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RESUMO 

 

O planejamento estratégico pode ser entendido como uma das principais etapas na 

organização de uma empresa. Por meio do planejamento, a organização empresarial poderá 

avaliar e ter uma melhor dimensão de suas atividades, demandas e objetivos, influenciando 

diretamente na qualidade de sua função interna, bem como na sua competitividade no 

mercado. Assim, este trabalho propõe analisar as estratégias organizacionais de uma empresa 

distribuidora de produtos de alimentos perecíveis. Trata-se de um relato de experiência de 

abordagem qualitativa e de cunho descritivo. O relato de experiência será realizado na 

empresa Agrofrios Comércio de Frios e Hortifrutigranjeiros Ltda., a coleta de dados se 

desenvolverá por meio de uma pesquisa de campo. Na compreensão dessa pesquisa, a 

empresa estudada foi caracterizada. Desse modo, com relação à avaliação do ambiente 

externo, o método de análise selecionado foi a ferramenta PEST, um meio adequado de 

compreender o ambiente externo. Ainda, visando acrescentar informações acerca da 

organização pesquisada, foi-se analisada também o Microambiente da Indústria tomando 

como base as cinco forças de Porter. Além disso, de modo a contribuir com essa avaliação 

empresarial, realizou-se também a Análise do Ambiente Interno. A condição de se relacionar o 

ambiente interno com o ambiente externo faz com que haja uma análise útil na realização de 

uma decisão estratégica. A partir dessa análise, vê-se que a empresa analisada possui 

características positivas e negativas de modo significante, no entanto, encontra-se em uma 

posição favorável diante de seus concorrentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização do cavaco de madeira no Brasil, vem ganhando cada vez mais espaço 

como fonte energética para geração de calor por ser uma alternativa para compensar os custos 

elevados dos combustíveis fósseis, podendo ser extraída por meio de reflorestamento, 

aproveitamento de resíduos florestais ou manejo controlado de matas nativas. 

Na atualidade a grande maioria dos países, estão focando em ações para que o uso de 

energias renováveis tenha cada vez mais participação no mercado como matriz energética, 

com o objetivo de redução no consumo de combustíveis derivados de petróleo, reduzindo 

desta forma a dependência energética dos países produtores de petróleo, buscado 

sustentabilidade e redução dos gases de efeito estufa. Dentre todas as matrizes energéticas de 

fontes renováveis, a biomassa se destaca devido a sua utilização com elevada eficiência 

tecnológica, atendendo a demanda do setor energético, e logístico. 

A biomassa utilizada como foco deste estudo é extraída da madeira do eucalipto, 

procedente de matas de reflorestamento, para a empresa consumidora, já transformado em 

cavaco de madeira. A empresa na qual se desenvolveu este estudo, utiliza critérios para 

aquisição desta biomassa, como a homologação de fornecedor, o qual precisa fornecer a 

documentação necessária, para comprovação que a floresta a ser extraída a madeira e toda a 

atividade de extração está legalizada, se trabalha em conformidade com os direitos 

trabalhistas incluindo segurança do trabalho, entre outras exigências legais. Caso o fornecedor 

atenda a todos os requisitos solicitados ele estará apto a fornecer cavaco de madeira para 

empresa. 

A característica predominante desta biomassa é a umidade contida nesta madeira, a 

qual influencia diretamente no seu desempenho energético, pois a umidade contida na 

madeira tem relação de forma direta na quantidade de calor liberado por essa biomassa 

durante seu processo de queima, reduzindo sua eficiência energética, ou seja, a umidade tem 

relação inversa com o poder calorífico do cavaco, onde quanto maior for o teor de umidade 

contido na madeira, menor sua capacidade de geração energética. No cavaco de madeira, a 

umidade é uma das características predominantes na determinação da qualidade e 

consequentemente do seu valor de mercado. 

