 

florestas plantadas.  

O consumo de lenha estimado para 2005, para o setor de serviços, neste 

estudo, é 26,5% menor que o calculado pelo BEN, 173 e 235 mil toneladas 

respectivamente. 

Setor agropecuário 

Para estimar o consumo de lenha no setor agropecuário foram identificadas 

as culturas e rebanhos que utilizaram lenha no último Censo Agropecuário (DURIEZ, 

2007). Das 57 culturas e rebanhos que utilizaram lenha, foram selecionadas 15 

culturas e rebanhos que representavam 90% do consumo de lenha no setor 

agropecuário, Tabela 5.7. Para estas culturas e rebanhos foram obtidas a saturação 

do uso de lenha e o consumo específico (DURIEZ, 2007), Tabela 5.8. 

Tabela 5.7 Consumo de lenha por atividade econômica principal no Censo 
Agropecuário 1996 

 Estabelecimentos Qtde. consumida 
[m3 st] 

Consumo 
acumulado

Produção mista (agropecuária) 379.924 6.807.073 17,1%
Bovinos 243.537 6.183.067 32,7%
Mandioca 250.217 6.126.063 48,1%
Fumo 91.419 4.350.099 59,0%
Milho 121.159 2.203.185 64,5%
Feijão 112.319 1.890.555 69,3%
Produção de madeira nativa (extração 
vegetal) 32.749 1.611.173 73,3%

Avicultura 51.940 1.476.831 77,0%
Arroz 54.676 1.092.679 79,8%
Café 28.496 873.172 82,0%
Soja 42.246 760.635 83,9%
Banana 31.242 705.621 85,7%
Cana-de-açúcar 17.752 645.953 87,3%
Suínos 24.622 608.039 88,8%
Cacau 14.004 559.866 90,2%
Total 1.646.643 39.781.399 

Fonte: DURIEZ (2007) 
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O consumo de lenha na produção mista não foi considerado, pois não está 

relacionado diretamente a nenhuma atividade econômica principal. 

Tabela 5.8 Saturação e consumo específico de lenha para as culturas e rebanhos 
com maior consumo de lenha no Censo Agropecuário 1996 

Produto % da produção 
que utiliza lenha

Consumo específico 
de lenha [m3 st/t] 

Arroz (em casca) 27,1% 0,66
Cana-de-açúcar 1,8% 0,148
Feijão (em grão) 27,7% 8,36
Fumo (em folha) 83,7% 13,11
Mandioca 56,2% 1,91
Milho (em grão) 25,3% 0,93
Soja (em grão) 21,2% 0,20

Banana* 20,1% 0,02
Cacau (em amêndoa) 40,9% 6,50
Café (beneficiado) 18,1% 1,98

Avicultura 24,0% 0,011
Bovinos 22,0% 0,25
Suínos 33,6% 0,22

Produção de madeira nativa (extração vegetal) 34,5% 0,09

Fonte: DURIEZ (2007) 
Notas:1) A unidade da banana é em mil cachos. 

2) O consumo específico de lenha por cultura ou rebanho é calculado pela 
divisão entre o consumo total de lenha na propriedade e a produção total da cultura 
ou tamanho do rebanho. O consumo total de lenha na propriedade, fornecido pelo 
Censo Agropecuário, não discrimina a parcela de lenha consumida na cultura ou no 
rebanho específico, ou seja, neste valor pode estar incluído o consumo de lenha 
para outras atividades, provocando assim um aumento do consumo específico. 

O consumo de lenha no setor agropecuário é obtido acrescentando-se dez 

por cento ao valor resultante das 14 culturas e rebanhos, e subtraindo-se o consumo 

de lenha residencial do setor rural, valor que o IBGE admite que é declarado pelas 

famílias no Censo Agropecuário, evitando assim a dupla contagem. Segundo o IBGE 

(2005b), o setor rural abrange toda a área situada fora das cidades (sedes 

municipais), das vilas (sedes distritais) ou das áreas urbanas isoladas. Este critério 

é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural.  

Considerando que boa parte da lenha utilizada nos estabelecimentos rurais 

tem origem nos fragmentos de florestas existentes nas propriedades e a falta de 

informação sobre a participação de lenha proveniente de silvicultura neste setor, foi 

adotado como critério que toda lenha utilizada no setor agropecuário é proveniente 
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de extrativismo. Para melhorar a estimativa, este valor deverá ser objeto de 

pesquisa específica. 

A quantidade total produzida por produto e o efetivo do rebanho animal são 

fornecidos, todos os anos, pelas pesquisas Produção Agrícola Municipal – PAM e 

Produção da Pecuária Municipal - PPM, respectivamente (IBGE, 2004d e e). 

Existem diferenças entre os dados do Censo Agropecuário e das pesquisas 

anuais, Tabela 5.9. Isto provoca um consumo 250% maior quando calculado com 

dados das pesquisas anuais. O consumo de lenha calculado para 1996 com dados 

do Censo Agropecuário é de 4,4 milhões de toneladas contra 15,5 milhões de 

toneladas quando se utilizam dados das pesquisas anuais. 

Tabela 5.9 Comparação entre as produções do Censo Agropecuário e das 
pesquisas anuais elaboradas pelo IBGE em 1996 

Produto 
Quantidade produzida [t] 

Diferença [%] 
Censo Agro PAM –PPM – PEVS 

Arroz (em casca) 8.047.893 8.652.328                   7,5 
Cana-de-açúcar 249.838.703 317.105.981                 26,9 
Feijão (em grão) 2.065.298 2.452.036                 18,7 

Fumo (em folha) 451.418 476.638                   5,6 
Mandioca 9.113.308 17.743.155                 94,7 
Milho (em grão) 25.521.423 29.652.791                 16,2 
Soja (em grão) 18.148.384 23.166.874                 27,7 

Banana* 293.492 496.171              69,0
Cacau (em amêndoa) 242.104 256.777                   6,1 
Café (beneficiado) 2.444.869 2.738.391                 12,0 

Avicultura 718.532.993 728.086.507                   1,3 
Bovinos 153.058.275 158.288.540                   3,4 
Suínos 27.811.244 29.202.182                   5,0 

Produção de carvão vegetal de madeira nativa 1.231.931 1.461.363                 18,6 
Produção de madeira nativa (extração vegetal) 11.925.798 49.855.821              318,1 

Fontes: DURIEZ (2007) e IBGE (2004d; 2004e; 2006c) 
Nota: A unidade da banana são mil cachos 

Setor industrial 
A estimação do consumo de lenha no setor industrial foi feita de forma 

semelhante ao setor de serviços, exceto para o setor de papel e celulose que por ser 

um grande consumidor de lenha mantém estatísticas próprias. O consumo de lenha 

no setor industrial depende das despesas com energia elétrica e consumo de 

combustíveis em cada uma das atividades e do preço da lenha. Além destas 
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informações, é necessário conhecer a parcela das despesas com energia elétrica e 

consumo de combustíveis que corresponde à aquisição de lenha.  

 O consumo de lenha no setor industrial é esperado nas atividades 

relacionadas na Tabela 5.10. Estas atividades foram identificadas conforme descrito 

no setor de comércio e serviços. 

As despesas totais com energia elétrica e combustíveis, por atividade, foram 

obtidas na Pesquisa Industrial Anual Empresa – PIA Empresa (IBGE, 2005a). Os 

dados foram obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não são 

desagregadas em nível estadual para não permitir a identificação do fornecedor da 

informação. 

