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Pergunta nº: 1226/Question nº: 1226 

 
Título: /Title: Massa específica seca e massa específica úmida 

 

    Por: / By:  Lucas Ganzer de Leon 

 
E-mail: lgldeleon@gmail.com  

 

 

 
Questão: /Question: 

 

Prezado Celso, Bom dia. 

Estou com uma dúvida em relação à massa específica seca e úmida, 
porque não sei diferenciar uma da outra. 

 

Atenciosamente / Best Regards, 

 
Lucas Ganzer de Leon 

_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Boa tarde Lucas – em geral essas medições são feitas para se ter um 
valor de massa úmida ou de massa seca por um determinado volume de 

um material volumoso a granel. Exemplo: cavacos de madeira. 

 

Se tivermos um metro cúbico de cavacos com 50% de umidade, o 
material contido nesse metro cúbico poderia ter uma massa úmida de, 

por exemplo, 300 kg – logo a massa específica úmida seria 300 kg/m³ 

de cavacos. 

 
Agora, se retirarmos a água desses cavacos (50%) sobrariam 150 kg de 

massa seca. Logo a massa específica seca seria 150 kg/m³ (conteúdo de 

material seco nesse volume de 1 m³). 

 
Existem definições mais acadêmicas, mas na prática é assim que 

funciona. 

 

Um abraço 

 
Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Lucas Ganzer de Leon 

 
E-mail:  lgldeleon@gmail.com 

 
Celso, Boa tarde. 

Sou novo na área de pátios de madeira, porque na empresa onde 

trabalho fabricam-se esses equipamentos e tenho muitas dúvidas em 

relação a usar m³sólido, m³loose, m³estéreo ou toneladas. Você poderia 
me indicar alguns livros que eu pudesse saber essa diferença? 

  

Atenciosamente / Best Regards, 

 
Lucas Ganzer de Leon 

_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Lucas - seguem alguns textos: 

 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/1014_Relacoes%20volumes

%20madeira%20e%20cavacos.pdf  

e 

http://www.woodenergy.ie/media/coford/content/publications/projectre
ports/cofordconnects/ht21.pdf  

e 

http://www.thecalculatorsite.com/conversions/substances/wood.php  

e 
http://www.aebiom.org/IMG/pdf/WOOD_FUELS_HANDBOOK_BTC_EN.p

df  

 

Bom estudo 
 

Celso 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Lucas Ganzer de Leon 

 
E-mail:  lgldeleon@gmail.com 

 
Prezado Celso, Boa tarde. 

 

Agradeço a sua rápida resposta e realmente tenho bastante material 

para estudar e me aprimorar. 
 

 

Atenciosamente / Best Regards, 

 
Lucas Ganzer de Leon 

 

__________________________________________________ 
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