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1. PREFÁCIO 

 

A existência natural da água na madeira é uma das variáveis mais importantes deste material, 

pois sua interação com os demais constituintes químicos que a forma causa alterações na 

maior parte das suas propriedades tecnológicas, além de trazer limitações ou favorecimentos a 

agentes biológicos que a utilizam como fonte de energia. 

Dada a importância técnica e científica da matéria prelecionada na Disciplina Aguá-Madeira 

durante os anos 70, no Programa de Pós-graduação de Engenharia Florestal da UFPR, o 

conteúdo desta publicação foi re-escrito das anotações de aula disponíveis, sem atualizações, 

para que fique ao alcance de quem interessar, no Site do Curso de Engenharia Industrial 

Madeireira da UFPR. 

A referida disciplina foi programada e preparada pelo ilustre Prof. Dr. Hans Georg Richter, da 

Universidade de Hamburg, Alemanha, quem iniciou em 1971 suas atividades na UFPR como 

coordenador do convênio firmado entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade 

Albert-Ludwigs, de Freiburg, AL.  

Entre suas atividades, o Professor Richter também assumiu a função de criar e organizar os 

laboratórios do então Departamento de Engenharia e Tecnologia Rurais da UFPR e, 

simultaneamente, de professor de várias disciplinas nas áreas de Anatomia e Tecnologia da 

Madeira para atender aos Cursos de Graduação e de Pós-graduação em Engenharia Florestal 

da UFPR, que permanecem até os dias de hoje contribuindo com o desenvolvimento 

tecnológico da Nação. Infelizmente sua atuação na UFPR durou somente até o ano 1976.  

Ao Mestre exemplar que esta pessoa impar foi durante sua estada na UFPR, os sinceros 

agradecimentos deste ex-aluno, que com esta publicação pretende transmitir seus 

ensinamentos àqueles que não tiveram a mesma oportunidade em tê-lo como professor, 

orientador e amigo. 
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2. CONSTITUINTES DA MADEIRA 

A grande afinidade entre a madeira e a água deve-se principalmente à composição química 

dos principais constituintes deste material, ou seja, da celulose, hemicelulose e lignina.  

2.1. Celulose 

A molécula de celulose é composta de uma série de unidades de ¨glucose¨, formando uma 

cadeia com comprimento dependente do grau de polimerização, ou seja, do número de 

unidades básicas de glucose ligadas em série, conforme as representações apresentadas a 

seguir: 

Glucose: C6 H12 O6 

 

 

( Forma tipo Pyranose )  

 

Grupo dos açúcares: 

( Forma tipo aldeído ) 

 

2 (C6 H12 O6) – H20  (C12 H22 O11) 

 

 

 

 

Corpo elementar da celulose:   = celobiose  celotrióse  celulose 

 Ligação 1 - 4/ C - C  
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Fórmula de configuração: 

(C6 H12 O6) n – (n-1) H2O  C6 H12 O6 + (C6 H10 O5)n  =  celulose, constituindo-se de: 

44,4% de carbono 

  6,2% de hidrogênio              ... do peso molecular da molécula de celulose (162) 

49,4% de oxigênio 

 

Melhores informações dos grupos OH da fórmula de configuração (vista estereométrica 

tipo assento): 

 

 
        Fonte: Kollmann Principles, pag. 59 

 

O peso molecular da macromolécula de celulose é uma função do seu grau de 

polimerização médio e varia muito, dependendo do tratamento sofrido pela celulose. 

Valores de grau de polimerização referem-se ao número de restos de glucose que ocorre 

pela perda de água da molécula de glucose, quando estas se ligam às outras moléculas por 

meio de pontes de hidrogênio, com conseqüente modificação da estrutura original.  

