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Resumo: Com a vasta utilização de madeira para energia, e a grande quantidade 

de espécie disponíveis no mercado visando a utilização energética, o objetivo deste 

trabalho foi determinar entre as espécies de madeira de Eucalyptus dunnii e 

Eucalyptus urograndis, qual tem o melhor potencial energético. Primeiramente foi 

determinado os teores de umidade, voláteis, cinzas e carbono fixo, através da 

análise imediata em estufa e forno mufla. Através de cálculos matemáticos e com 

a utilização da análise elementar da madeira, determinou-se o poder calorífico 

superior e inferior das espécies. Os valores médios obtidos para a espécie de E. 

urograndis foram de 10,1%; 9,5%; 0,9% e 89,7%; 4.837,3 Kcal/Kg e 2579,4 Kwh/m³ 

para os teores de umidade, voláteis, cinzas, carbono fixo, poder calorífico superior 

e inferior, respectivamente. Para a espécie E. dunnii, os valores médios obtidos 

foram 9,7%; 8,2%; 0,9%; 90,2%; 4.837,3 Kcal/Kg e 2.140,19 Kwh/m³ para os teores 

de umidade, voláteis, cinzas, carbono fixo, poder calorífico superior e inferior, 

respectivamente. Analisando e discutindo os resultados conclui-se que o híbrido 

Eucalyptus urograndis tem os melhores valores, ressaltando que seu poder 

calorífico inferior é 17% maior do que da outra espécie estudada neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Florestas energéticas. Análise Imediata. Poder calorífico. 
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Abstract: With the wide use of wood for energy, and a lot of species available in the market 

for energy use, the objective of this study was to determine between the wood species of 

Eucalyptus dunnii and Eucalyptus urograndis, which has the best energy potential. First it 

was determined the moisture, volatile, ash and fixed carbon, through immediate analysis in 

an oven and muffle furnace. Through mathematical calculations and to the use of the wood 

elementary analysis, it was determined higher calorific value and lower species. The average 

values for the species E. urograndis were 10,1%; 9,5%; 0,9 % and 89,7; 4837,3 Kcal/kg and 

2579,4 kWh/m³ for moisture, volatile, ash, fixed carbon, higher calorific value and lower, 

respectively. For E. dunnii, the mean values were 9,7%; 8,2%; 0,9 %; 90,2 %; 4837,3 

Kcal/kg and 2140,19 kWh/m³ for moisture, volatile, ash, fixed carbon, higher calorific value 

and lower, respectively. Analyzing and discussing the results it is concluded that the hybrid 

Eucalyptus urograndis has the best values , noting that its lower calorific value is 17 % 

higher than the other species studied in this work. 

 

Keywords: Energy Forests. Immediate Analysis. Calorific Value. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Conforme as questões relacionadas ao esgotamento do petróleo aumentam 

e evidenciam suas consequências ambientais, a biomassa florestal tem ganhado 

bastante importância como fonte energética. O uso de lenha para geração de 

energia já é antigo, sendo a grande maioria dos produtos derivados de área de 

reflorestamento destinados para esse fim. 

O consumo brasileiro de madeira de eucalipto para uso industrial em 2013 

de acordo com seus segmentos de utilização teve 41.832.528 m³ de madeira 

utilizado como lenha industrial, carvão 23.533.724 m³ e 1.129.621 m³ de madeira 

em forma de cavaco, num total de 138.246.903 m³ divididos entre essas três 

categorias principais e outras (IBÁ, 2014). 

Esse consumo pode ser enfatizado pela grande oferta de madeira disponível 

para energia, isso se deve ao rápido crescimento de florestas energéticas, sendo 

possível um plantio muito adensado com necessidade de pouco, ou nenhum, trato 
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de manutenção, acarretando a colheita da madeira com 6 anos de idade para 

espécies de uso comercial. 

Porém para a utilização da madeira para fins energéticos, algumas 

características devem ser levadas em consideração com o objetivo de viabilizar 

produtivamente e economicamente o uso de determinada espécie. O poder 

calorífico é uma delas, deve ser analisado quando se trata de geração de energia 

pela queima, pois ele indica através do seu potencial quanto calor é gerado pela 

madeira, sendo assim, quanto maior o poder calorífico melhor será sua 

produtividade e por consequência menor será a quantidade de madeira utilizada. 