O principal objetivo deste estudo é demonstrar o comportamento das possíveis 

variações de umidade do cavaco de madeira no período de realização deste trabalho, levando 

em consideração a incidência de chuva e seca, realizando a comparação em ambos os casos de 

armazenamento, com objetivo de demonstrar as informações necessárias sobre as variações da 
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umidade entre os dois sistemas de estocagem do cavaco, especificamente evidenciar 

informações como, compreender os modelos de armazenagem de cavaco existentes para ser 

utilizado como fonte energética em caldeira para geração de vapor, analisar os resultados 

obtidos no estudo, a fim de realizar a correlação da variação da umidade do cavaco de 

madeira em relação a variação climática, em específico seca e precipitação pluviométrica no 

período do estudo e demonstrar os resultados de variabilidade da umidade no cavaco em 

ambos os casos de armazenagem, com objetivo de subsidiar informação para orientação da 

melhor prática de armazenagem do cavaco de madeira, utilizado como fonte energética em 

geradores de energia térmica. 

O presente estudo foi desenvolvido para demonstrar a causa da variação no consumo 

de cavaco de madeira em determinados períodos do ano em uma empresa no norte 

Paranaense, que utiliza cavaco de madeira como fonte energética para geração de vapor 

d’água em uma caldeira que produz vapor saturado. O consumo da biomassa é calculado na 

quantidade quilograma de cavaco de madeira consumido para geração de quilograma de 

vapor, desta forma pode-se fazer um histórico e verificar a eficiência no consumo de cavaco 

em relação a quantia de vapor gerado. Porém com este histórico firmou-se uma meta, a qual 

houve meses em que a mesma foi atingida e outros meses a mesma ficou com valores acima 

do planejado, sendo que os parâmetros operacionais do gerador de vapor não foram alterados. 

Desta forma o estudo foi focado nas características do combustível, em específico as variáveis 

da umidade do cavaco, levando em considerações períodos chuvosos e secos, por métodos 

comparativos, coletando informações que subsidiem dados para serem compilados, com 

proposito de nortear a melhor forma de estocagem da biomassa de madeira, buscando redução 

no consumo da matriz energética, tendo como base quilograma de cavaco consumido por kcal 

de energia disponibilizada. 

 

 

 

 

BIOMASSA DE MADEIRA 

 

Neste capítulo descreveu-se o panorama das fontes energéticas do Brasil, dando 

enfoque a biomassa de eucalipto, utilizada para geração de energia térmica, seguindo com o 

processo de extração da madeira na floresta, transformação em cavaco, transporte, 

classificação e armazenagem, assim como a caracterização do cavaco de madeira do 
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eucalyptus spp, abordando a granulometria e a umidade desta biomassa, com objetivo de 

subsidiar e embasar o estudo da avaliação da variação da umidade do cavaco de madeira, em 

diferentes condições de armazenamento. As análises de umidade do cavaco de madeira serão 

realizadas conforme NBR 14929 / 2017 - Madeira - Determinação do teor de umidade de 

cavacos - Método por secagem em estufa. 

 

2.1. BIOMASSA DE MADEIRA COMO FONTE ENERGÉTICA 

 

Para Cortez et al. (2008), há menos de 50 anos a energia térmica consumida no Brasil 

era oriunda da madeira, e mais da metade da população mundial se valia dessa mesma fonte 

energética como combustível predominante. O uso da lenha foi até recentemente considerado 

como um indício de atraso, não apenas econômico ou tecnológico, mas até quanto ao nível de 

civilização de uma nação. 

Por mais de quatro séculos no Brasil, a principal fonte de energia primária tem sido a 

biomassa oriunda da madeira, sendo que há mais de 60 anos, a madeira respondia por 75% do 

total da energia consumida no país, este número veio decaindo, e em 1998, a energia 

proveniente da biomassa ficou reduzida para 9%, pelos fatores da fácil disponibilidade e 

baixo custo dos derivados de petróleo (LIMA; BAJAY, 2000). 