Tabela 5.10 Atividades do setor industrial que consomem lenha ou carvão vegetal e 
participação percentual da aquisição de lenha e carvão vegetal na compra de 
energia elétrica e consumo de combustíveis 

C Indústrias extrativas Lenha Carvão

13 Extração de minerais metálicos  

13.1 Extração de minério de ferro 0,0% 5,0%

14 Extração de minerais não metálicos  

14.1 Extração de pedra, areia e argila 3,0% 2,0%

D Indústrias de transformação  

15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas  

15.1 Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 3,0% 0,0%

15.2 Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros 
vegetais 3,0% 0,0%

15.3 Produção de óleos e gorduras vegetais e animais 3,0% 0,0%
15.4 Laticínios 3,0% 0,0%
15.5 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 3,0% 0,0%

15.6 Fabricação e refino de açúcar 3,0% 0,0%
15.7 Torrefação e moagem de café 3,0% 0,0%
15.8 Fabricação de outros produtos alimentícios 3,0% 0,0%
15.9 Fabricação de bebidas 5,0% 0,0%

17 Fabricação de produtos têxteis  

17.1 Beneficiamento de fibras têxteis naturais 1,0% 0,0%

17.2 Fiação 1,0% 0,0%
17.3 Tecelagem - inclusive fiação e tecelagem 1,0% 0,0%
17.4 Fabricação de artefatos têxteis, incluindo tecelagem 1,0% 0,0%
17.5 Acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros 1,0% 0,0%

18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios  

18.2 Fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional 2,0% 0,0%

19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 

19.1 Curtimento e outras preparações de couro 3,0% 0,0%
19.2 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro 3,0% 0,0%

continua ... 
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... continuação 

Tabela 5.10 Atividades do setor industrial que consomem lenha ou carvão vegetal e 
participação percentual da aquisição de lenha e carvão vegetal na compra de 
energia elétrica e consumo de combustíveis 

20 Fabricação de produtos de madeira Lenha Carvão

20.1 Desdobramento de madeira 4,0% 0,0%

20.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado - exceto móveis 4,0% 0,0%

24 Fabricação de produtos químicos  

24.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,5% 0,5%
24.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,5% 0,5%
24.3 Fabricação de resinas e elastômeros 0,5% 0,5%
24.5 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,5% 0,5%
24.7 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 0,5% 0,5%

24.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 0,5% 0,5%

25 Fabricação de artigos de borracha e plástico  
25.1 Fabricação de artigos de borracha 4,0% 0,0%

25.2 Fabricação de produtos de plástico 2,0% 0,0%

26 Fabricação de produtos de minerais não metálicos  
26.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro 2,0% 0,0%

26.2 Fabricação de cimento 0,0% 15,0%
26.4 Fabricação de produtos cerâmicos 15,0% 0,0%

26.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos de minerais não 
metálicos 15,0% 0,0%

28 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos  
28.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 0,0% 10,0%
28.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais 0,0% 10,0%

36 Fabricação de móveis e indústrias diversas  
36.1 Fabricação de artigos do mobiliário 5,0% 0,0%

A porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis referente à 

aquisição de lenha foi estimada utilizando Análise de Sensibilidade, Tabela 5.10. Em 

virtude da subjetividade da informação, sugere-se a realização de pesquisa 

específica com a finalidade de obter o valor das despesas com energia elétrica e 

combustíveis correspondentes à aquisição de lenha nativa ou de reflorestamento. 

Os preços médios de lenha foram calculados a partir das informações da 

PEVS (IBGE, 2006a e b) e são os mesmos do setor de serviços, R$ 10,13 e R$ 

23,27 por m3 st, para extração vegetal e silvicultura, respectivamente. 

Na fabricação de celulose, papel e produtos de papel, ramo onde o consumo 

de lenha não é estimado, mas obtido diretamente na associação do setor, a 

Bracelpa, o consumo de lenha foi de 4,5 milhões de metros cúbicos sólidos em 2005 

(BRACELPA, 2007); 27,8% menor que o dado fornecido pelo BEN. 
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Para as demais atividades industriais, quando comparado com os dados do 

BEN, o consumo de lenha estimado pelo IEE é 146,4% maior na fabricação de 

produtos químicos, 28,9% na fabricação de produtos têxteis e 7,3% na fabricação de 

produtos cerâmicos. O consumo é menor na fabricação de produtos alimentícios e 

bebidas e papel e celulose, 32,5 e 27,8%, respectivamente, Figura 5.6. 
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Figura 5.6 Comparação do consumo de lenha entre as atividades industriais BEN e 
IEE em 2005, em milhares de toneladas 
Fonte: BRASIL (2006a) 

5.2 Estimação do consumo de carvão vegetal 

Transformação 

Existe apenas uma usina a carvão vegetal no Brasil (ANEEL, 2007). 

Localizada em Açailândia – MA, possui potência instalada de 8 MW. Para estimar o 

consumo anual de carvão vegetal foi considerado rendimento de 30,0% e fator de 

capacidade médio de 0,8 para esta usina. 

Setor residencial 

O método para estimar o consumo de carvão vegetal no setor residencial é 

semelhante ao utilizado para estimar o consumo de lenha. Para isto são 

necessárias, além das informações obtidas para estimar o consumo de lenha, 

conhecer a quantidade de domicílios que utilizam carvão vegetal e carvão vegetal e 
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GLP para cocção, por local de consumo e por Unidade da Federação. A Pnad 

informa o combustível utilizado predominantemente nos domicílios (IBGE, 2005b), 

Tabela 5.3. A quantidade de domicílios que utiliza mais de um combustível é obtida 

na POF (IBGE, 2004a), realizada a cada cinco anos, Tabela 5.4. 

O consumo específico de carvão vegetal no setor residencial é obtido na POF 

(IBGE, 2004a), tanto para os domicílios que utilizam exclusivamente carvão vegetal 

como para os que utilizam carvão vegetal e GLP, Tabela 5.11. A tabela completa 

para todas as Unidades da Federação está no Anexo B. 

Tabela 5.11 Consumo específico de carvão vegetal e de carvão vegetal e GLP por 
local de consumo, em 2003, em kg/ano/domicílio 

Consumo 
específico fogões 

carvão urbano 

Consumo 
específico fogões 

carvão rural 

Consumo específico 
fogões carvão e 

GLP urbano 

Consumo 
específico fogões 
carvão e GLP rural 

146,9 167,5 54,8 109,0 

Fonte: IBGE (2004a) 

Setor de comércio e serviços 

O consumo de carvão vegetal no setor de comércio e serviços depende das 

informações das despesas com combustíveis e lubrificantes em cada uma das 

atividades e do preço do carvão vegetal. Além disto, é necessário conhecer o valor 

das despesas com combustíveis e lubrificantes referentes à aquisição de carvão 

vegetal de origem nativa ou de reflorestamentos.  

 Não foi observado consumo de carvão vegetal no setor comercial, nem no 

hospitalar. 

O consumo de carvão vegetal no setor de comércio e serviços é esperado 

nas atividades relacionadas na Tabela 5.6.  

As despesas totais com combustíveis e lubrificantes por atividade foram 

obtidas na Pesquisa Anual de Serviços – PAS (IBGE, 2003b), considerando o 

tamanho da empresa. A porcentagem das despesas com combustíveis e 

lubrificantes correspondentes à aquisição de carvão vegetal foi estimada utilizando 

Análise de Sensibilidade, cujos valores constam da Tabela 5.6. Em virtude da 

subjetividade da informação, sugere-se a realização de pesquisa específica com a 

finalidade de obter o percentual das despesas com combustíveis e lubrificantes 

correspondentes à aquisição de carvão vegetal convertido a partir de lenha de 

origem nativa ou plantada. 
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Os preços de carvão vegetal foram calculados a partir das informações da 

PEVS (IBGE, 2006a e b). Foram utilizadas as informações da quantidade e do valor 

da produção para carvão vegetal transformado a partir de lenha proveniente de 

extração vegetal e de silvicultura. Em 2005, os preços médios foram R$ 285,43 e R$ 

328,95 por tonelada de carvão vegetal, para extração vegetal e silvicultura, 

respectivamente. 

O consumo de carvão vegetal estimado neste estudo para 2005 no setor de 

serviços é 83% menor que o disponível no BEN, 18 e 104 mil toneladas 

respectivamente. 

Setor agropecuário 

Para estimar o consumo de carvão vegetal no setor agropecuário foram 

identificadas, no último Censo Agropecuário, as culturas e rebanhos que utilizaram 

carvão vegetal (DURIEZ, 2007). Das 49 culturas e rebanhos que utilizaram carvão 

vegetal, foram selecionadas 8 culturas e rebanhos que representam 90% do 

consumo de carvão vegetal no setor agropecuário, Tabela 5.12. Para estas culturas 

foram obtidas a saturação do uso de carvão vegetal e o consumo específico por 

cultura e rebanho (DURIEZ, 2007), Tabela 5.13. 

A tabela completa com as culturas e rebanhos que utilizaram carvão vegetal 

no último Censo Agropecuário 1996 está disponível no Anexo B. 