Bem como os valores de sua composição de Umidade (W); Carbono Fixo 

(F), Voláteis (V), e Cinzas (A), obtidos através da análise imediata da madeira, 

também se fazem relevantes para a utilização da madeira para queima. Brito e 

Barrichelo (1978) afirmam que a o percentual de voláteis é o material que queima 

na combustão na forma gasosa, bem como o percentual de carbono fixo é o 

material sólido que é queimado, gerando assim um percentual residual que é o 

percentual de cinzas. 

De acordo com Pereira et al. (2000), é relevante, para qualidade do carvão 

vegetal, considerar a densidade básica da madeira. O autor cita ainda, em relação 

ao carvão vegetal, que madeiras com densidade maior produz carvão com 

densidade aparente maior, conferindo ao carvão maior capacidade calorífica por 

unidade de volume. 

Desta forma, com a crescente utilização da madeira para energia e a vasta 

quantidade de espécies disponíveis para queima tem-se pesquisado sobre as 

variáveis que interferem diretamente na quantidade de energia liberada pela 

madeira durante a queima.  

Justifica-se assim este trabalho pela importância de se conhecer essas 

propriedades, a fim de destiná-la corretamente ao seu uso, desta forma utilizando 

o melhor potencial energético de cada espécie utilizada neste trabalho. 

Esse estudo tem por objetivo estimar o poder calorífico da madeira de 

Eucalyptus dunnii Maiden e Eucalyptus urograndis para comparar qual espécie tem 

melhor potencial energético. Da mesma forma determinar os valores da análise 

imediata das duas espécies já citadas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras foram coletadas da fazenda São Pedro, em um povoamento 

com aproximadamente 5 anos de idade, localizada na área rural do município de 

Jaguariaíva – PR. As espécies coletadas foram Eucaluyptus dunnii e o Eucalyptus 

urograndis. 

As amostras coletadas eram de aproximadamente um metro de 

comprimento onde essas foram retiradas da parte inferior do fuste com o auxílio de 

um podão. O material coletado foi encaminhado imediatamente ao laboratório da 

ULT, onde foi retirado as cascas e realizado a picagem com a utilização de uma 

faca, transformando-o em cepilho. 

Para a realização deste trabalho foram feitas as seguintes análises, baseado 

na metodologia de Menezes (2010). É essencial que os ensaios sejam feitos nessa 

ordem. O ensaio foi conduzido da mesma forma para as duas espécies, com 4 

repetições cada uma. 

 

2.1 TEOR DE UMIDADE 

Primeiramente obteve-se o peso úmido de cada amostra com o auxílio de 

uma balança de precisão. Em seguida as amostras foram submetidas à estufa a 

uma temperatura de 100ºC com variação de +/- 3C por um período necessário até 

que a massa permanecesse constante. O teor de umidade foi obtido através da 

seguinte equação (1): 

(1) 𝑇𝑢 =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀2
 𝑋 100 

Onde: 

Tu: Teor de Umidade (%) 

M1: Peso Verde (g) 

M2: Peso seco (g) 
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2.2 TEOR DE VOLÁTEIS 

As amostras depois de secas foram colocadas em um cadinho de 

porcelana e inseridas em forno Mufla, já previamente aquecido à 850ºC por 7 

minutos. Para resfriamento a amostra foi inserida num dessecador e posteriormente 

pesada. O teor de voláteis foi obtido através da seguinte equação (2): 

 

(2) 𝑇𝑣 =
𝑀2 − 𝑀3

𝑀2
 𝑥 100 

Onde:  

Tv = Teor de Voláteis (%) 

M2 = Massa seca da Amostra (g) 

M3 = Massa final obtida no ensaio (g) 

 

2.3 TEOR DE CINZAS 

As amostras secas e sem voláteis foram colocadas novamente em forno 

Mufla, pelo período de uma hora, a uma temperatura de 710ºC. Após esse período 

elas foram resfriadas em um dessecador e pesados em seguida. Para o cálculo foi 

utilizada a seguinte equação (3): 

 

(3) 𝑇𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =
𝑀3 − 𝑀4

𝑀3
 𝑥 100 

Onde: 

Tcinzas = Teor de Cinzas (%) 

M3 = Massa inicial do ensaio (g) 

M4 = Massa final do ensaio (g) 

 