 

2.2. BIOMASSA DE EUCAPYPTUS SPP. NO BRASIL 

 

O eucalipto é a arvore mais plantada no Brasil devido a vários fatores, como servir de 

matéria prima para indústria de celulose, fonte para geração de energia térmica, e para uso 

direto da madeira em fabricação de móveis, construção civil entre outros. 

O Eucalyptus é originário da Austrália, e foi introduzido no Brasil em meados de 

1905, sendo apontado como uma das melhores opções para produção de energia, pois possui 

mais de 700 espécies, facilitando sua introdução nos diferentes tipos de clima Brasileiro, 

assim como fácil adaptação nas variáveis condições de solo existentes no país (ANDRADE, 

1928; CORTEZ et al., 2008). 

 

Tabela 01 - Área de florestas plantadas no Brasil por espécie 

Espécie 
Área de Plantios Florestais (ha) 

2010 2011 % 

Eucalyptus spp 4.754.334 4.873.952 69,6 

Pinus 1.756.359 1.641.892 23,4 
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Outros 527.830 489.281 7,0 

Total 7.038.523 7.005.125 100,0 
Fonte: Adaptado de ABRAF (2006) 

 

2.3. COLHEITA DE MADEIRA NA FLORESTA 

 

A colheita da madeira na floresta, envolve uma cadeia integrada de processos 

realizadas dentro do complexo florestal, o qual é composto pela derrubada, desgalhamento, 

traçamento e empilhamento (SANT’ANNA, 2002). 

Derrubada ou corte da árvore – O corte da árvore é o início do processo da colheita, 

sendo combinado pela derrubada da árvore, podendo ser manual ou mecanizado. 

Desgalhamento – Consiste na remoção dos galhos da arvore, separando os mesmos da 

tora central da madeira. 

Traçamento – É o processo que incide na realização do corte transversal da tora da 

madeira, este corte é realizado em medidas pré-estabelecidas, conforme necessidade do 

equipamento de processamento da madeira, ou uso que será destinado a madeira. 

Empilhamento – Resume-se em empilhar ou amontoar a madeira já traçada, de modo 

que as toras de madeira fiquem organizadas e dispostas em local de bom acesso e facilidade 

no manuseio, para posterior movimentação das mesmas.  

Extração – A extração é o processo de movimentação da madeira desde o local de 

corte, até uma estrada que dê acesso de trânsito para caminhões ou outro veículo para o 

transporte da madeira, podendo ser levadas para um pátio intermediário de estocagem de 

toras, para posterior carregamento para o consumidor final ou transformação em cavacos de 

madeira (SEIXAS, 2002). 

 

2.4. TRANSFORMAÇÃO DO CAVACO DE MADEIRA NO PICADOR 

 

Segundo Garcia (2002), para se usar a lenha em caldeiras ou outra fonte de geração de 

energia, é necessário picá-la. Um picador de discos de madeira de eucalipto com até 20 cm de 

diâmetro, consome em média 5 kWh/t de madeira úmida (30% umidade), sendo que um 

picador a tambor consome em média 12 kWh/t de energia elétrica, para picar uma tonelada de 

madeira. 

As toras de madeira são transformadas em cavaco de madeira através do trabalho 

mecânico realizado pelo equipamento denominado picador de toras, onde quando toras de 

madeira passam pelas lâminas do picador ocorre o cisalhamento da tora, iniciando a formação 
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dos cavacos de madeira, os quais terão as dimensões especificadas pelo consumidor da 

biomassa. A especificação da granulometria do cavaco de madeira, precisa estar alinhada com 

o projeto de fabricação do picador, levando em consideração principalmente a malha da 

peneira, tipo do picador, potência da máquina e velocidade do equipamento (CORTEZ et al., 

2008).  