Tabela 5.12 Consumo de carvão vegetal por atividade econômica principal 

Estabelecimentos Qtde. consumida 
[kg] 

Consumo 
cumulativo

Produção mista (agropecuária) 25.904 14.839.223 20,3%
Arroz 22.403 14.211.453 39,8%
Bovinos 15.918 9.673.446 53,0%
Produção de carvão vegetal de madeira 
nativa 5.354 6.211.089 61,5%
Produção de não madeireiros nativos 
(extração vegetal) 8.553 6.060.953 69,8%
Mandioca 12.394 5.631.024 77,5%
Feijão 8.934 4.124.871 83,2%
Milho 5.085 2.855.346 87,1%
Avicultura 3.094 1.753.010 89,5%
Total 121.960 73.033.772 

Fonte: DURIEZ (2007) 

O consumo de carvão vegetal na produção mista não foi considerado na 

estimação, pois não está relacionado a nenhuma atividade econômica principal. 
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O consumo de carvão vegetal no setor agropecuário é obtido acrescentando-

se dez por cento ao valor obtido a partir das 8 atividades principais e subtraindo-se o 

consumo de carvão vegetal residencial do setor rural, valor que o IBGE admite ser 

declarado pelas famílias no Censo Agropecuário.  

Tabela 5.13 Saturação e consumo específico de carvão vegetal no setor 
agropecuário 

Produto 
% da produção que 

utiliza carvão 
vegetal 

Consumo específico 
de carvão vegetal 

[kg/t] 
Arroz (em casca) 1,3% 182,02
Feijão (em grão) 1,3% 391,95
Mandioca 2,4% 40,54
Milho (em grão) 0,2% 158,43

Avicultura 0,2% 2,069
Bovinos 0,5% 16,35

Produção de carvão vegetal de madeira nativa 1,9% 367,11

Fonte: DURIEZ (2007) 
Nota: O consumo específico de carvão vegetal por cultura e rebanho é calculado 
pela divisão entre o consumo total de carvão vegetal na propriedade e a produção 
total da cultura ou tamanho do rebanho. O consumo total de carvão vegetal na 
propriedade, fornecido pelo Censo Agropecuário, não discrimina a parcela de carvão 
vegetal consumida na cultura ou no rebanho específico, ou seja, neste valor pode 
estar incluído o consumo de carvão vegetal para outras atividades, provocando 
assim um aumento do consumo específico. 

Considerando que boa parte da lenha utilizada para transformação em carvão 

vegetal que é utilizado nos estabelecimentos rurais tem origem nos fragmentos de 

florestas existentes nas propriedades e a falta de informação sobre a participação de 

carvão vegetal proveniente de silvicultura utilizado neste setor, foi adotado como 

critério que todo o carvão vegetal utilizado no setor agropecuário é proveniente de 

extrativismo. Para melhorar a estimativa, este valor deverá ser objeto de pesquisa 

específica. 

A quantidade produzida por produto e o efetivo do rebanho animal são 

fornecidos, todos os anos, nas pesquisas Produção Agrícola Municipal – PAM e 

Produção da Pecuária Municipal - PPM, respectivamente (IBGE, 2004d e e). 

Existem diferenças entre os dados de produção e tamanho dos rebanhos do 

Censo Agropecuário e das pesquisas anuais, Tabela 5.9. Utilizando os dados do 

Censo Agropecuário, o consumo de carvão vegetal no setor agropecuário é 

negativo. Isto porque o consumo de carvão vegetal no setor residencial rural é maior 
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que o agropecuário. O consumo de carvão vegetal calculado com dados das 

pesquisas anuais é de 34 mil toneladas. 

Setor industrial 

O consumo de carvão vegetal no setor industrial foi estimado de forma 

semelhante ao setor de serviços, exceto para o setor metalúrgico que por ser um 

grande consumidor de carvão vegetal mantém estatísticas anuais próprias. O 

consumo de carvão vegetal no setor industrial depende das despesas com energia 

elétrica e consumo de combustíveis em cada uma das atividades e do preço do 

carvão vegetal. Além disto, é necessário conhecer o valor das despesas com 

energia elétrica e consumo de combustíveis que correspondem à aquisição de 

carvão vegetal.  

 O consumo de carvão vegetal no setor industrial é esperado nas atividades 

relacionadas na Tabela 5.10. 

As despesas totais com energia elétrica e combustíveis, por atividade, foram 

obtidas na Pesquisa Industrial Anual Empresa – PIA Empresa (IBGE, 2005a). Os 

dados foram obtidos em nível nacional, uma vez que as informações não são 

desagregadas em nível estadual para não permitir a identificação do fornecedor da 

informação. 

A porcentagem das despesas com energia elétrica e combustíveis 

correspondentes à aquisição de carvão vegetal foi estimada utilizando Análise de 

Sensibilidade, Tabela 5.10. Em virtude da subjetividade da informação, sugere-se a 

realização de pesquisa específica com a finalidade de obter o percentual das 

despesas com energia elétrica e combustíveis correspondentes à aquisição de 

carvão vegetal produzido de lenha nativa ou de reflorestamento. 

Os preços de carvão vegetal foram calculados a partir das informações da 

PEVS (IBGE, 2006a e b) e são os mesmos do setor de serviços, em 2005: os preços 

médios foram de R$ 285,43 e R$ 328,95 por tonelada, para extração vegetal e 

silvicultura, respectivamente. 

O consumo de carvão vegetal estimado para o setor industrial neste estudo, 

9,6 milhões de toneladas, em 2005, é 10,0% maior que o calculado pelo BEN. 

Na metalurgia, cujo consumo de carvão vegetal não é estimado, mas obtido 

diretamente no sindicato do setor, o Sindifer, o consumo de carvão vegetal foi 8,5 

milhões de toneladas em 2005 (SINDIFER, 2007); 2,8% maior que o dado do BEN. 
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Para as demais atividades industriais, quando comparado com os dados do 

BEN, o consumo estimado de carvão vegetal é 44,4% maior na fabricação de 

cimento, 848,4% na metalurgia de metais não ferrosos e suas ligas, 112,3% na 

fabricação de produtos químicos e 13,3% menor na produção de ferro-ligas, Figura 

5.7.  
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Figura 5.7 Comparação do consumo de carvão vegetal entre as atividades 
industriais BEN e IEE em 2005, em milhares de toneladas 
Fonte: BRASIL (2006a) 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste trabalho foram analisadas a oferta e a demanda de combustíveis de 

madeira no Brasil, o que permitiu identificar áreas críticas (hotspots) no país e 

elaborar um mapa com os municípios onde a demanda é maior que a oferta de 

madeira. Foram propostos também métodos para quantificar o consumo de lenha e 

carvão vegetal no Brasil, para os setores residencial, de serviços, agropecuário e 

industrial. Os métodos são simples, robustos e utilizam informações disponíveis em 

estatísticas publicadas. Estes dois produtos constituem as contribuições originais 

desta tese. 

Os resultados deste estudo se respaldam em modelos coerentes e, no caso 

da análise oferta-demanda, no modelo Wisdom já aplicados em outros países, como 

México (GHILARDI; GUERRERO; MASERA, 2007), Eslovênia (DRIGO; VESELIC, 

2006), Camboja, Myanmar, Malásia e Vietnã (DRIGO, 2006) e Sudão, Quênia 

Uganda e Somália (DRIGO, 2005). 

Os resultados dos métodos de estimação foram comparados com dados do 

BEN, mostrando que representam o consumo de lenha e carvão vegetal, e sendo 

coerentes com as variáveis utilizadas, como consumos específicos e preços da 

lenha e do carvão vegetal. Os resultados numéricos e as comparações com o BEN 

estão no capítulo 5. Em virtude da dinâmica das informações e constante publicação 

de dados atualizados referentes a este tema, as análises, estimativas e 

comparações feitas nesta tese consideram as informações disponíveis até dezembro 

de 2007. 

Contudo, permanecem desafios que precisam ser superados e, para facilitar a 

organização foram divididos em dois blocos: o primeiro avalia os resultados obtidos 

na aplicação dos métodos de estimação de lenha e carvão vegetal e propõe 

alterações e melhorias nas pesquisas utilizadas. O segundo, de caráter mais amplo, 

a partir da análise do uso de combustíveis de madeira no Brasil e da identificação de 

áreas críticas, sugere políticas públicas visando o aprimoramento da gestão dos 

recursos florestais e do uso de madeira energética. 