Tamanho: Uma molécula com grau de polimerização 15.000 tem 0,01 mm de comprimento 

e 5,1 Å de largura. 
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Exemplos para celulose nativa: 

 

 

 

 

 

 

Exemplos para a celulose técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de determinação do G.P.:  por meio de viscosímetros, ultra centrífugas, balanças 

osmóticas ou por oxigenação de cobre (Cu2 O). 

Diferenciação técnica da celulose: 

α celulose: celulose não solúvel em 17,5% de NaOH; 

β celulose: celulose solúvel em 17,5% de NaOH, mas reversível com tratamento ácido; 

γ celulose: celulose solúvel em 17,5% de NaOH e não reversível com tratamento ácido. 

Fonte G.P. 

Algodão: 7.000 a 14.000 

Folhosas: 7.500 a 9.300 

Coníferas:      ---  a 8.000 

Fonte  G.P.  

Algodão: 2.020 

Picea sp. 1.550 

Fagus sp. 1.350 

Pinus sp. 1.100 

Quercus sp. 1.000 

Picea (celulose sulfito) 660 

Fagus (celulose sulfito) 860 
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2.1.1. Estrutura supramolecular da celulose 

Sabemos que um pequeno grupo de macromoléculas de celulose pode formar um conjunto 

regular de moléculas, o qual possui propriedades cristalinas – como a maior molécula 

determinada mede 0,01 mm de comprimento e somente 5,1 Å de diâmetro, se a 

aumentássemos um milhão de vezes ela se assemelharia a um fio de 8 mm de comprimento 

e 0,5 mm de diâmetro). 

Composição do conjunto elementar da celulose revelada por determinações radiográficas 

(Kollmann Principles, pag., 59): 

 

  Fig. 1. Corpo elementar da celulose segundo Meyer e Misch 

Na representação acima, cada um dos eixos principais representa uma macromolécula de 

celulose. 

As macromoléculas de celulose estão ligadas uma a outra e fixadas no lugar onde elas se 

encontram por forças físico-químicas (de valências secundárias) formando áreas cristalinas 

regulares. 
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O modelo acima, de Meyer e Misch, mostra quatro moléculas (cadeias) representadas pelas 

arestas da configuração cúbica, todas na mesma direção, com um eixo na direção contrária, 

mantidas no lugar por valências secundárias ou pontes de hidrogênio. 

As pontes de hidrogênio são explicadas pela existência de forças de valência secundárias 

entre os grupos -OH de moléculas de celulose vizinhos, ativas dentro de uma distância de 

2,6 Å ao longo do eixo ¨a¨ do modelo de Meyer e Misch (15 Kcal/ Mol energia de 

ligação).  

As valências primárias dentro das moléculas de celulose, no eixo ¨b¨ do modelo, possuem 

uma energia de ligação de 80 s 90Kcal/ Mol. 

 

Fig. 2. Representação de superfícies fibrilares ligadas por pontes de hidrogênio 
(sem água) e no seu estado original, antes de sofrer desorção (com água). 

A celulose teoricamente é solúvel em água, em conseqüência da quantidade de grupos 

hidroxílicos hidrófilos, entretanto sua estrutura supra-molecular é inibidora pela existência 

de valências de diferentes tipos.  
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2.1.2. Estrutura submicroscópica da parede celular 

Radiografias da celulose também revelam que além das regiões cristalinas, também existem 

regiões amorfas, onde as moléculas de celulose não se encontram em conjuntos cristalinos. 

Cerca de 40 moléculas de celulose se juntam longitudinalmente para formar uma fibrila 

elementar de celulose, a qual é caracterizada por possuir regiões cristalinas, interrompidas por 

regiões amorfas. 

Não há possibilidade de penetração de água nas áreas cristalinas e elas são altamente 

resistentes às substâncias químicas. Por tal razão a hidrólise com a utilização de ácidos só 

atua nas regiões amorfas, quebrando as fibrilas elementares em fragmentos cristalinos com 

cerca de 500 Å de comprimento. 

 
Fig. 3. Representação de uma fibrila elementar de celulose e 

de possíveis espaços ocupados por moléculas de água. 