 

2.5. CLASSIFICAÇÃO DO CAVACO DE MADEIRA 

 

De acordo com Nogueira et al. (2000), a maior reatividade da madeira picada em 

cavacos, quando comparada as toras de madeira, aumentam a eficiência em diferentes 

equipamentos para geração de energia térmica, se tornando mais eficientes ainda, quando 

trabalham com granulometrias variando entre 0,05 a 0,1 m. 

O cavaco de madeira durante toda sua cadeia produtiva, resumida entre o processo de 

extração da tora de madeira, transformação em cavaco e transporte logístico, poderá sofrer 

contaminações com material estranho na biomassa, como pedras, peças dos equipamentos 

usados nos processos para geração e transporte da biomassa. 

Para classificar apenas os cavacos de tamanhos recomendados, estes passam por um 

processo de seleção, onde os cavacos de granulometrias maiores que as ideais são separadas, 

enquanto os cavacos mais finos são encaminhados para o pátio de estocagem ou diretamente 

para a fonte geradora de energia. 

 

 

 

2.6. ARMAZENAGEM DO CAVACO DE MADEIRA 

 

O armazenamento ou a estocagem de biomassa, pode ser dito como uma acumulação 

de material dentro de um sistema produtivo. Esta concepção tem grande importância no 

modelo produtivo, pois gera flexibilidade e rapidez no fluxo de produção (BASTOS, 2012). 

Segundo Diniz (2014), levando em consideração o desenvolvimento sustentável e a 

necessidade da geração de energia limpa, os resíduos florestais são os produtos mais 

utilizados, sendo necessário um processo correto no tratamento desta matéria prima e 

armazenagem da mesma. Com estes procedimentos agrega-se valor e eficiência energética a 

este subproduto, evitando problemas provindos de umidade e consequentemente deterioração 

por agentes biológicos. 
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O tempo de armazenamento do cavaco de madeira em cada empresa, tem relação 

direta com as estratégias de custos, no entanto a estratégia de administração deste estoque é 

importante na da empresa, pois por meio deste é que se tem um controle eficaz de produção, 

garantindo a disponibilidade de consumo e controlando os custos de estocagem (BASTOS, 

2012). 

Há dois modelos de armazenagem do cavaco de madeira, ao ar livre onde a biomassa 

fica exposta as interferências climáticas e em silos enclausurados, onde a biomassa ficar 

confinada não havendo interferência de incidências climáticas. O armazenamento ao ar livre 

em comparação com silo enclausurado, é o sistema que demanda de um investimento menor 

para sua instalação, devido a este fator é o mais utilizado.  

Apresentadas a seguir estão as Figuras 01 e 02, que ilustram modelos de como são os 

pátios para armazenamentos de biomassa de cavaco de madeira enclausurado (Figura 01) e 

aberto (Figura 02). 

 

Figura 01 – Pátio enclausurado para estocagem de cavaco de madeira 

 
Fonte: O autor (2019) 

Figura 02 – Pátio aberto ao ar livre para estocagem de cavaco de madeira 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

2.7. CARACTERIZAÇÃO DO CAVACO DE MADEIRA  

 

Buscando obter um aproveitamento mais eficiente de qualquer material sólido 

polidisperso, em qualquer que seja sua aplicação, é necessário realizar a seleção prévia das 

frações mais apropriadas de acordo com cada aplicação específica. A partir desta seleção 
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exclusiva é possível estudar as principais características físicos-geométricos, químicas, 

térmicas e aerodinâmicas das partículas (CORTEZ et al., 2008).  

De acordo com Nogueira et al. (2000), a redução da granulometria de biomassa 

oriunda da madeira bruta, é necessária pois diversos sistemas necessitam desta fonte 

energética com granulometrias definidas, para melhorar o rendimento térmico do 

equipamento e proporcionar melhores condições operacionais. 

A seguir na Figura 03, estão exemplificadas as formas geométricas e dimensões, mais 

utilizadas de cavaco de madeira, para geração de energia térmica. 