6.1 Métodos de estimação de consumo de lenha e carvão vegetal 

O modelo ideal para quantificação do consumo de lenha e carvão vegetal é a 

coleta regular de dados primários sobre o consumo destes energéticos em 

residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e propriedades rurais, a 
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exemplo do que é realizado pelo DOE para os Estados Unidos. Mesmo que as 

pesquisas não fossem anuais, seria simples obter correlações que produzissem os 

valores do consumo de lenha e carvão vegetal, para estes setores, nos anos que 

não são realizados levantamentos. 

Nem sempre o ideal é possível, principalmente quando considerados os 

custos envolvidos em grandes pesquisas. Os métodos de estimação de consumo de 

lenha e carvão vegetal para o Brasil aqui propostos foram concebidos considerando 

três fatores: simplicidade, robustez e disponibilidade de informações. Utilizam dados 

disponíveis em pesquisas anuais realizadas por instituições confiáveis e sólidas, 

evitando assim levantamentos de campo freqüentes e dispendiosos. Outro avanço 

obtido na elaboração dos métodos para estimação do consumo de combustíveis de 

madeira, em especial lenha e carvão vegetal, foi descrevê-los e documentá-los. Com 

isto é possível propor melhorias. Um dos maiores desafios na proposição dos 

métodos que constam deste trabalho foi a falta de documentação e divulgação dos 

métodos que são utilizados atualmente no Brasil e em outros países. 

 O Ministério das Minas e Energia - MME, responsável pela elaboração do 

Balanço Energético Nacional – BEN, deve criar um anexo no BEN e publicar os 

métodos utilizados na estimação da produção e do consumo de lenha e carvão 

vegetal no país, ou ainda disponibilizá-los em um encarte à parte. 

 O MME deve procurar a FAO e solicitar a substituição dos valores que 

constam no banco de dados daquela instituição. Como foi visto os dados disponíveis 

nesta instituição não correspondem aos valores oficiais do país.  

 Deve ser criada uma seção no BEN informando como os organismos 

internacionais, IEA, Olade e outros, organizam as informações fornecidas pelo Brasil 

em seus balanços energéticos. Desta forma, ficarão claros os critérios utilizados, 

evitando-se interpretações erradas de pesquisadores e planejadores do setor. 

Não existe concepção ótima de modelo e os métodos propostos para a 

quantificação do consumo de lenha e carvão vegetal são originais e possuem limites 

que podem ser ultrapassados. 

Os limites e as recomendações para aprimoramento dos métodos 

desenvolvidos neta tese são apresentados por setor. 
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Oferta e transformação 

Embora o ideal para a elaboração do balanço energético dos combustíveis de 

madeira fosse partir da produção e estimar o consumo nos setores, devido à falta de 

informação optou-se pela estratégia de processamento bottom-up, ou seja, partiu-se 

da estimativa do consumo de lenha e carvão vegetal nos setores para estimar a 

produção.  

Uma alternativa é partir dos dados de produção de lenha e carvão vegetal 

fornecidos na PEVS (IBGE, 2006c) e distribuir o consumo por setores e atividades 

utilizando os métodos propostos; para isto a pesquisa do IBGE precisaria ser 

ampliada, incorporando a parcela não comercial da produção de lenha e carvão 

vegetal. 

Outro limite na oferta e transformação de combustíveis de madeira foi a falta 

de informações sobre a variação de estoques e energia não aproveitada para lenha 

e carvão vegetal, além das perdas na distribuição e armazenagem de lenha. Estas 

informações poderão ser obtidas a partir de estudos específicos sobre o tema. 

Setor residencial 

No setor residencial o principal limite não está no método, mas nos dados que 

o alimentam. Trata-se do desvio sistemático observado no consumo específico de 

lenha no setor residencial obtido na POF. Não é possível afirmar o real motivo do 

desvio, mas sugere-se que seja devido à unidade de medida na coleta das 

informações, em m3. No questionário utilizado pelo IBGE a pergunta feita é: 

“Despesa do domicílio principal, Quantidade de Lenha (m3)”, unidade a que nem 

quem aplica a pesquisa nem quem responde estão habituados. Para evitar este 

desvio, sugere-se o uso de unidades de medida com as quais os usuários estejam 

familiarizados, Tabela 6.1. 

Pequenas mudanças nas pesquisas realizadas pelo IBGE podem contribuir 

para os resultados das estimativas do consumo de lenha e carvão vegetal no setor 

residencial. Na Pnad, duas perguntas sobre a quantidade de bocas do fogão podem 

ser eliminadas. A pergunta sobre o Combustível utilizado para cocção deve incluir as 

alternativas de múltiplos combustíveis como: GLP e lenha, GLP e carvão e Lenha e 

carvão, além das disponíveis. O termo cocção poderia ser substituído por cozinhar, 

para melhor compreensão de quem pergunta e de quem responde. 
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Tabela 6.1 Unidades e pesos de combustíveis de origem florestal utilizados no setor 
residencial 

Combustível Unidade Peso [kg] 

Carvão vegetal 

lata de tinta 1,2 

lata de querosene 6,4 

saco (3 latas) 18,8 

saco (4 latas) 24,0 

Lenha 

feixe de homem 19,6 

feixe de homem idoso 18,8 

feixe de mulher 16,4 

feixe de mulher idosa 17,3 

feixe de criança 8,8 

feixe de bicicleta 12,0 

carga de burro 103,6 

carro de boi 521,9 

carro de mão 52,2 

Fonte: SILVA; SOLANGE; PAREYN (1993a) 

Setor de comércio e serviços 

O valor do gasto com lenha e carvão vegetal na conta Combustíveis e 

Lubrificantes e o consumo específico de lenha por internação são os principais 

limites para a estimação do consumo de combustíveis de madeira no setor de 

comércio e serviços. 

Para suprir esta deficiência é necessário um levantamento de campo. Para as 

atividades do setor de comércio e serviços são necessários os seguintes dados: 

• Valor dos gastos com combustíveis e lubrificantes, em R$ 

• Valor dos gastos com aquisição de lenha e carvão vegetal de origem nativa, em 

R$ 

• Valor dos gastos com aquisição de lenha e carvão vegetal de origem plantada, 

em R$ 

• Quantidade adquirida de lenha e carvão vegetal de origem nativa, em m3 st ou 

tonelada 

• Quantidade adquirida de lenha e carvão vegetal de origem plantada, em m3 st ou 

tonelada 

Para a atividade de saúde e serviço social, além das informações acima, é 

necessário conhecer o total de internações por ano. 

A fim de otimizar a estimação do consumo de lenha e carvão vegetal e reduzir 

os esforços na coleta das informações, é importante identificar as atividades do setor 
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de serviços que mais consomem lenha e carvão vegetal e intensificar o 

levantamento das informações nestas atividades. 

Setor agropecuário 

A origem do combustível de madeira é uma das restrições no cálculo do 

consumo de lenha e carvão vegetal no setor agropecuário. No método proposto 

admitiu-se que todo o combustível de madeira utilizado é de origem nativa, conforme 

explicado nos itens 5.1e 5.2.  

Os consumos específicos de lenha e carvão vegetal para algumas culturas ou 

rebanhos podem estar superestimados. Os valores de consumo fornecidos no 

Censo Agropecuário são para toda a propriedade e seguramente incluem a lenha e 

o carvão vegetal utilizados em outras atividades. 

Sugere-se estudo sobre o uso da madeira como fonte de energia em 

propriedades rurais para identificar a origem da lenha e do carvão vegetal utilizados 

no setor agropecuário e calcular valores precisos dos consumos específicos para as 

principais culturas e rebanhos.  

Outra limitação é a diferença entre os dados do Censo Agropecuário e das 

pesquisas anuais, Tabela 5.9. Existem casos, como a produção de mandioca, em 

que a diferença chega a 94,7%, com consumo específico elevado provocando 

diferenças significativas no consumo de combustíveis de madeira. É importante que 

o IBGE verifique os motivos da diferença. 

Setor industrial 
Os problemas no setor industrial são muito semelhantes aos do setor de 

comércio e serviços. 

