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RESUMO 

 

O conhecimento do comportamento da madeira e das variações decorrentes dos processos de perda 

(desorção) e ganho (adsorção) de umidade é essencial para a sua utilização industrial, e promove a 

adequação de programas de secagem à madeira. Foram determinadas curvas de sorção da madeira 

de teca (Tectona grandis L.F.) de árvores com quinze anos de idade. As dimensões dos corpos de 

prova foram de 3,0 x 0,5 x 8,0 cm, nas direções tangencial, radial e longitudinal, respectivamente. 

Realizou-se a determinação de isotermas de sorção em três fases, primeira desorção, em 

seguida adsorção e por última segunda desorção, com variação da umidade relativa do ar de 30, 

40, 50, 60, 70 e 80% e temperatura de 25°C, com uso de câmara climática com controle 

automático de temperatura e umidade relativa. A madeira de teca obteve ampla variação do teor de 

equilíbrio higroscópico em função da umidade relativa. O comportamento foi semelhante e 

normal ao observado para a maioria das espécies de madeira sob condições semelhantes. O 

coeficiente de histerese para a madeira de teca foi maior que o valor médio determinado como 

padrão por muitos autores. O ajuste da equação de regressão de terceiro grau para estimação do 

teor de equilíbrio, em função da umidade relativa, foi satisfatório para a madeira de teca, sendo 

seu uso indicado para gerenciar programas de secagem. 

 

Palavras-Chave: Madeira de teca; Secagem da madeira; Higroscopia; Umidade de equilíbrio 

higroscópico; Qualidade da madeira. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do comportamento da madeira e das variações decorrentes dos processos de perda 

e ganho de umidade é essencial para a sua utilização industrial, assim como na construção civil e 

na produção de móveis. Apesar da umidade não ser uma característica intrínseca da madeira, 

seu estudo é indispensável por se tratar de uma propriedade que afeta o seu comportamento, nas 

fases de processamento, secagem e preservação (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985). 

A madeira é um material poroso e altamente higroscópico que está sempre condicionado a 

absorver ou ceder água para o meio ambiente. Quando uma peça de madeira perde água, 

diminuindo sua umidade, além da perda de massa, ela sofre também uma diminuição em suas 

dimensões e, consequentemente em seu volume (REZENDE, 1997). 

A umidade da madeira influi ainda no seu tratamento com fluídos, resistência ao 

ataque de fungos xilófagos, colagem, fabricação de compensados, aglomerados e processamento 
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mecânico. A umidade da madeira tende a atingir um teor em que ocorre o equilíbrio dinâmico com 

a umidade relativa da atmosfera. Além disso, há influências da temperatura, da espécie e 

extrativos, com variação entre alburno e cerne em uma mesma espécie. 

De acordo com Mady (2010) a madeira, na dependência da umidade relativa, da temperatura 

do ambiente e do seu próprio teor de umidade, pode retirar ou ceder água ao meio. A 

higroscopicidade da madeira é basicamente ocasionada pelos grupos hidroxílicos (OH) que 

nela ocorrem. Eles atraem e retêm moléculas de água por meio de pontes de hidrogênio. 

Segundo Galvão e Jankowsky (1985) as isotermas de sorção, curvas de desorção e adsorção, 

variam de espécie para espécie, e essas diferenças são atribuídas às diferentes proporções, em que 

os constituintes (celulose, polioses e lignina) entram para formar a madeira das diferentes espécies e 

as possíveis inter-relações entre eles, nas paredes celulares. 

O termo adsorção refere-se à capacidade de assimilação espontânea de água pela madeira, 

decorrente de um aumento de vapor de água na atmosfera, até que se atinja um equilíbrio de 

umidade entre a madeira e o meio ambiente. Este fenômeno depende da umidade relativa do ar e 

da temperatura do ambiente. Já o termo desorção é utilizado quando este fenômeno ocorre de 

forma inversa, ou seja, a madeira perde umidade para se equilibrar com o meio ambiente 

(MORESCHI, 2010). A relação entre o teor de equilíbrio higroscópico na adsorção e desorção 

é definido como coeficiente de histerese. Segundo Gonzaga (2006) o processo de histerese 

ocorre na madeira por meio da desorção (secagem) e adsorção de água, conforme variação da 

umidade relativa do ar. 