As fibrilas elementares juntam-se para formar as microfibrilas, com 

dimensões entre 100 a 300 Å de diâmetro, deixando entre si uma 

distância de aproximadamente 10 Å, o que permite a entrada de 

moléculas de água, bem como outras moléculas inorgânicas e 

orgânicas. 
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Aproximadamente 20 microfibrilas juntam-se ara formar uma macrofibrila, as quais também 

se juntam para formar lamelas – estas últimas visíveis ao microscópio ótico normal. 

As microfibrilas de celulose encontram-se envolvidas por uma bainha de substância amorfa, 

constituídas principalmente de pectinas e hemicelulose; os espaços entre as microfibrilas são 

de aproximadamente 100 Å, não só acessíveis às moléculas de água, mas de substâncias 

macromoleculares, como por exemplo, a lignina.  

DIMENSÕES SUBSTÂNCIAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

5 Å Glucose 
 

Até 0,015 mm Molécula de celulose                 (-c-c-c-c-c-c-c-...) 

Aproximadamente 

35 Å de Ø 

Fibrila elementar com aprox. 

40 moléculas de celulose  

Aproximadamente 

100 a 300 Å de Ø 

Microfibrila de celulose 

(10 a 20 fibrilas elementares) 

 

Aproximadamente 

400 Å de Ø 

Macrofibrila de celulose 

(aprox.20 microfibrilas)  

S2, com 70% de 

regiões cristalinas 

e P, com 45%. 

LM: lamela média 

Camadas da parede celular: 

 Parede primária (P) 

Parede secundária (lamelas 

S1; S2 e S3)  
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Para maior clareza da matéria supracitada, as informações textuais e representações gráficas 

apresentadas acima permitem melhor compreensão sobre a formação da parede de uma célula 

vegetal. 

Em síntese, pode-se constatar que: 

a. As moléculas de glucose juntam-se quimicamente formando macromoléculas de 

celulose (por liberação de água) e, através de forças de valências secundárias, formam 

conjuntos moleculares chamados cristalinos, ou regiões cristalinas, as quais se ligam 

longitudinalmente formando fibrilas elementares, contendo regiões amorfas 

quimicamente fracas;  

b. A proporção de regiões cristalinas em celulose nativa varia de 50 – 83% e a das 

regiões amorfas de 17 – 50%. Conseqüentemente acredita-se que as hemiceluloses que 

acompanham a celulose ocupam os espaços existentes entre as superfícies das fibrilas 

elementares, no interior das microfibrilas; 

c. A aquisição da água toma lugar principalmente nas regiões amorfas das fibrilas 

elementares de celulose, onde os grupos hidroxílicos OH- se encontram desocupados; 

d. As regiões cristalinas se tornam hidrófobas em decorrência da formação de pontes H, 

entre as moléculas de celulose, seguindo-se então a formação das micro e 

macrofibrilas, lamelas e da parede celular. 

 

2.1.3. Localização da celulose na parede celular 

A partir da lamela média (LM), a parede celular consiste de uma parede primaria (P) e uma 

parede secundária (S) subdividida em três lamelas (S1, S2 e S3). 

A lamela média é constituída principalmente por pectinas, hemicelulose e proteínas e, em 

menor proporção por lignina. 

A parede primária contém inicialmente pectinas, proteínas e pouca celulose 

(aproximadamente 5%), cuja proporção aumenta gradualmente com o desenvolvimento 
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celular. Suas fibrilas formam uma malha ( ) que gradualmente se transformam em lamelas, 

típicas da parede secundária. 

 

Fig. 4. Representação gráfica da formação de paredes celulares para 
folhosas e coníferas. 

 

A parede secundária é formada por três camadas, sendo a exterior (S1), a central (S2) e a 

interior (S3). 