2.4 TEOR DE CARBONO FIXO 

Por fim, o teor de carbono fixo é determinado indiretamente pela diferença 

entre o teor de voláteis e o teor de cinzas. Para determinação do carbono fixo foi 

utilizada a equação (4): 

(4) 𝑇𝑐𝑓 = 100 − (𝑇𝑣 + 𝑇𝑐𝑧) 

Onde: 
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Tcf = Teor de Carbono Fixo (%) 

Tv = Teor de voláteis (%) 

Tcz = Teor de cinzas (%) 

 

2.5 DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO 

Para os cálculos de poder calorífico a metodologia foi seguida de Rendeiro 

e Nogueira (2008), para PCS e uma equação ajustada para espécies florestais 

citada por Gatto (2002), para PCI. 

 

2.5.1 Poder Calorífico Superior 

Para obtenção do poder calorífico, usou-se a equação utilizando a Análise 

Elementar da Madeira, onde utilizou-se um valor tabelar para determinação d. 

Determinou-se o poder calorífico superior através da seguinte equação (5): 

 

(5) 𝑃𝐶𝑠 = (437,1 𝑥 𝑀𝑐) − 1699,4 

Onde: 

PCs = Poder Calorifico Superior (KJ/Kg) 

Mc = Massa do Carbono (%) 

 

 

2.5.2 Poder Calorífico Inferior 

Para determinação do poder calorífico inferior utilizou-se uma metodologia 

usada segundo Couto (2014) apud Gatto (2002) cuja equação é a seguinte (6): 

 

(6) 𝑃𝐶𝐼 = 𝑀𝑒𝑏 ∗ [4500 − 52 ∗ [
𝑇𝑢

1+(
𝑇𝑢

100
)
]] ∗ 0,001162294 

 

Onde: 

PCI = Poder Calorífico Inferior (Kwh/m³) 

Meb = Massa específica básica (Kg/cm³) 
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Tu = Teor de Umidade (%) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente trabalho após a aplicação da metodologia descrita obteve os 

seguintes resultados que serão apresentados e discutidos na sequência em que 

foram feitos conforme sugerido por Menezes (2010). 

 

3.1 TEOR DE UMIDADE 

 

No ensaio de teor de umidade, para a espécie de E. urograndis, foram 

obtidos os valores de 10,1% (1), 10,2% (2), 10,1% (3) e 10,2% (4), com um valor 

médio de 10,1% para a espécie. Já a espécie de E. dunnii, obteve um valor médio 

de 9,7%, sendo 10,4 % (1), 9,1% (2), 10,3% (3) e 9,1% (4), como pode ser expresso 

no gráfico 1. 

GRÁFICO 1 - Teor de Umidade das espécies E. urograndis e E. dunnii 

 
FONTE: O Autor. 

 

Os valores médios encontrados neste trabalho, 10,1% para E. urograndis e 

9,7% para E. dunnii, estão próximos do que foram encontrados por Scremin (2012), 

cujo valor obtido em seu trabalho foi entre 9,6% e 10,4%, e Pereira et al. (2000), 
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que cita como parâmetros para uma boa espécie energética teores de umidade 

inferiores a 25%. 

 

3.2 TEOR DE VOLÁTEIS 

 

A madeira de E. urograndis, para o ensaio de teor de voláteis determinou-se 

os valores de 9,49% (1), 9,48% (2), 9,35% (3) e 9,62% (4), resultando em um valor 

médio de 9,5%. Já a madeira de E.dunnii, para o mesmo ensaio os valores foram 

de 9,34% (1), 8,27% (2), 9,65% (3), 8,43% (4), resultando em 8,5% de média, com 

uma diferença de 1% em relação à outra espécie estudada, conforme mostra o 

Gráfico 2. 

GRÁFICO 2 - Teor de Voláteis das espécies de E. urograndis e E. dunnii 

 
FONTE: O Autor. 

 

Comparando os valores médios das duas espécies, o E. urograndis de 9,5% 

e o E. dunnii de 8,5%, observa-se que ambas estão abaixo dos valores encontrados 

pelos autores em seus trabalhos. Embora não exista um valor considerado ótimo, 

recomenda-se que o teor de voláteis seja o menor possível, visto que assim a 

madeira tende a queimar por mais tempo. 
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Para o ensaio de teor de cinzas, a amostra de madeira de E. urograndis 

obteve os valores de 0,89%, 0,84%, 0,94% e 0,77% respectivamente nas 4 

amostras, com um valor médio de 0,86%. A amostra de E. dunnii por sua vez, que 

poder ser observado no gráfico 3, os valores determinados foram de 1,05%, 0,91%, 

0,72% e 0,75% respectivamente nas 4 repetições, com um valor médio, também 

de 0,86%. 