O valor referente à compra de lenha e carvão vegetal nos gastos de energia 

elétrica e consumo de combustíveis é a principal restrição para o cálculo do 

consumo de combustíveis de madeira no setor industrial. 

Esta lacuna pode ser suprida com uma pesquisa que reúna as seguintes 

informações: 

• valor dos gastos na compra de energia elétrica e consumo de combustíveis, em 

R$; 

• valor dos gastos com aquisição de lenha e carvão vegetal de origem nativa, em 

R$; 
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• valor dos gastos com aquisição de lenha e carvão vegetal de origem plantada, 

em R$; 

• quantidade adquirida de lenha e carvão vegetal de origem nativa, em m3 st ou 

toneladas; 

• quantidade adquirida de lenha e carvão vegetal de origem plantada, em m3 st ou 

toneladas. 

A falta de desagregação das informações no setor industrial precisa ser 

avaliada. O IBGE não divulga dados das atividades para os estados que possuem 

poucas indústrias, o que impossibilita a análise em nível estadual. 

Assim como no setor de comércio e serviços, é importante identificar as 

atividades do setor industrial que mais consomem lenha e carvão vegetal e 

intensificar o levantamento das informações nestas atividades. 

Para um balanço completo de combustíveis de madeira é fundamental que 

outros energéticos sejam incluídos ou desagregados, como, por exemplo, licor negro 

e resíduos de madeira. A produção e o consumo de licor negro, produto do processo 

de fabricação da celulose, precisam ser pesquisados e é importante separar do 

consumo de lenha os resíduos de madeira provenientes do processamento em 

madeireiras e na indústria moveleira. Atualmente, parte dos resíduos de madeira 

está contabilizado junto com a lenha e parte sequer é contabilizado. Outro 

combustível de madeira cujo uso deve ser estudado é o alcatrão, proveniente do 

processo de carbonização da lenha. 

6.2 Políticas públicas para o setor florestal e a madeira energética 

O Brasil vive um paradoxo no setor florestal. Segundo a FAO (2006), o país 

tem a segunda maior cobertura florestal do planeta, 477,7 milhões de hectares de 

florestas; 415,9 milhões de florestas primárias (que correspondem a 31,1% da 

floresta nativa do mundo); 56,4 milhões de florestas alteradas e 5,4 milhões de 

florestas plantadas (oitava maior área reflorestada do mundo); entretanto falta 

madeira para atender todos os usos, incluindo energia. 

Apesar de ter uma matriz energética com baixa emissão de gases de efeito 

estufa, principalmente pela participação de energia hídrica, 13,7%, e de produtos de 

cana, 14,1% (BRASIL, 2006a) - em particular devido ao programa de etanol - o 

Brasil ainda tem grandes emissões devido ao desmatamento, especialmente da 
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floresta Amazônica e do cerrado, que representam 78,9% do total das emissões 

(BRASIL, 2004).  

De um modo geral, a causa principal da destruição das florestas é o 

estabelecimento de uma estrutura econômica e industrial baseada em modelos 

desenvolvidos para outras realidades nacionais, o que leva a uma ocupação 

inadequada do espaço físico e econômico. Neste tipo de estrutura, ocorre uma 

valorização artificial da terra, que passa a ser vista como um investimento, e que 

deve produzir rendimentos. Por conta disso, na maioria das vezes, a floresta é 

cortada para outros fins, quando não apenas para garantir a posse da terra, 

simulando uma estrutura produtiva (BRITO, 2007). 

Para reduzir o desmatamento ilegal no Brasil, algumas ações podem ser 

adotadas: ampliar a fiscalização, desenvolver operações de combate à corrupção na 

autorização de desmatamento, melhorar o manejo do solo e criar áreas protegidas.  

Em um país onde a madeira representa 12,9% da oferta de energia (BRASIL, 

2006a), praticamente a mesma participação que a hidroeletricidade, falta uma 

política energética para o país que considere a madeira como uma importante fonte 

de energia. O Brasil poderia estabelecer políticas e ações nesta área que 

considerasse a renovabilidade, sustentabilidade e proteção dos recursos florestais 

alem de reunir as políticas energética, agrícola e ambiental. 

Segundo estimativas conservadoras, é possível extrair de forma sustentável  

577,1 milhões de toneladas de madeira por ano. Os desafios são como disponibilizar 

esta madeira nos centros de consumo e como criar um mercado de energia a partir 

de biomassa florestal. 

No planejamento florestal é fundamental um estudo de mercado e o 

aprimoramento das estatísticas de oferta e demanda de combustíveis florestais. É 

importante pesquisar e documentar a situação das florestas e identificar as áreas 

onde a demanda é maior que a oferta. Particularmente o carvão vegetal necessita 

ser estudado mais de perto. O zoneamento florestal com manejo sustentável em 

algumas regiões pode ser positivo para suprir de madeira os produtores de carvão, e 

manter áreas florestadas e o meio ambiente protegido. Pesquisas em melhoria da 

eficiência de combustão são importantes no uso final do carvão vegetal. 

Uma política florestal promoveria o aumento da área florestada no Brasil, 

além de melhorar o manejo e a exploração de acordo com estratégias 

ecologicamente modernas. Isto induziria a um melhor uso das técnicas de produção 
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de carvão vegetal com a recuperação e uso dos subprodutos, o que provocaria a 

redução das emissões de gases de efeito estufa, melhoraria a produção de carvão 

vegetal e valorizaria a madeira como matéria prima. 

Neste contexto, é importante levar adiante algumas políticas, expandindo a 

produção de madeira e melhorando a eficiência dos processos de conversão e uso 

final. Embora toda a cadeia da energia de madeira seja formada pelo setor privado, 

o governo pode desempenhar um papel importante, lançando iniciativas e dando 

sinais regulatórios, econômicos e fiscais, consolidando uma Política Nacional de 

Madeira para Energia. Questões como manejo, alocação de responsabilidades, 

coordenação interministerial e a divisão das receitas das florestas são importantes e 

devem ser incluídas na agenda do governo. Trata-se de um esforço multiministerial 

que envolve os ministérios das Minas e Energia, Meio Ambiente e Agricultura com 

papéis claros e bem definidos. 

Além disto, outras propostas podem ser adotadas (HOLLANDA, 2006): 

• Estabelecer metas e prazos de longo prazo para aumentar a produção e reduzir 

custos da madeira plantada para energia ou utilizada em indústrias, como fonte 

de energia direta ou para transformação em formas secundárias como carvão 

vegetal; 

• Organizar um sistema nacional de informações sobre madeira para energia, com 

métodos consistentes e recursos para pesquisas, informações sobre o uso de 

madeira, preparação de balanço anual do uso de madeira, se possível em nível 

regional; 

• Criar padrões e normas sobre sistemas energéticos de madeira, definindo 

condições adequadas para promover eficiência, redução de perdas e aumento 

da sustentabilidade; nesta direção a certificação deve ser reforçada; 

• Criar condições adequadas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 

processos florestais e de energia, reforçando a experiência nacional na 

produção, conversão e manejo de sistemas energéticos de madeira, para 

diferentes contextos e capacidades; 

• Fiscalizar adequadamente, não somente o transporte de madeira, mas também 

o uso final. 

Entretanto, estas medidas só podem ser desenvolvidas como resultado de 

vontade política, ações de governo e mobilização dos setores diretamente 
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interessados como o de papel e celulose e siderúrgico. Um importante passo é 

reconhecer o potencial que representa a energia da madeira para o Brasil. O 

governo deveria melhorar as políticas e ações nesta área, considerando a 

renovabilidade, a sustentabilidade e a possibilidade de associar o uso à proteção de 

recursos florestais. Além disto, é fundamental um planejamento que integre as 

políticas florestal, energética e ambiental do país. 
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ANEXO A – PRODUÇÃO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL NO BRASIL 
 Série histórica da produção de lenha e carvão vegetal de origem nativa e 

plantada, por município, elaborados a partir de dados do IBGE (2006a e b). 