A camada S1 é formada por várias lamelas de microfibrilas cruzadas, altamente espiraladas, 

com espessura entre 0,2 – 0,35 µ; A camada S2 tem vários micra de espessura (1,8 – 3,7 µ) e é 

constituída principalmente de celulose, tendo seus elementos estruturais altamente 

compactados e orientados em conjuntos de fibrilas ligeiramente espiraladas, formando assim 

lamelas concêntricas, conforme apresentado a seguir para diferentes tecidos lenhosos*: 

Ângulo      tecido lenhoso 

   16º  lenho primaveril 

   8º  lenho outonal  

   29º  lenho juvenil (1-2 anos de formação) 

A camada S3 contem menos celulose e é altamente resistente ao ataque de fungos. Sua 

espessura é de 0,1 – 0,15 µ e as fibrilas são espiraladas e cruzadas. 
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Em termos gerais a concentração de celulose dentro da parede celular é mais alta perto do 

lumem (85%) e diminui em direção à lamela média (10-40%). Reciprocamente a 

concentração de hemicelulose e de lignina é mais alta nas camadas exteriores (LM, P, e S1) 

onde a hemicelulose atinge níveis de até 60% na camada S1, e a lignina de 60 – 90% na LM. 

_______ 
*Fontes: a) Crosly, C.M. & Mark, R.E., Precise S2 angle determination in pulp fibres, Svensk papperstidining, 

vol.77, no. 17, 1974, 636-641.;  

 b) Hosseiny, F. & Page, D. H. The measurement of fibril angle of wood fibers using polarized light. 

Wood and Fiber, vol. 5, no. 373, 208 – 214. 

 

2.2 Hemiceluloses 

As hemiceluloses definem-se como substâncias acompanhantes da celulose, constituídas de 

diferentes açúcares (hexosane e pentosane) em conjunto com grupos carboxílicos (-COOH), 

metoxílicos (-OCH3) e acetílicos (-OC.CH3). 

As hemiceluloses se distinguem da celulose da seguinte maneira: 

a. A celulose é uma macromolécula linear, constituída de uma só unidade básica 

(glucose). Por sua vez ela é constituída por uma mistura de moléculas lineares 

entrelaçadas, contendo várias unidades básicas (mannose, galactose, xilose, arabinose, 

ácido glucoronico, etc.); 

b. O grau de polimerização da celulose está acima de 1.000; o da hemicelulose varia 

entre aproximadamente 50 e 300; 

c. A hidrólise por meio de ácidos dissolve a hemicelulose mais facilmente de forma mais 

rápida e que a celulose; 

d. A celulose não é solúvel em solução de Na OH a 17,5% de concentração; a 

hemicelulose se solubiliza com facilidade nesta solução; 
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e. Na formação da parede celular as hemiceluloses não sofrem cristalização e podem ser 

consideradas substâncias amorfas. Elas são altamente higroscópicas e responsáveis 

por grande parte dos fenômenos de adsorção e inchamento da madeira. Estes 

fenômenos influem em diversos processos tecnológicos, tais como na secagem a alta 

temperatura, na industrialização do papel, de chapas aglomeradas, etc. 

Algumas unidades básicas que constituem as hemiceluloses são apresentadas a seguir, 

onde se verifica que a diferença química entre elas refere-se tão somente às posições 

dos grupos hidroxílicos. 

 

 

 

 

2.3. Lignina 

A lignina é uma substância amorfa, composta de grupos fenólicos (composição aromática), 

responsável pela lignificação da parede celular. Em conjunto com as hemiceluloses ela 

encontra-se dentro dos espaços existentes entre as macrofibrilas e microfibrilas da celulose. 

Trata-se de uma substância não hidrófila, com pouca afinidade com a água e que dá mínima 

contribuição à adsorção de água, em comparação com a celulose e a hemicelulose.  
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Segundo o esquema de Frendenberg*, os seus principais constituintes são: 

 

Estes constituintes juntam-se por pontes de éter (-O-) ou pontes de carbono (C-C) numa 

reação de condensação que libera água, eliminando assim os grupos (-OH). 