GRÁFICO 3 - Teor de Cinzas das espécies E. urograndis e E. dunnii 

 

FONTE: O Autor. 

 

Visto que quanto menor o teor de cinzas, maior será o poder calorífico. Neste 

trabalho os valores médios foram de 0,86% para as duas espécies estudadas, não 

passando de 1% como foi descrito na literatura. Bem como estão abaixo dos 

valores encontrado por Pereira et al. (2000), Borghi (2012), e Brito e Barrichelo 

(1978), e estes consideraram seus valores um bom índice para espécies 

energéticas. 

 

2.1 TEOR DE CARBONO FIXO 

 

Após os ensaios para determinação do teor de carbono fixo, conforme 

mostra o gráfico 4, obteve os valores de 89,62%, 89,68%, 89,72% e 89,60% para 

as quatro repetições, respectivamente, da madeira de E.urograndis, com uma 

média de 89,7%. A madeira de E. dunnii obteve os valores de 89,61%, 90,82%, 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1 2 3 4

Te
o

r 
d

e 
C

in
za

s 
(%

)

Amostras

E. urograndis E. dunnii



43 
 

___________________________________________________________________ 
Revista da União Latino-americana de Tecnologia, Jaguariaíva, n.4, p. 34-48, 2016 
ISSN 2447-4584 

 

89,63%, 90,81%, para as quatro repetições, respectivamente, cuja a média para a 

espécie foi de 90,22%. 

GRÁFICO 4 - Teor de Carbono Fixo das espécies E. urograndis e E. dunnii 

 
FONTE: O Autor. 

 

Os valores médios encontrados neste trabalho foram 89,7% e 90,22% para 

as espécies E. urograndis e E. dunnii, respectivamente. A diferença entre as duas 

espécies foi extremamente pequena, apenas 0,5%, e ambos os valores estão 

próximos do que foi encontrado pelos autores Botrel (2006), Pereira et. al. (2000), 

e Pereira (1983). Conforme Menezes (2013) considera-se madeiras de alto poder 

calorífico quando elas apresentam alto teor de carbono fixo. 

 

3.4 MASSA ESPECIFICA BÁSICA 

 

Para a espécie de E. urograndis utilizou – se a massa especifica básica 

descrita na literatura, citado por Costa (2011), de 552,0 kg/m³. Bem como para a 

espécie E. dunnii utilizou-se a massa específica básica descrita por Pereira et al 

(2000), cujo valor é de 456, 0 Kg/m³. 

 

 

3.5 PODER CALORIFICO 

88,80%

89,20%

89,60%

90,00%

90,40%

90,80%

91,20%

1 2 3 4

Te
o

r 
d

e 
C

ar
b

o
n

o
 F

ix
o

 (
%

)

Amostras

E. urograndis E. dunnii



44 
 

___________________________________________________________________ 
Revista da União Latino-americana de Tecnologia, Jaguariaíva, n.4, p. 34-48, 2016 
ISSN 2447-4584 

 

Os valores do poder calorífico superior (PCS) e inferior (PCI) observados 

neste trabalho estão descritos na tabela 1, abaixo. 

 

 

TABELA 1 - Poder calorífico das espécies E. urograndis e E. dunnii 

ESPÉCIE T.U (%) MEB (Kg/m³) C (%) PCS (KJ/Kg) PCS (Kcal/Kg) PCI (KWh/m³) 

E. urograndis 10,16 552 50 20155,6 4837,344 2579,44 

E. dunnii 9,75 456 50 20155,6 4837,344 2140,19 

Teor de umidade (T.U); Massa específica básica (MEB); Massa de Carbono (C); Poder calorífico superior (PCS) 
e Poder calorífico inferior (PCI). 

FONTE: O autor. 

 

Conforme mostra a tabela 1, o poder calorífico superior utilizando a análise 

elementar da madeira, para as espécies de E. dunnii e E. urograndis foi de 20155,6 

KJ/Kg, ou 4837,34 Kcal/Kg se for usado a conversão de 1 KJ = 0,24 Kcal. O valor 

exatamente igual é devido visto que foi utilizado os valores do método da análise 

elementar da madeira e estes valores não se diferencia em relação à todas as 

espécies de angiospermas. 