 

Figura 03 – Exemplos de granulometrias do cavaco de madeira 

Granulometria do cavaco de madeira (mm) 

45mm  25mm 15mm 

   
Fonte: O autor (2019) 

 

Segundo Cortez et al. (2008), dizem que a composição imediata da amostra do 

combustível de biomassa é o teor em porcentagem de massa de carbono fixo (F), voláteis (V), 

umidade (W), e cinzas (A), valores os quais são determinados conforme norma ASTM D 

3172-73 a D3175-73 (ASTM, 1983), onde O teor de umidade contido no combustível pode 

alterar muito o valor quantitativo do poder calorífico. 

Segundo Garcia (2002), o poder calorífico inferior da madeira pode ser calculado 

utilizando-se esta equação: 

PCI = 4.756 – 53,418 * (% umidade da madeira), onde o PCI é dado em kcal. 

Na Tabela 02, pode-se observar a influência que a umidade contida na madeira tem em 

relação ao poder calorífico da mesma: 

 

Tabela 02 – Poder calorífico da madeira em função da umidade 

UMIDADE 
(% massa) 

PODER CALORÍFICO INFERIOR 

(kcal/kg) 

0 4.756 

10 4.221 

20 3.687 

30 3.153 

40 2.619 

50 2.085 
Fonte: Garcia (2002) 
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Se considerarmos uma caldeira que produz vapor saturado a pressão de           10 bar, 

com rendimento térmico de 90%, e temperatura da água de reposição de 60ºC, teremos o 

consumo de cavaco conforme Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Consumo de cavaco para geração de 1 tonelada de vapor 

Umidade (% massa) PCI (kcal/kg) Consumo cavaco (kg/ton. vapor) 

40 2.619 254 

50 2.085 319 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem como foco desenvolver uma pesquisa bibliográfica, analítica e 

quantitativa relatando os resultados através de métodos estatísticos sobre o tema abordado, 

além disso foram realizados experimentos em situações práticas, para demonstrar as variações 

da umidade no cavaco de madeira, influenciado pelos diferentes modelos de armazenagem, 

realizando o comparativo do pátio aberto, o qual deixa o material exposto a ações do meio 

ambiente como umidade, temperatura, precipitação e radiação, em comparação com outra 

situação de pátio enclausurado, onde o material fica protegido de intempéries. 

O experimento foi acompanhando durante 31 dias consecutivos, realizando as coletas 

das amostras de cavaco nos dias úteis, e a coleta do índice pluviométrico durante os mesmos 

dias, sendo que o valor da precipitação pluviométrica com incidência nos finais de semana, 

foram somadas e acrescentadas no próximo dia útil. 

A metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho se deu de forma 

descritiva e exploratória, buscando referenciar os dados literários às informações colhidas 

através da simulação piloto nos diferentes modos de armazenagem. As coletas de amostras do 

cavaco de madeira e a realização dos ensaios laboratoriais foram realizadas conforme NBR 

14929 / 2017 - Madeira - Determinação do teor de umidade de cavacos - Método por secagem 

em estufa, e a coleta da precipitação pluviométrica se deu através de pluviômetro. 

 

Figura 04 – Amostras de cavaco de madeira na estufa para realização da análise de umidade 
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Fonte: O autor (2019) 

 

 

RESULTADOS 

 

Tendo em vista os aspectos observados no decorrer desta pesquisa, percebe-se que as 

diferentes condições de armazenagem do cavaco de madeira, as quais foram submetidas as 

amostras em estudos, apresentaram comportamentos de variação significativos em relação ao 

teor de umidade contido na biomassa de madeira na fase inicial do estudo. 

O estudo demonstrou ao longo do período de 31 dias, em que foram realizadas as 

respectivas análises com o cavaco de madeira, que a amostra acondicionada no pátio aberto 

(Figura 5), sofreu grande variação de umidade em relação a umidade inicial, devido a 

incidência de precipitação pluviométrica sobre o material, chegando a um acréscimo de 12% 

no seu teor de umidade, enquanto a amostra acondicionada em pátio enclausurado (Figura 6), 

com a intenção de manter a umidade da biomassa estável em relação a umidade inicial, não 

sofrendo com a interferência da incidência pluviométrica, apresentando uma redução de 5,5% 

do seu teor de umidade no término dos experimentos. 