O conhecimento sobre estes fenômenos é fundamental para a adequação do uso da madeira, 

promovendo a prevenção de problemas de estabilidade dimensional em programas de secagem. 

Para Oliveira (1997), que caracterizou a madeira de eucalipto para a construção civil, o 

conhecimento das propriedades higroscópicas é fundamental para a utilização bem sucedida de 

qualquer madeira. 

A madeira de teca (Tectona grandis L.f.) possui excelente qualidade, apreciada em todo 

mundo por apresentar características mecânicas, físicas e químicas desejáveis para diversos usos. 

Sua secagem é considerada lenta com ocorrência de pouquíssimos defeitos (FLYNN JUNIOR; 

HOLDER, 2001). 

Estudos que indicam o comportamento higroscópico de qualquer madeira, por meio do 

estudo da variação do teor de equilíbrio higroscópico da madeira em função da temperatura e 

umidade relativa do ar, auxiliam na elaboração e no controle de programas de secagem. 
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O objetivo desse trabalho foi confeccionar curvas de sorção da madeira de teca (Tectona 

grandis L.f.) com 15 anos de idade proveniente do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Descrição do material 

 

O material estudado é procedente da espécie Tectona grandis L. f. com idade de 

aproximadamente 15 anos, proveniente de uma plantação da Empresa Florestal Celulose Nipo 

Brasileira – CENIBRA S.A., no município de Belo Oriente no Vale do Rio Doce, Minas 

Gerais, que integra o Colar Metropolitano do Vale do Aço, localizada à 19° 13' 12" Sul 42° 29' 

02" Oeste. 

Foram obtidas, de povoamentos não desbastados, cinco árvores com diâmetro à altura do 

peito (DAP) tomado a 1,30 m do solo, de 28,0 cm, e cada árvore deram origem a duas toras de  

aproximadamente  3,0  m  de  comprimento.  Posteriormente todas  as  toras   foram desdobradas, 

transformadas em tábuas com aproximadamente 3,0 cm de espessura, 3,0 m de comprimento e 

largura variável, além de um pranchão central. 

 

2.2 Ensaio de sorção de umidade 

 

Foram determinadas três curvas de sorção, sendo a primeira curva de desorção, a segunda 

curva de adsorção e a terceira curva para a segunda desorção. O teor de umidade foi determinado 

com base no método brasileiro MB26 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(1940). 

Ainda com a madeira saturada foram retirados do pranchão central da primeira tora dez 

corpos-de-prova com as dimensões de 3,0 x 0,5 x 8,0 cm (tangencial x radial x longitudinal). As 

amostras saturadas foram condicionadas em câmara climática. O ensaio de sorção foi iniciado pela 

fase de desorção, com umidade relativa do ar de 80% e temperatura constante de 25°C. À medida 

que amostras de controle atingiam a massa constante, todos os corpos de prova foram então 

pesados e a umidade relativa da câmara reduzida em 10%. Este procedimento ocorreu até que as 

amostras se equilibrassem na umidade relativa do ar de 30%, quando se estabeleceu o término da 

primeira desorção. 

Ao término da pesagem dos corpos de prova em equilíbrio na umidade relativa de 30%, 
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as amostras foram colocadas no dessecador contendo sílica para reduzir ainda mais a umidade 

da madeira para o inicio da fase de adsorção. A fase de adsorção foi iniciada pelo aumento 

gradativo de 10% na umidade relativa do ar, mantendo-se o mesmo procedimento adotado na 

primeira desorção até que as amostras atingissem o teor de equilíbrio, com a umidade relativa 

do ar de 80% e posterior monitoramento desta fase com a pesagem dos corpos de prova. 

Na terceira curva de sorção (segunda desorção), adotou-se o mesmo procedimento da 

primeira curva. Os corpos de prova foram postos em estufa com ventilação forçada, a uma 

temperatura de 103 ± 2°C para obtenção da massa seca e posterior determinação dos teores de 

umidade da madeira nas diferentes condições de umidade relativa do ar. 