*Nota: O esquema de Fredenberg não é definitivo: É possível existir mais constituintes que 

possibilitem outras ligações, além dos três tipos citados. 

 

2.4. Conclusões 

a. Os três componentes principais da madeira (celulose, hemicelulose e lignina) mostram 

diferentes capacidades de adsorção de água; 

b. O material mais hidrófilo e mais higroscópico existente na madeira é a hemicelulose: ele 

possui alto número de grupos hidroxílicos (-OH) de estrutura amorfa; 

c. A celulose em si tem acessibilidade à água somente nas regiões com falhas na 

cristalinidade das fibrilas elementares de celulose; 

d. Outras regiões de acessibilidade à água referem-se aos espaços existentes entre as 

superfícies longitudinais das fibrilas elementares que formam as microfibrilas, aos espaços 
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entre as superfícies das microfibrilas que formam as macrofibrilas e aos espaços entre as 

superfícies das macrofibrilas que formam as lamelas da parede celular;  

e. A lignina é uma substância altamente hidrófoba, que pouco contribui no processo de 

adsorção de água pela madeira. 

 

O quadro apresentado a seguir, ilustra com maiores detalhes a capacidade de sorção da 

madeira e de seus constituintes individuais, para as madeiras de coníferas e de folhosas 

 

TABELA 1. CAPACIDADE DE SORÇÃO DA MADEIRA DE CONÍFERAS E DE FOLHOSAS, E 
DE SEUS CONSTITUINTES INDIVIDUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*A holocelulose é representada pela soma da celulose e da hemicelulose. 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES CAPACIDADE DE 
SORÇÃO EM RELAÇÃO 
À MADEIRA 

% NA MADEIRA 
CONTRIBUIÇÃO 
À ADSORÇÃO 
TOTAL (%) 

CONÍFERAS FOLHOSAS (entre) 
(valor 

médio) 

Madeira 1,00     

Celulose (madeira) 0,94 42 46 39-43 41 

Hemicelulose 1,56 26 24 37-41 39 

Holocelulose* 1,09     

Lignina 0,60 28 18 17-11 14 

Outros  4 12   
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3. SUPERFÍCIE INTERNA E ACESSIBILIDADE À ÁGUA 

Este item refere-se às características da madeira em função da adsorção e da velocidade de 

aquisição de água, vapor, etc. pela madeira.  

3.1 Superfície da Estrutura Visível Microscopicamente 

A madeira possui uma superfície interna muito grande, visível mediante observação 

microscópica. No caso das coníferas, ela consiste principalmente das superfícies das 

cavidades dos traqueóides e, em menor proporção, das superfícies das células que compõe os 

raios e canais resiníferos; no caso das folhosas ela consiste principalmente da superfície 

interna das fibras, do parênquima e dos vasos, em conjunto com as cavidades das células 

radiais. 

A superfície capilar das coníferas, visível ao microscópio ótico, pode ser estimada pela 

densidade da madeira a 0%U ou pelo número médio de traqueóides por centímetro quadrado, 

nas direções radial e tangencial, por avaliação sobre a face transversal da madeira – este 

número já foi determinado em aproximadamente 300 traqueóides em cada direção, resultando 

em 300 x 300 = 90.000 traqueóides/ cm2, com variações entre 200 a 400/ cm linear. 

No caso da utilização do número de traqueóides por unidade de área, já apresentado, o 

diâmetro médio ¨D¨ é igual a 1 cm/ 300 = 0,00333 cm = 33,3 µ. 

 

3.1.1. Determinação do volume dos poros (Vp) 

a) Cálculo do espaço vazio por unidade métrica (cm3) ou de peso (g) 

Cálculo da proporção de poros: 
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Onde o fator determinante é a relação entre 2s e d (espessura das paredes e diâmetro do 

lumem). 