1990 1995

2000 2005
Produção de lenha total (t) 

Sem produção

1 - 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 2500000

Figura A.1 Produção de lenha total no Brasil, série histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006a e 2006b) 
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1990 1995

2000 2005

Produção de lenha extrativismo (t) 
Sem produção

1 - 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 2500000

Figura A.2 Produção de lenha de extrativismo no Brasil, série histórica, por 
município. 
Fonte: IBGE (2006a) 
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1990 1995

2000 2005

Produção de lenha convertida em carvão vegetal total (t)

 

Sem produção

1 - 5000
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10001 - 50000
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100001 - 2500000

Figura A.3 Produção de lenha convertida em carvão vegetal total no Brasil, série 
histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006a e 2006b) 
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1990 1995

2000 2005

Produção de carvão vegetal total (t) 

 

Sem produção

1 - 500

501 - 1000

1001 - 5000
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50001 - 300000

Figura A.4 Produção de carvão vegetal total no Brasil, série histórica, por município. 
Fonte: IBGE (2006a e 2006b) 
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1990 1995

2000 2005

Produção de carvão vegetal de extrativismo (t) 

 

Sem produção

1 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

5001 - 50000

50001 - 300000

Figura A.5 Produção de carvão vegetal de extrativismo no Brasil, série histórica, por 
município. 
Fonte: IBGE (2006a) 
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1990 1995

2000 2005

Produção de carvão vegetal de silvicultura (t) 

 

Sem produção

1 - 500

501 - 1000

1001 - 5000
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50001 - 300000

Figura A.6 Produção de carvão vegetal de silvicultura no Brasil, série histórica, por 
município. 
Fonte: IBGE (2006b) 
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ANEXO B – ESTATÍSTICAS, DADOS E RESULTADOS DO MÉTODO IEE 
Este anexo apresenta as tabelas com as informações utilizadas nos métodos 

para estimação do consumo de lenha e carvão vegetal nos setores residencial, 

serviços, agropecuário e industrial. 

Tabela B.1 Quantidade de fogões por domicílio, por local de consumo, por Unidade 
da Federação em 2005, em unidades 

Estado Qtd. fogões 
GLP urbano 

Qtd. fogões 
GLP rural 

Qtd. fogões 
lenha urbano 

Qtd. fogões 
lenha rural 

Qtd. fogões 
carvão 
urbano 

Qtd. fogões 
carvão 
rural 

Rondônia 288.851 86.251 4.896 44.498 1.166 1.503

Acre 113.247 24.887 926 14.916 616 5.192

Amazonas 627.335 136.422 6.100 40.772 963 7.634

Roraima 77.089 15.926 164 903 0 611

Pará 1.197.213 294.662 10.215 80.334 46.519 37.999

Amapá 123.674 8.411 442 294 0 0

Tocantins 243.924 43.893 9.172 42.801 1.091 7.419

Maranhão 898.748 257.817 2.409 42.573 36.944 59.435

Piauí 407.246 52.641 17.548 98.580 62.971 123.873

Ceará 1.445.749 243.500 93.137 191.331 67.020 32.856

Rio Grande do Norte 552.577 142.573 7.968 53.124 19.039 7.967

Paraíba 666.072 75.338 31.022 77.997 38.550 34.125

Pernambuco 1.666.714 205.903 30.799 211.797 38.266 56.543

Alagoas 492.600 164.813 8.871 64.431 3.735 5.135

Sergipe 439.974 65.745 6.608 28.737 661 331

Bahia 2.359.947 487.933 119.264 583.833 10.825 4.281

Minas Gerais 4.592.816 284.015 173.920 530.189 582 582

Espírito Santo 829.157 102.705 8.442 52.996 938 0

Rio de Janeiro 4.168.255 143.487 5.840 11.607 3.140 0

São Paulo 11.021.308 609.025 12.249 21.683 3.551 0

Paraná 2.537.323 292.408 73.403 178.893 1.779 0

Santa Catarina 1.402.539 171.005 73.207 117.719 586 0

Rio Grande do Sul 2.736.340 262.439 96.670 348.587 633 580

Mato Grosso do Sul 565.238 76.212 7.098 21.284 1.852 0

Mato Grosso 582.090 98.670 14.235 85.093 1.324 662

Goiás 1.450.197 162.803 9.117 53.702 0 0

Distrito Federal 627.312 34.303 421 422 631 210

Brasil 42.113.535 4.543.787 824.143 2.999.096 343.382 386.938

Fonte: IBGE (2005b) 
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Tabela B.2 Participação percentual de domicílios que utilizam lenha e GLP e carvão 
vegetal e GLP, por local de consumo e Unidade da Federação, em 2003 

Estado GLP e Lenha
Urbano 

GLP e Carvão 
Urbano 

GLP e Lenha 
Rural 

GLP e Carvão
Rural 

Rondônia 8,2% 12,7% 65,0% 4,5%
Acre 2,3% 13,9% 32,4% 10,4%
Amazonas 0,6% 14,5% 14,9% 10,9%
Roraima 0,0% 16,1% 0,0% 29,8%
Pará 2,7% 19,4% 36,1% 30,0%
Amapá 0,4% 15,2% 1,5% 21,0%

Tocantins 17,1% 11,6% 71,7% 1,0%
Maranhão 0,8% 37,3% 8,8% 64,6%
Piauí 1,7% 32,1% 38,7% 34,8%
Ceará 5,3% 15,7% 58,3% 11,9%
Rio Grande do Norte 3,7% 10,4% 25,7% 16,0%
Paraíba 6,1% 12,7% 59,0% 8,5%

Pernambuco 6,4% 7,3% 51,3% 16,3%
Alagoas 4,9% 9,9% 40,4% 15,2%
Sergipe 7,4% 8,3% 50,1% 5,6%
Bahia 11,9% 7,8% 63,6% 1,6%
Minas Gerais 8,1% 2,4% 67,4% 0,7%
Espírito Santo 8,6% 1,1% 41,5% 0,1%

Rio de Janeiro 0,1% 2,3% 6,6% 0,0%
São Paulo 0,1% 0,8% 8,7% 0,1%
Paraná 7,4% 2,6% 43,2% 3,7%
Santa Catarina 9,7% 18,3% 48,0% 0,0%
Rio Grande do Sul 10,1% 1,6% 66,3% 0,8%
Mato Grosso do Sul 4,3% 2,8% 39,3% 3,5%

Mato Grosso 5,4% 8,6% 46,1% 1,6%
Goiás 3,3% 5,5% 37,3% 3,3%
Distrito Federal 0,4% 3,0% 5,9% 5,3%

Brasil 4,6% 5,9% 43,0% 8,5%

Fonte: IBGE (2004a) 
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Tabela B.3 Consumo específico de lenha por local de consumo, Unidade da 
Federação e uso de mais de um combustível para cocção, em 2003, em m3 
st/ano/domicílio 

Estado 
Consumo 

específico fogões 
lenha urbano 

Consumo 
específico fogões 

lenha rural 

Consumo 
específico fogões 

lenha e GLP urbano 

Consumo 
específico fogões 
lenha e GLP rural 

Rondônia 1,9 6,8 2,3 6,0
Acre 6,6 6,4 5,0 4,7

Amazonas 2,4 9,1 1,7 7,8
Roraima 7,3 1,9 12,3 8,1
Pará 2,4 4,4 3,5 5,5
Amapá 7,3 3,9 12,3 8,1
Tocantins 7,0 4,2 2,1 3,7
Maranhão 4,4 7,6 2,9 3,2

Piauí 5,1 3,3 2,8 4,0
Ceará 5,1 5,2 4,3 5,2
Rio Grande do Norte 3,5 5,2 3,3 3,1
Paraíba 4,0 4,7 3,8 4,7
Pernambuco 8,1 7,2 5,4 6,0
Alagoas 4,9 5,9 4,5 3,5

Sergipe 4,8 7,3 3,5 6,0
Bahia 4,4 7,4 3,6 6,2
Minas Gerais 7,1 7,0 3,5 6,8
Espírito Santo 4,8 9,1 5,7 11,2
Rio de Janeiro 4,8 8,4 5,7 7,0
São Paulo 4,8 4,7 5,0 5,3

Paraná 16,7 12,4 6,4 6,1
Santa Catarina 5,7 16,8 5,9 13,3
Rio Grande do Sul 10,1 13,3 8,9 9,5
Mato Grosso do Sul 3,9 5,8 3,6 4,7
Mato Grosso 3,3 7,7 3,4 6,5
Goiás 6,4 5,8 2,9 5,3

