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 Ao longo da evolução histórica da energia no 

mundo, a biomassa acabou perdendo sua liderança 

histórica que se desenvolveu, sobretudo com a 

Revolução Industrial para o carvão e, posteriormente, 

com o crescimento contínuo do petróleo e do gás 

natural. A utilização da biomassa foi reduzida 

praticamente às populações de zonas rurais, em 

particular nos países em desenvolvimento.

 No entanto, com o aumento das preocupações 

ambientais, principalmente com relação às mudanças 

climáticas, a maioria dos países, em maior ou menor 

intensidade, vem promovendo iniciativas para a 

utilização de energias alternativas renováveis.

 Com isso, quando analisadas as tecnologias 

de energias renováveis suficientemente maduras, a 
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biomassa utilizada em processos eficientes se destaca 

por possuir a flexibilidade de suprir a demanda 

energética tanto para a produção de energia elétrica 

quanto para a mobilidade no setor de transportes 

(CORTEZ; LORA; GOMEZ, 2008). É a chamada 

“biomassa moderna”, que se diferencia da “biomassa 

tradicional” obtida do desmatamento e usada de forma 

ineficiente nos países em desenvolvimento. 

 Mundialmente as fontes de energia primária 

são principalmente combustíveis fósseis (34% de 

óleo, 28% a partir de carvão e 22% de gás, o que 

corresponde a 84% a partir de combustíveis fósseis) 

enquanto as fontes renováveis representam menos 

de 13%. Na porção de energias renováveis, está 

incluído 8% a partir da biomassa tradicional, obtido 

Figura 1 – Energia primária no mundo (2009). Fonte: SRREN, IPCC, 2011.
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Figura 2 – Oferta de energia primária – África, Ásia e America Latina em 2009. Fonte: Agência Internacional de Energia, 2011. 

a partir do desmatamento em países pobres. A biomassa moderna 

(KAREKESI, LATA, COELHO, 2006, GOLDEMBERG, COELHO, 

2004) é responsável por apenas 2,3% do total de energia primária, 

equiparando-se aproximadamente à fração produzida a partir de 

nuclear ou de hidroelétrica.

 A Figura 1 mostra as contribuições das diferentes fontes de 

energia primária em 2008, ano em que o consumo total foi de 492 

exajoules (EJ) ou 11,75 bilhões de toneladas métricas equivalentes 

de petróleo (tep). A biomassa representa a maior contribuição das 

energias renováveis (10,2%), sendo utilizada em diferentes formas. 

Mais da metade (60%) é consumida como biomassa tradicional para 

cozinhar, para a produção de carvão e no aquecimento residencial 

em áreas rurais ou periurbanas nos países em desenvolvimento. 

 Segundo a Agência Internacional de Energia (dados de 2010), 

40% da população mundial depende ainda do uso tradicional da 

biomassa para cozinhar. Na África, este número alcança 65% da 

população, atingindo em alguns países 94%. Na Ásia, representa 

54% do consumo energético total, com alguns países atingindo 

95%. Na Figura 2, podem se observar as matrizes de oferta 

energética das regiões em desenvolvimento.
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 O restante da biomassa com fins energéticos é utilizado 

nas formas modernas, seja em forma de combustível para fins 

de transporte (etanol e biodiesel), biogás, bioeletricidade e 

cogeração de calor e eletricidade. Como se observa na Figura 3, 

a biomassa com fins térmicos hoje é o principal uso no mundo. 

O aproveitamento da biomassa com tecnologias modernas vem 

contribuindo significativamente para a redução de gases de 

efeito estufa (GEE) em alguns países. Investir no aumento da sua 

contribuição na oferta de energia parece ser uma das políticas que 

traria um resultado maior no curto prazo e pode ser uma estratégia 

para aliviar a pobreza, bem como a redução das emissões de GEE. 

para energia em 2050 poderia estar no intervalo de 100 a 

300 EJ (SRREN/IPCC, 2011). Para se ter uma ideia da situação 

atual, o conteúdo de calor equivalente da biomassa total 

colhida em todo o mundo entre pastos, alimentos e fibras é de 

aproximadamente 219 EJ/ano (SRREN/IPCC, 2011).

 No entanto, existem grandes incertezas para determinar 

este potencial, tais como condições políticas e de mercado, 

assim como uma forte dependência da taxa de melhoria na 

produção de alimentos, pastos, madeira e produtos de celulose.

 O limite superior do potencial técnico da biomassa para a 

energia pode ser tão grande como 500 EJ/ano 2050 (SRREN/IPCC, 

2011). Chegar a uma fração substancial deste potencial técnico 

exigirá uma sofisticada gestão da terra e da água, grande aumento 

da produtividade dos cultivos em todo o mundo e outras medidas. 

Atingir esse potencial é um grande desafio, mas, sem dúvida, seu 

aproveitamento poderia fazer uma contribuição substancial para 

o suprimento mundial de energia primária em 2050. 