A proporção da parede celular é definida por ¨W¨, onde: 

W = Vc / Vo = volume da parede celular / volume da madeira a 0%U.   2 

Nota: Caso esta proporção Vc / Vo seria igual a 1, a densidade da madeira seria igual à sua 

densidade real (1,5 g/ cm3),. 

Relacionando a densidade da madeira a 0%U (φ = Po / Vc ), a equação  2   W = Vc / Vo pode 

ser transformada da seguinte maneira: 

A proporção da parede celular W passará a ser W = Po / φ . Vo = Po . ro / φ . Po , 

resultando em     W= ro / φ   3 , sendo uma relação entre a densidade aparente a 0%U e 

a densidade real. 
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Entre a proporção de espaços vazios (Vp) e da parede celular (W), aplicam-se as 

relações lógicas:  

W + Vp = 1  ( % de volume + % de volume); 

ou   W= 1 – Vp;  

ou   Vp= 1 – W.   4 

Usando-se as equações  3  e   4    temos: 

Vp= 1 – ro / φ e, como φ = 1,5 g/ cm3,   

Vp= 1 – 2/3 . ro     5   (em função da massa específica). 

3.1.2. Determinação da área superficial interna 

O diâmetro médio dos lumens d = D √  Vp   A  , multiplicado por π, resulta no comprimento 

de seu perímetro (considerando-os circulares), que pela multiplicação com o valor unitário de 

1cm, resultará na área interna do lumem por centímetro linear,  considerando-se este valor 

unitário no ¨sentido de profundidade¨. 

Portanto, a seguinte fórmula é utilizada para esta finalidade: 

         Área superficial interna = π D √ Vp  . 1 cm     [cm2] 

Considerando-se que em 1 cm2 existem aproximadamente 90.000 lumens, multiplica-se a área 

determinada por 90.000 para que seja obtida a área interna por centímetro cúbico de madeira. 

Este último valor, dividido pela massa específica aparente a 0%U, dará a área interna por 

grama de madeira, negligenciando-se as cavidades dos raios e dos canais resiníferos. 
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         Exemplo: 

Uma madeira com ro = 0,4 g/cm3 possui quantos cm2 de área interna por 

grama, sendo D = 0,0033 cm? 

Vp = 1 – 2/3 . ro 

Vp = 1 – 2/3 . 0,4 = 0,733 

d = D √  Vp  = 0,0033 √  0,733 = 0,00282 cm 

 1 cm . п . d = 1 . 3,14 . 0,00282 = 0,00892 cm2 

90.000 . 0,00892 = 800 cm2/ cm3 de madeira 

A = 800 / 0,4 = 2.000 cm2/ g de madeira.  

 

Após o processamento de moagem das fibras para a produção de papel, suas superfícies 

passam a ter cerca de 7.500 – 26.000 cm2/ grama de madeira, pois este tem como objetivo 

promover a delaminação de suas paredes e respectiva fibrilação. Para sua determinação são 

utilizados aparelhos especiais, como os denominados por Baner-Mcneh ou Mcneh, com base 

na resistência à difusão de gases ou de água*. 

*Fonte: Schweizer, G: Studie Zur Kennzeichnung Von Papierfaserstoffen Durchihre Spezifische Oberfläche, 

Das Papier, 29 JG, 1/75, 9-15. 

 

3.2.  Área interna de Contato para Substâncias com Capacidade de Inchamento 

Em comparação com a área de contato para substâncias que não incham a madeira, a área de 

contato disponível para materiais com afinidade ao material lenhoso é muito grande, bem 

maior que a área superficial microscopicamente visível. 
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Utiliza-se o termo ¨área de contato¨ em vez de ¨superfície¨, pela seguinte razão: quando a 

água é absorvida pelas paredes celulares da madeira forma-se uma ¨solução sólida¨, onde o 

sistema sólido-sólido é substituído por um sistema sólido-líquido-sólido. Conseqüentemente 

não há superfícies pré-existentes nas áreas de contato formadas, 

Para o cálculo da área de contato entre a madeira e o vapor adsorvido, utiliza-se a seguinte 

equação: 

  Σ = a. N . Pv / M 

onde:  

a = área transversal da molécula adsorvida; 

N = número de Avogrado (No. de moléculas por mol. de gás = 6,02 . 1023); 

Pv = peso em gramas do vapor adsorvido por grama de madeira; e 

M = peso molecular do gás (vapor).  