 

 

Figura 05 – Gráfico I: Resultado do experimento realizado com biomassa em pátio aberto 
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Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

Figura 06 – Gráfico II: Resultado do experimento realizado com biomassa em pátio enclausurado 

  

Fonte: O autor (2019) 

 

 

Figura 07 – Gráfico III: Comparativo do resultado da variação da umidade durante o experimento realizado com 

biomassa em pátio aberto e silo enclausurado 
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Fonte: O autor (2019) 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Se considerarmos apenas o fator energia contida no cavaco de madeira, e analisarmos 

os dados apresentados no gráfico da Figura 05, podemos notar que conforme há incidência de 

chuva sobre o cavaco de madeira, a umidade contida no material tende a aumentar, e durante 

o período de estiagem a umidade tende a cair, porém de forma menos acentuada, não 

retornando a porcentagem de umidade do cavaco apresentada na condição inicial do 

experimento. No gráfico apresentado na Figura 06, é perceptível o decréscimo da umidade do 

cavaco de madeira, no decorrer do tempo, demonstrando um excelente resultado para 

conservação e melhora da energia contida no combustível do cavaco de madeira, indiferente 

do período em que o mesmo for utilizado para a geração de energia térmica, ou seja, em 

ambos os casos de armazenagem demonstrado na Figura 07,  o cavaco pode ser utilizado para 

queima, tanto no primeiro dia de armazenagem como no 15º dia, ou em período superior a 

este, isso vai depender do volume de cavaco estocado dentro da empresa, da logística de 

movimentação do material dentro do pátio de armazenagem, da demanda de combustível a ser 

utilizada pelo gerador de energia térmica, e volume de biomassa recebida diariamente para 

reposição do estoque, sendo este o fator mais complexo de regularidade no recebimento, pois 

envolve fatores externos, que estão fora do controle da empresa consumidora final da 

biomassa. 
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Portanto este estudo tende a justificar a necessidade de armazenagem desta biomassa 

em pátio enclausurado, desta forma impede-se o contato do cavaco de madeira durante o 

período de estocagem com a interferência da incidência de chuva. Porém para optar na 

implementação de silo enclausurado, há necessidade de realizar um planejamento de 

investimento em uma estrutura de pátio enclausurado, a fim de calcular o retorno financeiro 

do investimento e análise de viabilidade econômica para esta instalação, pois se trata de um 

equipamento de porte significativo, com um sistema de movimentação de cavaco um tanto 

quando complexo, neste estudo deve-se comtemplar a estimativa dos custos futuros com 

manutenção deste equipamento, e consumo de energia elétrica pelos equipamentos 

responsáveis pela movimentação da biomassa na cadeia de descarregamento, classificação, 

estocagem e movimentação do cavaco para o consumidor final ou equipamento gerador de 

energia térmica. 

O controle na umidade do cavaco de madeira além do ganho energético traz outro 

fator importante que não foi considerado neste estudo, quanto a estabilidade na performance 

da caldeira que utiliza esta biomassa como fonte energética. Quando se tem um cavaco com 

umidade uniforme, consegue-se padronização operacional do equipamento, estabilidade na 

pressão do vapor da caldeira, melhora a temperatura da fornalha, e também pode-se trabalhar 

com uma camada de biomassa uniforme sob a grelha com redução do excesso de ar e redução 

na emissão de material particulado, já que a queima na fornalha se torna mais eficaz. Outro 

ponto positivo, é quanto a rapidez na retomada da caldeira em casos de processos que tenham 

variação constantes na vazão do vapor produzido. 