 

Bioenergia no Brasil
 No Brasil, a biomassa moderna é utilizada em diversos 

setores da economia, porém há potenciais a serem 

desenvolvidos, seja pela melhoria dos processos atuais ou pelo 

desenvolvimento de novos usos. O consumo de combustíveis fósseis cresceu a uma taxa 

anual de quase 2% no período de 2004-2009. Por outro lado, a 

energia renovável e em particular da biomassa tem aumentado 

muito mais rapidamente. O crescimento anual médio neste 

período da bioeletricidade foi de 6%, de 20% para o etanol e de 

50% para o biodiesel, segundo dados do SRREN/IPCC, 2011.

 Segundo o BP Statistical Review of World Energy de 2011, a 

produção mundial de biocombustíveis cresceu 13,8% em 2010. 

Este crescimento foi conduzido pela América do Norte, Central 

e do Sul, produzindo-se nestas regiões três quartas partes 

daprodução mundial. O etanol é dominante no continente 

americano e o biodiesel na Europa e Eurásia. 

 A partir da revisão por especialistas da literatura científica 

disponível, o nível de implantação potencial da biomassa 

Figura 3 – Biomassa moderna no mundo em 2008. Fonte: SRREN / IPCC, 2011.

Figura 4 – Produção mundial de bicombustíveis (milhões de tep). Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2011.

Figura 5 – Consumo total de energia no Brasil, por tipo de fonte (%) 
2008. Fonte: BEN, 2009.
* inclui lenha, carvão vegetal e outras renováveis

Figura 5 – Arquitetura de proteção com sistema dedicado.
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Figura 6 – A produção de etanol no Brasil. Fonte: UNICA, 2007.

segundo produtor de etanol. O etanol é utilizado no país misturado 

à gasolina (etanol anidro, em uma proporção de 20% – 25%) e em 

motores flexíveis (etanol hidratado). Em 2008, o volume total de 

etanol utilizado como combustível na frota brasileira de veículos 

leves superou o volume de gasolina. Durante a safra 2008-2009, 

foram produzidos 569 milhões de toneladas de cana, resultando 

em 27,5 bilhões de litros de etanol. 

 O etanol não foi usado em quantidades significativas até 

meados da década de 1970, quando se produz o aumento do 

custo do petróleo importado no momento da primeira crise 

mundial deste combustível. Como país líder produtor de açúcar 

a partir da cana, o Brasil foi capaz de explorar a opção do 

etanol como uma alternativa à gasolina lançando o Programa 

Nacional do Álcool (Pró-álcool) para atender à necessidade do 

momento.

 Conforme o discutido por Goldemberg, 2010, sob estas 

condições, o Governo decidiu acelerar a produção de etanol por 

meio do Decreto n. 76.593, de 14 de novembro de 1975, que é 

realmente a certidão de nascimento do Pró-álcool brasileiro. A 

ideia era reduzir o consumo de gasolina e, portanto, diminuir 

as importações de petróleo. As metas de produção foram 

fixados em três bilhões de litros de etanol em 1980 e 10,7 

bilhões de litros em 1985. Esse decreto determinou condições 

de financiamento muito generosas aos empresários oferecidas 

por meio dos bancos do governo, ao mesmo tempo em que 

fixava um preço para o etanol com respeito ao do açúcar para 

fazer equiparável o atrativo para investir nestes dois produtos. 

Isso abriu o caminho para o aumento da produção de etanol o 

que realmente aconteceu. 

 Para sustentar o Pró-álcool, foram necessários subsídios de 

aproximadamente 1 bilhão de dólares por ano em média ao 

longo dos 30 anos. Estes subsídios foram retirados de forma 

gradual e, em 2004, o preço pago aos produtores de etanol 

foi semelhante ao custo da gasolina no mercado internacional, 

como se pode observar na Figura 7.

 Considerando o consumo total de energia, as fontes 

provenientes do petróleo representam mais do que 45%. 

Observando os dados da Figura 5, pode-se perceber que a 

matriz energética brasileira é "limpa" com grande parte da 

energia de origem renovável.

 Entretanto, na matriz elétrica brasileira existe uma 

significativa parcela que tem como origem a biomassa 

(27,4 TWh no total de 461,8 TWh de energia renovável), 

principalmente do bagaço de cana-de-açúcar para o bioetanol 

para o setor de transportes.

 As fontes de bioenergia em uso no Brasil são biocombustíveis 

(etanol e biodiesel), resíduos agrícolas (bagaço de cana, casca 

de arroz, etc.), resíduos de madeira, carvão vegetal e lenha. 

 No entanto, os mais importantes são o etanol de cana e 

o biodiesel, bem como a cogeração com bagaço de cana. 

Os biocombustíveis representam 20,5% da matriz nacional 

de transportes (BEN, 2010), principalmente etanol de cana e 

biodiesel.