TABELA 2: EXEMPLOS DE ÁREA INTERNA DE CONTATO ENTRE MATERIAIS CELULÓSICOS E 

SUBSTÂNCIA COM CAPACIDADE DE INCHAMENTO 

MATERIAL MÉTODO ÁREA DE CONTATO E 

(m2/g) 

SUPERFÍCIE INTERNA 

(m2/ g) 

Acer sp. Adsorção de vapor 235 ? 

Picea sp. Adsorção de vapor 254 ≈0,2 

Algodão Adsorção de vapor 120 – 140 0,23 – 0,32 

Polpa sulfito Adsorção de vapor 186 – 202 ≈ 0,46 

Pasta mecânica Adsorção de vapor 212 ≈ 1,86 

 

Geralmente a área de contato é aproximadamente 1.000 vezes maior que a superfície interna 

da estrutura microscópica da madeira e 200 – 260 vezes para o algodão e várias polpas/ pastas 

de madeira. 

 



20 
RELAÇÃO ÁGUA-MADEIRA E SUA SECAGEM  

1ª edição: 1975;  2ª. edição: novembro/ 2.014 
Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR   

Prof. Dr. João Carlos Moreschi 

___________________________ 
A presente apostila foi elaborada para fins didáticos e seu dowload e cópia estão disponíveis para qualquer pessoa 
interessada. Contudo a alteração de seu conteúdo, a transcrição da totalidade ou parte de seu texto, bem como a tradução 
total ou parcial não estão autorizadas, exceto se devidamente citada a sua fonte. 
 

O cálculo da adsorção nas superfícies internas da estrutura microscópica pode ser 

praticamente negligenciado. 

 

3.3.  Acessibilidade da Celulose 

A acessibilidade da celulose é controlada principalmente pela proporção de regiões amorfas 

na estrutura supramolecular: pelo fato das regiões cristalinas não adsorverem água, a água 

adsorvida é proporcional à porção de celulose amorfa. 

Qualquer tipo de tratamento da celulose nativa, com cerca de 70% de regiões cristalinas e 

30% de regiões amorfas, provoca uma modificação nesta proporção (celulose regenerada 

contem 40% de regiões cristalinas x 60% de regiões amorfas) e, conseqüentemente, o grau de 

adsorção de água aumenta em aproximadamente 2 vezes.  

De modo geral as acessibilidades de vários materiais celulósicos, determinadas por diferentes 

métodos, correlacionam-se com a porção não cristalina - do ponto de vista prático, a melhor 

maneira de comparar a acessibilidade de vários materiais celulósicos é pelo seu teor de 

umidade de equilíbrio, em qualquer combinação das variáveis temperatura e umidade relativa 

fixas. 

4. ADSORÇÃO 

4.1. Terminologia 

Primeiramente é importante o salientar sobre o uso freqüente de dois termos, muitas vezes de 

forma indiscriminada: absorção e adsorção. 

De acordo com a nomenclatura das ciências químicas de superfície, absorção refere-se à 

aquisição de um líquido por meios mecânicos, por um sólido poroso, dentro de sua estrutura 

capilar grossa, provocada por forças de tensão superficial. Este fenômeno ocorre em capilares 

suficientemente grandes e visíveis sem magnificação, encontrando-se acompanhado por uma 

redução limitada de pressão de vapor.  
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Pelas razões supracitadas, a energia necessária para a evaporação do líquido absorvido é 

pouco maior que a energia necessária para evaporar o mesmo líquido de uma superfície 

externa e plana. 