Para ambas as espécies os valores de 4.837,34 Kcal/Kg (20.155,6 KJ/Kg) 

estão próximo do que Rogero et. al. (2010); Carvalho e Nahuz (2001) e Madalena 

(2013) encontraram em seus trabalhos com E. urograndis, que foram de 4.684 

Kcal/kg, 4.423 Kcal/Kg e 4304 Kcal/Kg, respectivamente. Bem como também está 

próximo do valor encontrado por Costa (2015) quando estudo o poder calorífico 

superior de E. dunnii, cujo valor foi de 4.484 Kcal/Kg. 

Com relação ao poder calorífico inferior (PCI), o valor obtido para espécie 

de E. urograndis foi de 2579,4 Kwh/m³, superior ao valor de 1915 Kwh /m³ 

encontrado por Gatto (2002), quando estudou uma espécie indeterminada do 

gênero Eucalyptus. 

Para o E. dunnii o valor de PCI obtido foi de 2140,19 KWh/m³ sendo este 

valor menor ao encontrado para E. urograndis, porém dentro da faixa aceita para 

espécies energéticas do gênero. 
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A discrepância dos valores de PCI para as duas espécies estudadas neste 

trabalho foi considerável, enquanto o E. urograndis apresentou 2.579,4 Kwh/m³, o 

E. dunnii apresentou 2.140,19 Kwh/m³. Ambos os valores estão de acordo com o 

que foi estudado por Gatto (2002), cujo valor foi de 1.915 Kwh/m³ para Eucalyptus 

sp., e bem próximo do resultado obtido por Nogueira, Bispo e Franco (2014) e 

Carneiro (2014) cujo valores variam de 2.389 Kwh/m³ até 2.594 Kwh/m³. 

3.6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS ENSAIOS 

 

TABELA 2 - Comparação dos dados das espécies E. urograndis e E. dunnii. 

ENSAIOS E. urograndis E. dunnii 

T.U  (%) 10,16 9,75 

T.V  (%) 9,49 8,92 

T.C  (%) 0,86 0,86 

T.CF (%) 89,66 90,22 

MEB (Kg/m³) 552,0 456,0 

PCS (Kcal/Kg) 4.837,34 4.837,35 

PCI (Kwh/m³) 2.579,44 2.140,19 

Teor de umidade (T.U); Teor de voláteis (T.V); Teor de cinzas (T.C); Teor de carbono fixo (T.CF); 

Massa específica básica (MEB); Poder calorífico superior (PCS); Poder calorífico inferior (PCI). 

FONTE: O autor. 

 

Ao observarmos a tabela 2, verifica-se que com relação a análise imediata 

da madeira, mais especificamente nos teores de umidade, voláteis e carbono fixo, 

o E. dunnii tem melhores valores, porém essa discrepância é pequena em relação 

ao E. urograndis. Por outro lado o E. urograndis tem uma massa específica básica 

significativamente maior do que o E. dunnii, e isso contribui para que o poder 

calorífico inferior também seja maior, com um valor de 2.579,4 Kwh/m³, enquanto 

que o E. dunnii obteve um valor de 2.140,19 Kwh/m³. Ou seja, ainda que na análise 

imediata o E. urograndis teve uma certa inferioridade em seus teores, o poder 

calorífico inferior foi significativamente superior ao da outra espécie estudada. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Nos ensaios da análise imediata da madeira, apesar da diferença dos 

valores dos teores entre as duas espécies estudadas serem quase nulas, o 

Eucalyptus dunnii teve uma pequena superioridade. 

Com relação as análises do poder calorífico superior e inferior o Eucalyptus 

urograndis teve significativa superioridade. 

Considerando os valores da análise imediata, poder calorífico superior e 

inferior e a massa específica básica, as duas espécies estudadas estão dentro dos 

valores que a literatura considera bons parâmetros energéticos.  

Ao serem comparadas uma com a outra conclui-se que o híbrido Eucalyptus 

urograndis tem melhores valores, ressaltando o seu PCI que foi de 17,02% superior 

ao do Eucalyptus dunnii, tornando – o a espécie com melhor potencial energético. 
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