Também pode se notar visivelmente que a limpeza no manuseio do cavaco em pátio 

enclausurado é extremamente mais eficaz em comparação com o pátio aberto, em específico 

se optar por tremonha de descarregamento enclausurada, onde o caminhão durante o processo 

de descarregamento fica confiando, não dispersando partículas da biomassa pelo pátio. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o modo de armazenagem da biomassa de madeira em pátio aberto 

exposto as intempéries, devido a variação de umidade, tem suas características energéticas 

alteradas em relação a condição enclausurada, já que o poder calorífico da madeira tem 
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relação direta com a umidade contida na mesma, conforme dados apresentados na Tabela 02, 

também quanto maior for o teor de umidade presente no cavaco de madeira, maior será o 

custo energético (R$/kcal),  e também as dificuldades operacionais do equipamento gerador 

de energia com esta biomassa. Outro ponto relevante é que na maioria das vezes o cavaco de 

madeira é comprado por massa, desta forma após o armazenamento esta massa tem valor 

alterado do que foi medido no ato da compra, as alterações na umidade no processo de 

estocagem, dificulta os controles de estoque e cálculos de eficiência do equipamento gerador 

de energia. 

A eficiência do sistema de armazenamento enclausurado se deu pela característica do 

pátio na proteção do material armazenado, ficando isolado das condições climáticas de maior 

interferência na umidade do cavaco, onde a incidência da precipitação de chuva é o efeito 

mais relevante a ser isolado do contato com a biomassa, mantendo a estabilidade da umidade 

do material. 

As informações aqui apresentadas, servirão de embasamento para outros estudos neste 

segmento, assim como subsídio para justificativas, entendimentos e cálculo de retorno 

financeiro, quando comparado o custo para construção de um pátio aberto para armazenagem 

de cavaco de madeira em relação ao custo para construção de um pátio enclausurado. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAF - Associação brasileira de produtores de florestas plantadas. Anuário estatístico da 

abraf: ano base 2005. Brasília: ABRAF, 2006. 

 

ANDRADE, E. N. O eucalipto e suas aplicações. São Paulo: Typ. Brasil de Rothschild & 

Cia, 1928. 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14929: Madeira - 

Determinação do teor de umidade de cavacos - Método por secagem em estufa. Rio de 

Janeiro, 2017. 

 

ASTM. American Society for testing and materials. Standart test for the fusibility of coal 

and coke ash. In Annual book of ASTM standards, Filadelfia, PA 19103, 1983. 

 

BASTOS, B. P.; Otimização do controle de estoque na produção de cavaco. Relatório de 

Estágio. Universidade do Planalto Catarinense. 2012. 

 

CORTEZ, L. A. B; LORA, E. E. S e GÓMEZ, E. O. Biomassa para energia. Campinas, SP: 

Editora da Unicamp, 2008. 

 



14 
 

DINIZ, I. S. Estudo da influência da umidade no consumo específico do cavaco de 

madeira para geração de vapor saturado em caldeira de biomassa. Monografia 

Especialização em Engenharia de Produção- Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Ponta Grossa, 2014. 

 

GARCIA, R. Combustíveis e combustão industrial. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2002. 

 

LIMA, C. R. e BAJAY, S. V.  A reposição florestal obrigatória e o planejamento 

energético regional, Revista Baiana de Tecnologia – TECBAHIA. Camaçari: EDITEC, p. 

140-44, 2000. 

 

NOGUEIRA, L. U. H; LORA, E. E. S. e TROSSERO, M. A. Dendroenergia: fundamentos e 

aplicações. Brasília: Aneel, 2000. 

 

SANT’ANNA, C. M. Corte florestal. In: Machado, C.C.; Colheita florestal. Viçosa: UFV, 

Imprensa Universitária, p. 55-88, 2002. 

 

SEIXAS, F. Exploração e transporte de Eucalyptus spp. In: Machado, C.C.; Colheita 

florestal. Viçosa: UFV, Imprensa Universitária, p. 89-128, 2002. 

 

 


