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RESUMO: A madeira é o combustível mais antigo empregado para gerar energia e, além da ampla utilização, tem como
vantagens o baixo custo e os menores impactos ambientais. O gênero Eucalyptus possui destaque por apresentar
produtividade e características que o tornam uma das melhores alternativas para a produção de biomassa destinada à
geração de energia. A qualidade dessa biomassa pode ser alterada de acordo com fatores externos, podendo ser prejudicial
para suas características energéticas. O tratamento do solo é de grande importância para o estabelecimento de mudas e
desenvolvimento de raízes, condicionando melhor a absorção de nutrientes e de água. O presente trabalho teve por
objetivo avaliar a caracterização energética de madeiras de Eucalyptus sp. submetidas à dois tipos de preparo do solo:
motocoveamento e subsolagem. Foram coletadas 6 árvores de um clone comercial, aos 4 anos de idade. Foram obtidos
discos de 5 cm de espessura na altura do DAP. O potencial calorífico superior foi obtido pelo método descrito na norma
8633 da ABNT. A densidade básica foi determinada pelo método descrito na norma NBR 11941. A densidade energética
foi calculada a partir dos valores do PCS e densidade básica. Os dados foram submetidos à análise de variância. A
densidade básica, o poder calorífico superior e a densidade energética não apresentaram variações significativas para o
motocoveamento e subsolagem, respectivamente.
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INTRODUÇÃO
O aumento do consumo mundial de energia baseada em combustíveis fósseis direcionou a humanidade a uma
matriz energética insegura, cara e prejudicial ao meio ambiente. Esse fato tem levado vários países a intensificarem o
aproveitamento de outras fontes energéticas, principalmente as renováveis, como a madeira (BRITO, 2007). A madeira
é o combustível mais antigo empregado para gerar energia e, entre suas vantagens, está o baixo custo e os menores
impactos ambientais, quando comparados aos combustíveis não-renováveis (NASCIMENTO; BIAGGIONI, 2010).
O gênero Eucalyptus sp. tem sido apontado como uma das melhores opções para a produção de energia, devido,
principalmente, ao grande número de espécies, o que possibilita ampla distribuição ecológica, favorecendo a sua
introdução em várias regiões com diferentes condições edafoclimáticas. Por outo lado, essa grande dimensão do gênero
possibilita o seu uso para os mais variados fins, como madeira serrada, postes, laminação, fabricação de laminados e
compensados e de chapas de fibra e de aglomerados, lenha, carvão vegetal, celulose e óleos essenciais. Do mesmo modo,
a sua produtividade e as características de sua madeira tornaram o gênero Eucalyptus uma das melhores alternativas para
a produção de biomassa destinada à geração de energia (SANTOS et al., 2013).
De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBA, 2018), em 2017 o Brasil possuía uma área plantada de
7,84 milhões de hectares, onde 13% deste valor era destinada para o segmento de siderurgia e carvão vegetal. Ademais,
4,5 milhões de toneladas de carvão vegetal foram para o consumo interno, onde destaca-se a liderança mundial do país
na expressiva produção de aço a partir do carvão vegetal.
O uso da madeira para geração de energia não é restritivo, ou seja, não há espécies que não possam ser utilizadas.
Entretanto, algumas características intrínsecas, como a massa específica, podem indicar espécies mais adequadas para
esta finalidade. A massa específica é um dos índices de qualidade mais representativos, estando diretamente ligado à
produção de matéria seca. A análise do poder calorífico e densidade energética são parâmetros de grande importância
para uso energético. O poder calorífico expressa a quantidade de calor liberado na queima completa de uma unidade de
massa do combustível, sendo que, na madeira sofre influência positiva pelos teores de extrativos e lignina (SANTOS et
al., 2011).
A densidade energética demonstra a quantidade de calor em um volume definido na biomassa, estimando o
desempenho do material como combustível e avaliando o rendimento da madeira para processos siderúrgicos ou para
queima. É altamente influenciado por propriedades físico-químicas da madeira, como a densidade básica, teor de lignina,
extrativos e cinzas.
Além disso, a qualidade da biomassa pode ser alterada de acordo com fatores externos, podendo ser prejudicial
para as propriedades mencionadas e, portanto, interferindo nas características energéticas da mesma. O tratamento do
solo é de grande importância para o estabelecimento de mudas e desenvolvimento de raízes, condicionando melhor a
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absorção de nutrientes e de água. O tipo de plantio pode ocorrer de forma mecanizada, semi-mecanizada ou manual, onde
neste estudo foram abordados dois primeiros: a subsolagem em encosta (mecanizada) e o motocoveamento (semimecanizada).
O presente trabalho teve por objetivo comparar as propriedades energéticas da madeiras de Eucalyptus sp.
submetidas à dois tipos de preparo do solo: motocoveamento e subsolagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção do material de estudo
Foram coletadas madeiras de clones de Eucalyptus sp. com as mesmas características genéticas, aos 4 anos de idade,
provenientes de povoamentos comerciais da CAETEX Florestal S.A., localizado no município de Maceió, Alagoas.
O estudo do povoamento foi feito sob dois tipos de preparo do solo, a subsolagem e o motocoveamento, ambos
instalados em áreas de relevo acidentado (encosta). Foram lançadas parcelas de 15 x 15 m (225 m²) em talhões com
espaçamento de 3,0m x 2,5m, em seguida, realizou-se a mensuração dos diâmetros à 1,30 m do solo (DAP) (no sentido
declive da encosta – aclive da encosta) das 30 árvores contidas dentro desta área amostral. Após a obtenção das medidas
de DAPs, calculou-se o valor médio do local amostrado (árvore média).