Distrito Federal 6,4 5,8 0,8 6,1

Brasil 7,2 7,7 5,3 6,8

Fonte: IBGE (2004a) 
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Tabela B.4 Consumo específico de carvão vegetal por local de consumo, Unidade 
da Federação e uso de mais de um combustível para cocção, em 2003, em 
kg/ano/domicílio 

Estado 
Consumo 

específico fogões 
carvão urbano 

Consumo 
específico fogões 

carvão rural 

Consumo específico 
fogões carvão e 

GLP urbano 

Consumo 
específico fogões 
carvão e GLP rural 

Rondônia 193,5 24,0 37,8 96,2
Acre 122,9 139,1 39,4 86,4

Amazonas 59,3 158,7 26,8 45,1
Roraima 8,0 205,1 26,5 176,9
Pará 135,2 165,7 50,7 107,8
Amapá 193,5 103,0 39,0 87,4
Tocantins 260,8 256,0 55,5 111,9
Maranhão 168,5 178,0 80,5 146,8

Piauí 164,1 151,3 69,3 116,3
Ceará 163,7 112,1 71,3 69,8
Rio Grande do Norte 87,9 289,2 67,3 83,8
Paraíba 139,9 232,6 84,0 92,5
Pernambuco 130,2 126,6 67,6 95,3
Alagoas 182,6 148,8 65,4 81,8

Sergipe 185,9 72,0 71,9 57,8
Bahia 54,7 94,2 44,1 36,9
Minas Gerais 52,0 72,0 35,5 42,3
Espírito Santo 52,0 72,0 55,6 28,5
Rio de Janeiro 52,0 72,0 24,4 28,5
São Paulo 52,0 72,0 25,0 28,5

Paraná 144,0 72,0 44,6 59,2
Santa Catarina 42,1 72,0 46,1 72,0
Rio Grande do Sul 20,0 72,0 38,2 149,4
Mato Grosso do Sul 52,0 72,0 45,1 50,2
Mato Grosso 80,0 72,0 44,6 65,5
Goiás 52,0 72,0 28,3 60,2

Distrito Federal 52,0 72,0 46,3 35,3

Brasil 146,9 167,5 54,8 109,0

Fonte: IBGE (2004a) 

  



11 

 

Tabela B.5 Consumo de lenha no setor agropecuário por atividade econômica 
principal 

 Estabelecimentos Qtde. consumida 
[m3 st] 

Consumo 
acumulado

Produção mista (agropecuária) 379.924 6.807.073 17,1%
Bovinos 243.537 6.183.067 32,7%
Mandioca 250.217 6.126.063 48,1%
Fumo 91.419 4.350.099 59,0%
Milho 121.159 2.203.185 64,5%
Feijão 112.319 1.890.555 69,3%
Produção de madeira nativa (extração 
vegetal) 32.749 1.611.173 73,3%

Avicultura 51.940 1.476.831 77,0%
Arroz 54.676 1.092.679 79,8%
Café 28.496 873.172 82,0%
Soja 42.246 760.635 83,9%
Banana 31.242 705.621 85,7%
Cana-de-açúcar 17.752 645.953 87,3%
Suínos 24.622 608.039 88,8%
Cacau 14.004 559.866 90,2%
Outros produtos de culturas temporárias 20.049 438.392 91,3%
Produção de não madeireiros nativos 
(extração vegetal) 18.169 437.512 92,4%

Produção de madeira plantada 1.622 356.911 93,3%
Caju 14.599 328.467 94,2%
Outros produtos de culturas permanentes 12.726 291.902 94,9%
Laranja 8.394 247.666 95,5%
Horticultura 8.458 207.346 96,0%
Produção de carvão vegetal de madeira 
nativa 6.199 158.857 96,4%

Manga 6.636 139.643 96,8%
Caprino 5.330 128.551 97,1%
Coco-da-baía 5.282 113.347 97,4%
Batata-inglesa 3.383 110.662 97,7%
Algodão 5.137 98.340 97,9%
Tomate 4.085 94.804 98,2%
Outros cítricos 3.163 82.561 98,4%
Cebola 3.101 74.552 98,5%
Ovinos 3.338 64.196 98,7%
Outros animais de grande porte 2.852 61.808 98,9%
Pesca 3.010 59.045 99,0%
Produção de carvão vegetal de madeira 
plantada 434 44.635 99,1%

Produção de borracha nativa 889 44.549 99,2%
Uva 3.241 42.957 99,3%
Maracujá 1.825 35.200 99,4%

continua ... 
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... continuação 

Tabela B.5 Consumo de lenha no setor agropecuário por atividade econômica 
principal 

 Estabelecimentos Qtde. consumida 
[m3 st] 

Consumo 
acumulado

Pimenta-do-reino 1.495 31.844 99,5%
Abacaxi 1.266 26.132 99,6%
Bubalinos 937 23.279 99,6%
Amendoim 731 21.439 99,7%
Floricultura 208 21.150 99,7%
Apicultura 1.144 19.176 99,8%
Mamão 654 17.810 99,8%
Outros animais 36 16.419 99,9%
Maçã 512 12.644 99,9%
Silvicultura 59 9.233 99,9%
Mamona 445 8.109 100,0%
Sericicultura (bicho-da-seda) 341 5.314 100,0%
Trigo 229 4.162 100,0%
Melão 185 3.816 100,0%
Produção de não madeireiros plantados 69 1.996 100,0%
Juta 38 997 100,0%
Outros cereais 46 770 100,0%
Ranicultura 19 658 100,0%
Chá-da-índia 5 542 100,0%
Total 1.646.643 39.781.399 

Fonte: DURIEZ (2007) 
 
Tabela B.6 Consumo de carvão vegetal no setor agropecuário por atividade 
econômica principal 

Estabelecimentos Qtde. consumida 
[kg] 

Consumo 
cumulativo

Produção mista (agropecuária) 25.904 14.839.223 20,3%
Arroz 22.403 14.211.453 39,8%
Bovinos 15.918 9.673.446 53,0%
Produção de carvão vegetal de madeira 
nativa 5.354 6.211.089 61,5%
Produção de não madeireiros nativos 
(extração vegetal) 8.553 6.060.953 69,8%
Mandioca 12.394 5.631.024 77,5%
Feijão 8.934 4.124.871 83,2%
Milho 5.085 2.855.346 87,1%
Avicultura 3.094 1.753.010 89,5%
Banana 2.173 1.177.214 91,1%
Outros produtos de culturas temporárias 1.928 1.051.482 92,5%
Caju 1.383 634.602 93,4%

continua ... 
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... continuação 

Tabela B.6 Consumo de carvão vegetal no setor agropecuário por atividade 
econômica principal 

Estabelecimentos Qtde. consumida 
[kg] 

Consumo 
cumulativo

Suínos 1.200 629.887 94,3%
Produção de madeira nativa (extração 
vegetal) 1.120 603.283 95,1%
Caprino 674 352.169 95,6%
Horticultura 688 350.878 96,1%
Outras culturas permanentes 786 350.384 96,5%
Manga 613 284.435 96,9%
Pimenta-do-reino 295 244.931 97,3%
Laranja 473 227.776 97,6%
Cana-de-açúcar 260 190.588 97,8%
Café 281 166.693 98,1%
Ovinos 314 160.265 98,3%
Coco-da-baía 327 139.724 98,5%
Fumo 105 138.676 98,7%
Outros animais de grande porte 258 135.720 98,9%
Maracujá 259 126.259 99,0%
Tomate 243 122.125 99,2%
Soja 29 116.173 99,4%
Pesca 262 101.300 99,5%
Abacaxi 78 63.861 99,6%
Algodão 134 62.127 99,7%
Outros cítricos 94 48.022 99,7%
Apicultura 39 32.669 99,8%
Batata-inglesa 69 31.510 99,8%
Produção de carvão vegetal de madeira 
plantada 8 25.260 99,9%
Mamão 53 23.596 99,9%
Cacau 47 19.294 99,9%
Cebola 32 14.486 99,9%
Produção de não madeireiros plantados 6 10.132 99,9%
Melão 12 6.750 100,0%
Mamona 16 6.617 100,0%
Amendoim 11 6.194 100,0%
Produção de borracha nativa 11 6.135 100,0%
Floricultura 6 4.048 100,0%
Bubalinos 10 3.555 100,0%
Uva 18 2.739 100,0%
Produção de madeira plantada 5 1.780 100,0%
Trigo 1 20 100,0%
Total 121.960 73.033.772 

Fonte: DURIEZ (2007)  
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ANEXO C – CONSUMO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL NO SETOR 
RESIDENCIAL 

O consumo de combustíveis de madeira, em especial lenha e carvão vegetal, 

em residências, varia muito em função do local do consumo, do clima, das espécies 

utilizadas e do equipamento utilizado para cocção ou aquecimento do domicílio, 

Tabelas C.1 e C.2. 

