
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 931/Question nº: 931 

 
Título: /Title: Compra de madeira energética 

                   Por: / By: David Oliveira De Almeida 

 

E-mail: david.almeida@potencialbiodiesel.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Caro Celso, Boa tarde!! 

Somos uma indústria de biodiesel, e usaremos lenha e cavaco de 

eucalipto na queima da caldeira para geração de energia (vapor). Não 
sei se o senhor poderia nos ajudar, mas gostaria de algumas 

informações sobre esse madeira.   

Gostaríamos de algumas informações sobre a umidade versus densidade 
da lenha de eucalipto com 1 m de comprimento e diâmetro variando 

entre 5 a 25cm. A comercialização desse produto é efetuada em m³ e 

por tonelada, a maioria pratica por volume. Entretanto, existem muitos 

problemas no contrato de recebimento, gaiolas, etc... 
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Nossa ideia inicial será fazer as aquisições por peso e não por volume, 

por conta desses problemas. Gostaríamos de fazer uma correlação entre 

a umidade vs densidade, a fim de chegar ao preço correto do produto. 

Exemplo: umidade de 40% corresponde à densidade média "X", a 
umidade de 35% corresponde a densidade média "y". 

O senhor saberia nos informar se existe alguma literatura onde 
consigamos encontrar isso, ou o poderia nos fornecer essa informação? 

Achamos muitas informações nas internet, porém são todas diferentes, 

não existe uma uniformidade nas informações. Vou lhe dar um exemplo: 

O preço do m³ da lenha de eucalipto seria R$ 50,00, umidade de 40%. 

Gostaríamos de saber qual a densidade média do produto para 
podermos fazer uma conversão do preço para ton. 

Desde já agradeço!! 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia David – a única relação válida entre teor de umidade e 
densidade da madeira é quando a madeira encontra-se completamente 

saturada em água, o que não é o caso das madeiras comerciais. 

Entretanto, existem boas relações entre teor de umidade e poder 

calorífico base peso úmido. Com isso, sugiro você estabelecer uma 
equação para pagar com base no poder calorífico e no peso úmido. O 

poder calorífico é máximo na madeira completamente seca (algo como 

4.700 kcal/kg seco para o eucalipto) e decresce com o aumento da 

umidade (parte das calorias se perdem para evaporar a água e também 
o peso da madeira aumenta com o aumento da umidade).  

Uma madeira de eucalipto com 50% de umidade possui cerca de 1.900 

kcal/kg a 50% de umidade (ou seja, são 500 gramas secas e 500 

gramas de água). Se essas 500 gramas de madeira fossem 100% secas 

estariam fornecendo 2.350 kcal, mas como estão com água, só 
oferecem 1.900. Logo, a umidade de 50% consome a diferença (cerca 

de 450 kcal para essas 500 gramas secas de madeira). 
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Existem muitas informações disponíveis na internet sobre essas 

relações. 

Importante, os valores mudam se a madeira for fornecida com casca. 

Veja um artigo que publicamos há uns anos resultante de uma 
consultoria que tínhamos com uma empresa do setor de celulose e papel 

e uma orientação a um estudante estagiário: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/artigo%20revista%20Biomassa%20e%20
Energia2.pdf 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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