 O Brasil é o maior produtor do mundo de cana-de-açúcar e o 

Tabela 1 – Produção de eleTricidade no brasil (2009)

Recursos

Energia não renovável

Gás natural

Petróleo e derivados

Nuclear

Carvão mineral e derivados

A energia renovável

Hidrelétrica

Importações

Biomassa 

Vento

Total

TWh

47,8

13,3

14,7

13,0

6,8

461,8

391,0

42,1

27,4

1,24

509,5
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Figura 7 – Competitividade do etanol de cana frente à gasolina. Fonte: GOLDEMBERG et al. 2003.

 A chamada "Curva de aprendizagem do etanol brasileiro" 

mostra, implicitamente, que a queda notável nos preços 

do etanol entre 1980 e 2005 é fruto de uma política de 

investigação e desenvolvimento, principalmente em ganhos 

de produtividade (agrícola e industrial), juntamente com a 

utilização de bagaço de cana de fornecer todas as necessidades 

de energia das usinas sucroalcooleiras. 

 O domínio da tecnologia agrícola no ambiente tropical 

permitiu aumentar a produtividade na agricultura aproveitando 

a abundância natural de solo, luminosidade, temperatura 

e disponibilidade de água. Em suma, o desenvolvimento 

tecnológico permitiu ao Brasil fazer uso de suas vantagens 

comparativas na agricultura, além de aperfeiçoar também o 

processo industrial da fabricação de etanol.
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 Além do Pró-álcool, o Brasil também tem um Programa 

Nacional de Biodiesel para atender ao mandato atual de 

mistura de 5% de biodiesel com diesel fóssil em todo o país.

 Apesar dos programas governamentais que visam a 

fomentar as sementes de oleaginosas agrícolas, atualmente, 

86% da produção de biodiesel é baseada em óleo de soja, 11% 

em sebo, 1,5% em óleo de algodão e 1,5% em outras fontes. 

Hoje em dia, algumas indústrias estão começando a produzir 

biodiesel a partir de gordura animal, apresentando resultados 

econômicos positivos, como é o caso do biodiesel baseado 

em soja. A vantagem do uso de gordura animal, para além da 

competitividade econômica, é que não há nenhum impacto 

ambiental como acontece no caso da soja, a qual representa 

uma pressão significativa sobre o desmatamento na Amazônia.

 O Brasil tem um potencial significativo para se tornar um 

país líder na produção de biodiesel. O país consumiu, no ano 

de 2009, 1,56 bilhões de litros de biodiesel, um aumento 

de 39% em comparação a 2008. A capacidade instalada no 

país é de 4,2 bilhões de litros por ano, mas devido à mistura 

obrigatória do B5, que começou em janeiro de 2010, ainda 

existe espaço para aumentar a produção de biodiesel. 

 No entanto, existe o problema na maioria das plantas 

de biodiesel no Brasil da utilização de metanol em vez 

de etanol para produzir biodiesel. O metanol, que requer 

combustíveis fósseis para sua fabricação, é empregado por 

ser a tecnologia em uso na Europa e pela existência de 

alguns gargalos tecnológicos a serem resolvidos para a 

utilização do etanol. Existe apenas uma usina em atividade 

no Estado de São Paulo que informa o uso de etanol 

(FERTIBOM – www.fertibom.com.br).

 Quanto à capacidade de energia elétrica instalada no Brasil 

a partir da biomassa, sendo quase toda cogeração, também tem 

aumentado progressivamente. Esta capacidade atingiu 7,8 GW 

até o final de 2010, gerando 28 TWh totais de eletricidade (IEA, 

2011). A maioria é de geração de centrais de cogeração em 

usinas de açúcar utilizando bagaço de cana como matéria-

prima. Durante a época de colheita de açúcar em 2010, o 

bagaço de cana gerou 18,5 TWh de eletricidade, incluindo 8,8 

TWh de eletricidade excedente que foi exportada para a rede 

(CONAB, 2011).

 O Brasil conta com uma expressiva área potencialmente 

cultivável. Existem diversos estudos sobre a disponibilidade de 

terras, que geralmente tendem a convergir para uma área maior 

do que 100 milhões de hectares na região do cerrado, mas 

deve-se considerar que o cerrado apresenta uma quantidade 

significativa de biodiversidade. 

 Ainda existe uma enorme área de pastagem caracterizada 

pela baixa produtividade das pastagens e que agora está 

começando a ser integrada à produção de grãos. Hoje em dia a 

criação de gado é muito ineficiente (menos de uma cabeça por 

hectare em uma área de mais de 200 milhões de hectares). Se 

essa densidade de bovinos aumentar até 1,5, como aconteceu 

no Estado de São Paulo, poderia se ter 60 milhões de hectares 

disponíveis não só para os biocombustíveis, mas também para 

a produção de alimentos (GOLDEMBERG et al. 2008).
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