Calculado os teores de equilíbrio higroscópico em cada condição de umidade relativa do ar 

para as três fases de sorção, foram elaboradas três curvas, compostas pela primeira desorção, 

adsorção e segunda desorção. O coeficiente de histerese foi obtido pela relação entre a 

adsorção e segunda desorção. Com uso de modelo de regressão (Equação 1) foram ajustadas 

equações de regressão para a madeira de teca em cada fase da sorção. 

 

Para melhor visualização da variação do teor de equilíbrio higroscópico em função da 

umidade relativa do ar da madeira de teca, foram plotados em gráfico seus respectivos valores 

médios para cada fase da sorção. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios da umidade de equilíbrio higroscópico e coeficiente de histerese da 

madeira de teca (Tectona grandis) proveniente do Vale do Rio Doce, Minas Gerais são 

apresentados na Tabela 1. 
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Há uma grande variação do teor de umidade de equilíbrio higroscópico da madeira de teca, 

em função da umidade relativa do ar sob temperatura constante de 25°C, em todas as fases de 

sorção (Tabela 1). Com a primeira desorção diferenciando-se estatisticamente a 5% de 

significância pelo teste de Tukey, da fase de adsorção e segunda desorção. Comportamento 

semelhante foi observado por Oliveira et al. (1990) para a madeira de pindaíba (Xilopia 

sericea). Os autores verificaram no ensaio de sorção uma ampla variação no teor de umidade de 

equilíbrio com a mudança da umidade relativa do ar sob temperatura constante de 20°C. 

Segundo Mady (2010) o fator mais importante que afeta o teor de umidade de equilíbrio da 

madeira é a umidade relativa ou a pressão relativa de vapor do ambiente. Glass e Zelinka (2010) ao 

determinarem o teor de equilíbrio da madeira de Sitka spruce (Picea abies), sob várias temperaturas 

e umidades relativas do ar, com uso de ajuste de equações, determinaram que o comportamento 

observado, é padrão para a maioria das madeiras de qualquer espécie. 

Para efeito comparativo, de acordo com os autores citados anteriormente, a uma temperatura 

de 26,7°C, nas umidades relativas do ar de 30, 40, 50, 60, 70 e 80%, o teor de equilíbrio 

higroscópico para qualquer madeira estaria próximo de 6, 8, 9, 11, 13 e 16%. Ao determinar o 

valor médio do teor de equilíbrio higroscópico da madeira de teca em cada uma dessas umidades 

relativas, constou-se semelhança entre os resultados encontrados por Glass e Zelinka (2010). 
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Observa-se na Tabela 1, que os valores médios dos teores de equilíbrio da madeira de teca 

na primeira desorção foram maiores que na adsorção. Isto ocorre porque na secagem (fase de 

desorção) a umidade de equilíbrio em uma dada condição ambiental, é mais alta que quando esta 

madeira adquire umidade do meio ambiente (fase de adsorção) nas mesmas condições 

ambientais (GLASS; ZELINKA, 2010). 

De acordo com Spalt (1958) citados por Glass e Zelinka (2010), como a madeira é seca 

a partir da condição inicial verde para abaixo do ponto de saturação das fibras (dessorção inicial), o 

teor de equilíbrio higroscópico da madeira é maior em relação às desorções posteriores. Este 

comportamento que ocorre na madeira é decorrente da interconversão da ponte de hidrogênio de 

celulose-água e celulose-celulose. 

Ao longo do processo de desorção, várias pontes de hidrogênio entre a celulose e a água 

são convertidas em pontes de celulose-celulose, que só podem ser desfeitas pela absorção de água à 

pressão de vapor elevada (KLOCK et al., 2005). 

Para o coeficiente de histerese da madeira de teca, no intervalo de 30 a 80% de 

umidade relativa, foi encontrado um valor de 0,99. Oliveira et al. (1990), encontraram valor 

médio do coeficiente de histerese para a madeira de pindaíba igual a 0,94, no intervalo de 

variação de umidade relativa de 20 a 90%, que foi considerado pelos autores uma histerese 

pouco pronunciada. 

De acordo com Skaar (1972) o valor do coeficiente de histerese varia com a espécie, 

umidade relativa e temperatura, mas que em temperatura ambiente o valor médio para a 

madeira é próximo de 0,8. A variação do teor de equilíbrio higroscópico em função da umidade 

relativa do ar para a madeira de Tectona grandis, nas fases de sorção, esta representada na Figura 1. 
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Na Figura 1, verifica-se que a segunda desorção a adsorção estão sobrepondo-se. De acordo 

com Kollmann e Côté (1968) a curva da segunda desorção pode sobrepor-se às outras, em teores 

baixos ou elevados de umidade relativa. 