Após marcação das árvores médias, foram abatidas três árvores para cada tipo de preparo do solo, somando seis
indivíduos. De cada árvore abatida, foram retirados discos de 5 cm da altura do DAP considerando o diâmetro mínimo
de 4 cm.
Preparo do material
Foram utilizados os discos do DAP, onde estes foram subdivididos em quatro cunhas, onde duas seções opostas
foram destinadas para obtenção da densidade básica e as outras para análise do poder calorífico.
O material para poder calorífico foi submetido à trituração em moinho tipo Willey para obtenção da serragem
que, em seguida, foi classificada em conjunto de peneiras de 40 e 60 mesh, cujo ensaio utilizou a porção retida na peneira
de 60 mesh.
Determinação da Densidade Básica (DB)
O ensaio de densidade básica foi obtido pelo método hidrostático, descrito na norma NBR 11941, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2003).
Determinação do Poder Calorífico Superior (PCS)
O poder calorífico superior foi determinado em bomba calorimétrica, conforme determinado na norma 8633 da
ABNT (ABNT, 1984). A análise foi feita em amostras pastilhadas e secas em estufa a 103 ± 2 ºC até massa constante.
Densidade Energética
O cálculo da densidade energética foi realizado sob os dados do PCS e densidade básica, como expresso na
Equação 1:
𝐷𝐸 = 𝑃𝐶𝑆 × 𝐷𝐵
(Equação 1)
Onde: DE = Densidade Energética (cal/cm³); DB =densidade básica (kg/cm³); PCS = poder calorífico superior (cal/g)
Análise de dados
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso e os dados foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os valores médios de densidade básica, poder calorífico superior e densidade energética
das madeiras de Eucalyptus sp. para os dois tipos de preparo do solo.
Tabela 3. Médias para cada forma de preparo do solo dos parâmetros estudados.
Parâmetros
Tratamento
DB
PCS
DE
g/cm³
Cal/g
Cal/cm³
Motocoveamento
0,358 a
4618,17 a
1652,94 a
Subsolagem
0,348 a
4599,83 a
1600,35 a
DB: Densidade Básica; PCS: Poder Calorífico Superior; PCI: Poder Calorífico Inferior; DE: Densidade Energética
Médias seguidas da mesma letra para cada fator não diferem entre si a um nível de 5% de probabilidade de erro pelo
teste de Tukey.
A partir da análise de variância, pode-se constatar que não houve diferenças significativas entre os tratamentos
para os diferentes parâmetros estudados.
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Os valores da densidade básica foram baixos em comparação com o da literatura, como o de Carneiro et al
(2014), que encontrou uma variação de 0,450 g/cm³ a 0,560 g/cm³ para essa variável. Alguns autores afirmam que a
densidade da madeira vai aumentando de acordo com a idade, podendo apresentar diversos padrões de variação ao longo
da árvore. Meneses et al. (2015) relata que essa variável geralmente é maior com o aumento da idade, logo, a utilização
de madeira juvenil pode ter influenciado o ensaio. Com relação ao rendimento volumétrico, as madeiras devem possuir
alta densidade básica para aumentar a quantidade de matéria seca colocada no forno de carbonização (Brito e Barrichelo,
1977), logo, o material usado para esse ensaio não é indicado.
O poder calorífico superior dos tratamentos de solo variou de 4599,83 cal/g a 4618,17 cal/g, entretanto, estes não
apresentaram diferença significativa. Os resultados obtidos foram coerentes com os apresentados na literatura. Jesus et al
(2017) encontrou valores semelhantes para 5 espécies de eucaliptos, com uma variação de 4538 kcal/kg a 4669 kcal/kg.
Silva et al (2015) em um estudo de Eucalyptus benthamii para a produção de energia, o PCS foi de 4679,7 kcal/kg.
A densidade energética calculada apresentou variação de 1652,94 para o motocoveamento e 1600,35 para a
subsolagem. Em uma caracterização energética do Eucalyptus benthamii aos 6 anos de idade, realizada por Lima et al
(2011), a densidade energética média foi de 2.222 kcal/m³, sendo superior ao do presente estudo. Jesus et al (2017)
também destaca que a variação da densidade básica influenciou a densidade energética. Isso ocorre devido a densidade
básica ser diretamente relacionada com a produção de energia da madeira, sendo de grande importância a escolha de
madeiras mais densas para maior densidade energética.
A utilização da madeira estudada não teve bom rendimento energético, entretanto, a utilização de madeira juvenil
pode ter sido um fator que interferiu nas avaliações, não descartando o uso para energia no futuro. Além disso, é sugerido
que a madeira possa ter outra utilização, como para serraria, celulose, chapas, entre outras aplicações
CONCLUSÃO
O poder calorífico superior e a densidade energética não diferiram estatisticamente em função dos tratamentos
do solo. Indica-se a análise de teor de voláteis e carbono fixo para complementação da caracterização energética, além de
ensaios para quantificação de lignina presente na madeira. Além disso, é indicado que existam novos estudos do tipo de
tratamento do solo para árvores adultas, para analisar a variação da caracterização energética para as duas idades.
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