Tabela C.1 Consumo médio de lenha em residências, por local 

Local Consumo Unidade Período  Fonte 
Brasil - Rio Grande do 
Norte –assentamentos 
rurais 

1 m3 st mês família FRANCELINO et alii, 2003 

Brasil – Pernambuco 7,33 kg dia família SILVA et alii, 1993a 
Brasil – Pernambuco 1,52 kg dia pessoa SILVA et alii, 1993a 
Brasil – Paraíba urbano 1,5 kg dia pessoa OLIVEIRA et alii, 1988 
Brasil – Paraíba rural 1,8 kg dia pessoa OLIVEIRA et alii, 1988 
Brasil – Paraíba urbano 7,5 kg dia família OLIVEIRA et alii, 1988 
Brasil – Paraíba rural 9,9 kg dia família OLIVEIRA et alii, 1988 
Burkina Fasso 4,2 – 4,5 kg dia família SAWADOGO, 1989 
Burkina Fasso 0,4 – 0,44 kg dia pessoa SAWADOGO, 1989 
Etiópia 0,24 – 0,72 kg dia pessoa WOLDEGIORGIS, 1989 
Guatemala 4,1 ± 2,0 kg dia pessoa CÁCERES et alii, 1989 
Guatemala 51,0 kg semana família CÁCERES et alii, 1989 
Guatemala 1,02 kg dia pessoa JOSEPH, 1989 
Guatemala 11 -14 kg dia família CÁCERES et alii, 1989 
Índia 0,88 – 1,06 kg dia pessoa RAVINDRANATH, 1989 
Índia 0,93; 1,36; 2,11 kg dia pessoa SARIN, 1989 
Índia 1,58 kg dia pessoa JOSEPH, 1989 
Indonésia 2,08 kg dia pessoa SUDJARWO et alii, 1989 

Nepal 250 kg ano pessoa RANATUNGA; SHRESTHA, 
1989 

Nepal* 0,34 m3 st ano pessoa RANATUNGA; SHRESTHA, 
1989 

Niger 2 t ano família MOUNKAILA, 1989 
Níger 
5,5 pessoas por família 1,027 – 1,235 kg dia pessoa MOUNKAILA, 1989 

Paquistão 
7 a 8 pessoas por família 60 – 70 kg semana família MILDEBERGER; 

KLINGSHIRN, 1989 
Quênia 0,67 kg dia pessoa JOSEPH, 1989 
Sri Lanka 2,5 t ano família AMARASEKERA, 1989 
Uganda 0,29 toe ano pessoa OPIKA OPOKA, 1989 

Nota: * Podendo chegar a 2 m3 st nas áreas mais frias  

Tabela C.2 Consumo médio de carvão vegetal em residências, por local 

Local Consumo Unidade Período  Fonte 

Quênia 0,68 kg dia pessoa NAMUYE, 1989 
Brasil – Pernambuco 1,04 kg dia pessoa SILVA et alii, 1993a 
Brasil – Pernambuco 3,96 kg dia família SILVA et alii, 1993a 
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ANEXO D – UNIDADES DE ENERGIA E FATORES DE CONVERSÃO 

A unidade básica adotada na elaboração do balanço energético de lenha e 

carvão vegetal é a tonelada equivalente de petróleo – tep que permite a 

comparação entre diferentes fontes de energia. É a unidade básica adotada no 

BEN. 

 

Box D.1 O estéreo 
O estéreo corresponde à medida de volume de um metro cúbico e se 

aplica tradicionalmente a madeira empilhada, em geral lenha. Tecnicamente o 

estéreo compreende a madeira propriamente dita e os espaços vazios entre as 

toras, Figura D.1. 

 
Figura D.1 Representação gráfica do modo de se medir o volume de madeira 
Fonte: BATISTA; COUTO (2007) 

O uso do estéreo na comercialização de lenha deveu-se à praticidade 

para tomar as medidas no campo, pois basta uma trena ou uma vara graduada 

para medir as pilhas de madeira, apesar de a medida apresentar uma série de 

inconvenientes. 

Os principais inconvenientes na comercialização de madeira empilhada, 

usando-se o estéreo como unidade de medida, são os aspectos que influenciam 

o volume sólido de madeira contida na pilha como: diâmetro das toras, 

tortuosidade e defeitos do tronco, tempo de secagem, método de empilhamento, 

dentre outros, o que gera variações no fator de empilhamento de 9 a 36% 

(BATISTA; COUTO, 2007). O fator de empilhamento é a razão entre o volume 

empilhado e o volume sólido das pilhas de madeira. 

A unidade primária da lenha é o metro cúbico estéreo [m3 st], Box D.1; é 

necessário adotar um coeficiente de transformação de estéreo para tonelada. Para 

 



16 

a lenha de uso residencial, predominantemente de origem nativa, é adotada a 

densidade de 330 kg/m3 st, valor médio identificado em pesquisa realizada pela 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec em localidades do Estado de 

Minas Gerais (CEMIG, 2005). Este valor varia com a densidade da madeira, sua 

umidade, forma, dimensões e a perícia com que é empilhada.  

O poder calorífico da madeira seca em forno varia muito pouco para 

diferentes espécies de árvores, e o conteúdo energético depende principalmente da 

umidade da madeira. Os valores de consumo específico consideram a base seca, 

descontando-se a umidade da lenha utilizada. 

Adotou-se o valor de 3.100 kcal/kg como poder calorífico inferior da lenha, 

tanto para a de origem nativa quanto para a de reflorestamento. Esse valor provém 

de ensaios realizados pela Cetec (CEMIG, 2005). 

Para a lenha comercial, a unidade de medida primária é o metro cúbico 

estéreo [m3 st]; para a conversão em unidades de massa será considerada a 

origem. 

• 330 kg/m3 st para lenha de origem nativa; 

• 500 kg/m3 st para lenha de reflorestamento. 

São valores médios obtidos em pesquisas realizadas pela CETEC em 

localidades do Estado de Minas Gerais (CEMIG, 2005). Estes valores variam com a 

densidade da madeira, sua umidade, forma, dimensões e a perícia com que é 

empilhada.  

 Para converter medidas volumétricas sólidas de lenha [m3] em volume 

empilhado [m3 st] é adotado como fator de empilhamento 1,2 (BATISTA; COUTO, 

2007).   

A unidade primária de carvão vegetal de uso residencial é o quilograma [kg]. 

O carvão vegetal é comercializado, usualmente, em base volumétrica, o que 

traz sérios problemas de contabilização, devido à fragmentação e à acamação do 

produto desde a saída das carvoarias até sua utilização final. O carvão vegetal será 

contabilizado em massa, considerando as relações (CEMIG, 2005): 

• 250 kg/m3 para o carvão bruto de origem nativa; 

• 230 kg/m3 para o carvão bruto originário de reflorestamento; 

• 340 kg/m3 para os finos de carvão. 
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Adotou-se o valor de 6.460 kcal/kg como poder calorífico inferior do carvão 

vegetal, tanto o de origem nativa quanto o de reflorestamento. Valor obtido em 

pesquisas efetuadas nas Companhias Siderúrgicas Belgo Mineira e Acesita 

(BRASIL, 2006a). 

Com base nas informações da Cemig (2005) foram adotados os seguintes 

índices para a produção de carvão: 

• 3,1 m3 st de lenha de origem nativa por m3 de carvão; 

• 1,9 m3 st de lenha de reflorestamento por m3 de carvão. 

Na estimativa da quantidade de lenha e carvão vegetal necessária para gerar 

energia elétrica são adotados os seguintes coeficientes de equivalência médios 

(BRASIL, 2006a). 

• 3,61 t de lenha por MWh; 

• 7,51 t de carvão vegetal por MWh. 
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