Segundo Skaar (1988), com a obtenção da segunda desorção, esta curva passará entre a 

primeira desorção e adsorção. Neste ensaio de sorção para a madeira de teca a curva da segunda 

desorção ficou abaixo das demais quando a umidade relativa do ar ficou entre 40 e 50%, à medida 

que se elevou a umidade relativa do ar ela entre a primeira desorção e adsorção. 

Observa-se na Figura 2, que foram ajustados modelos de regressão com os dados de sorção 

da madeira de teca para cada fase, onde se pode ajustar com precisão, pelos altos valores de R² 

(coeficiente de determinação), o teor de equilíbrio higroscópico da madeira, dentro da faixa de 30 a 

80% de umidade relativa e temperatura constante de 25°C. 

Tais informações contidas na Figura 2 são importantes para controle de programas de secagem 

para a madeira de teca. 

O teor de equilíbrio higroscópico da madeira também pode ser estimado através de 

equações propostas por alguns autores. Lovatti (2008), ao estudar o comportamento higroscópico da 

madeira de sete espécies comercializadas na região sul do Espírito Santo, estimou o teor de equilíbrio 

higroscópico destas madeiras por meio de equações da literatura, entre umidade relativa de 20 a 90% e 

temperatura de 25°C. 

Na Tabela 2, encontram-se as estimativas do teor de equilíbrio higroscópico para a madeira, 

segundo as equações de Hailwood e Horrobin (equação de dois hidratos), Enderby- King e BET 

(Brunauer, Emmet e Teller) obtidas por Lovatti (2008), nas mesmas condições de umidade relativa e 

temperatura deste estudo e os valores do teor de equilíbrio higroscópico para a madeira de teca na 

primeira desorção, adsorção e segunda desorção obtidos pela equação ajustada. 
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Observa-se na Tabela 2 que o teor de equilíbrio higroscópico para a madeira de teca na primeira 

e segunda desorção, com a umidade relativa do ar entre 50 e 80%, está bem acima dos valores 

estimados pelas equações da literatura. Na fase de adsorção verificam-se valores de teor de umidade 

da madeira abaixo de todos os valores determinados pelas equações da literatura e das curvas da 

primeira e segunda desorção para a madeira de teca. 

As equações de Hailwood e Horrobin (dois hidratos) e BET apresentaram teores de 

equilíbrio higroscópicos bem semelhantes. A equação de Enderby-King foi a que apresentou os 

maiores teores de equilíbrio para todas as umidades relativas, entre as equações obtidas da literatura. A 

Figura 2 ilustra a variação dos teores de equilíbrio higroscópico para as umidades relativas entre 30 e 

80%. 

 

Na Figura 2, observa-se que os valores estimados de teor de equilíbrio higroscópico segundo 

equações da literatura, estão bem próximos entre si, podendo ser verificado pelo feixe das curvas. 

As curvas da adsorção e segunda desorção da madeira de teca se destacam das demais, com valores 

de teor de equilíbrio abaixo dos obtidos pelas equações dos demais autores. 

 

 

 



V Semana Acadêmica da UEPA - Marabá 
As problemáticas socioambientais na Amazônia Oriental 

22 a 24 de Outubro de 2014 

                                       
4. CONCLUSÕES 

 

  Os valores médios do teor de equilíbrio da madeira de teca foram semelhantes aos 

determinados para a maioria das madeiras sob condições de umidade relativa do ar e temperatura 

semelhantes. 

  O valor médio do coeficiente de histerese, relação entre a adsorção e a segunda desorção, 

determinado para a madeira de teca foi acima do valor médio considerado para. 

  Os dados da sorção para as três curvas se ajustam muito bem ao modelo de regressão testado. 

  O real valor do teor de equilíbrio higroscópico para a madeira de teca na primeira e 

segunda desorção é inferior ao valor estimado pelas equações de terceiro grau ajustadas. 

  As equações determinadas para todas as madeiras representaram bem os dados da teca. 
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