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Questão: /Question: 

 

Olá, 
Moro no Mato Grosso em Barra do Garças, e presto serviços para um 

frigorífico. Sou Engº. Mecânico. 

Estou precisando fazer uma avaliação para compra de lenha, e não 

estou conseguindo achar o poder calorífico da teca e do eucalipto. O 

senhor pode me ajudar? 
 

Desde já agradeço. 

 

Dénison David de Oliviera 
Segmec Engenharia 

Barra do Garças – MT 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Dénison, bom dia. 

O poder calorífico da madeira base matéria seca é muito similar entre as 

diferentes espécies. Sua variação ocorre em função do teor de carbono 

presente na constituição molecular da madeira. Como a lignina possui 
muito mais carbono que os carboidratos, o teor de lignina também afeta 

essa característica. O poder calorífico superior da madeira varia entre 

4.400 a 4.900 kcal/kg seco. Não se tratam de diferenças tão grandes 

entre os extremos. 
Acontece que a madeira costuma ser comercializada com base em peso 

úmido ou volumes. Isso faz muita diferença na sua capacidade de gerar 

energia. Quanto mais seca a madeira, mais energia ela disponibilizará. 

Também em relação à sua densidade básica acontecem diferenças 
importantes. As madeiras mais densas possuem mais massa (e por 

consequência, energia) por volume de madeira. 

Por essa razão, sugiro que busque fazer suas comparações com base 

não apenas no poder calorífico puro e simples, mas na energia que a 

madeira carregará consigo para disponibilizar ao usuário, conforme a 
base como for comercializada. 

Seguem algumas sugestões para navegar: 

 Sobre o poder calorífico da Tectona (teca): 

http://www.google.com.br/search?num=100&hl=pt-

BR&q=%22poder+calor%C3%ADfico%22+tectona+madeira&btnG=Pes

quisar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai 

 Sobre o poder calorífico do eucalipto: 

http://www.google.com.br/search?num=100&hl=pt-

BR&q=%22poder+calor%C3%ADfico%22+eucalyptus+madeira&aq=f&a

qi=&aql=&oq=&gs_rfai 

 Sobre a densidade básica da madeira da teca: 

http://www.google.com.br/search?num=100&hl=pt-

BR&q=%22densidade+b%C3%A1sica%22+tectona+madeira&aq=f&aqi
=&aql=&oq=&gs_rfai 

 Sobre a densidade básica da madeira do eucalipto: 

http://www.google.com.br/search?num=100&hl=pt-

BR&q=%22densidade+b%C3%A1sica%22+eucalyptus+madeira&aq=f&

aqi=&aql=&oq=&gs_rfai 

  

Um abraço e sucessos 
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