O termo adsorção, por outro lado, relaciona-se à aquisição íntima de um gás, de um líquido na 

fase de vapor, ou de um material liberado da sua solução ou de substâncias gelosas por um 

material poroso.  

Muitas vezes a aquisição por adsorção evolve apenas uma camada monomolecular. Entretanto 

caso ela seja polimolecular, em média raramente excede 10 camadas. 

A adsorção é acompanhada por liberação de calor, a qual, em quase todos os casos, atinge 

valores consideravelmente altos. No caso da madeira este calor chama-se ¨calor de 

inchamento¨.  

Caso o “calor de inchamento” se refira a uma reação química entre adsorvente e adsorvido 

por meio de ligações covalentes, trata-se de adsorção química (água de constituição química). 

Se o adsorvido estiver mantido no lugar por valências secundárias, como pelas forças de Van 

der Wall ou pontes de hidrogênio, trata-se de uma adsorção física verdadeira. 

O termo sorção aplica-se como termo geral para os processos de adsorção e de desorção 

combinados, ou quando não se faz distinção entre a aquisição ou perda do adsorvido. 

4.2. Tipos de Adsorção 

Cinco são os tipos de adsorção conhecidos e todos eles se referem à adsorção verdadeira, 

como ilustrado pelas isotermes. Apresentadas a seguir: 
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              Fig. 5. Relação entre a umidade relativa e a quantidade adsorvida em diferentes 
tipos de adsorção. 

A isoterme de adsorção é a relação entre a quantidade de material adsorvido em peso ou em 

volume e a pressão de um gás, ou à concentração de um adsorvido em solução a uma 

temperatura constante. 

Adsorção ¨tipo 1¨ ou adsorção Langnuir: Este tipo de adsorção consiste invariavelmente de 

uma só camada de moléculas (adsorção monomolecular). Este tipo também é aplicado para a 

aquisição de gases por uma superfície sólida e para a adsorção de soluções em todos os tipos 

de sólidos – a adsorção química sempre segue esta isoterme. 

Adsorção ¨tipo 2¨ ou adsorção ¨Sigmoide¨: Este tipo de adsorção é sempre polimolecular e 

coincide na primeira parte com a isoterme tipo 1, com formação da primeira camada 

monomolecular. 

Toda formação de ¨solução sólida¨ (adsorção de vapor em celulose e madeira) segue o tipo 2. 

Neste caso a adsorção nas superfícies existentes é baixa (veja item 3.1.) em comparação à 

adsorção que toma lugar dentro das substâncias sólidas (parede celular). 

As adsorções tipos 1 e 2 sempre resultam em significativas evoluções de calor.  

Adsorção ¨tipo 3¨: Este tipo de adsorção difere do tipo 2, de maneira que a evolução de calor 

é praticamente negligenciável (exceção): o calor de adsorção de vapor é apenas um pouco 

maior que o calor para a sua condensação e, neste caso, as forças atraentes entre o adsorvente 

e o adsorvido são consideradas aproximadamente iguais às forças atraentes do próprio 
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adsorvido (coesão). Por esta razão, as quantidades adsorvidas em pressões de vapor relativas 

são pequenas, porém aumentam sob maiores pressões. Exemplo: Adsorção de vapor por 

glicerina, etilenglicol e polietilenglicol sólido ou líquido. 

A diferença principal entre a adsorção tipo 2 e tipo 3 está na magnitude das forças atraentes 

entre o adsorvente e o adsorvido, e dentro do próprio adsorvido. 

Adsorção ¨tipo 4¨: Este é um caso especial da adsorção tipo 2, de maneira que a adsorção 

final é limitada – trata-se de uma adsorção polimolecular em material rígido com capilares 

muito finos, os quais se enchem de vapor antes que a pressão de vapor atinja o ponto de 

saturação (adsorção de vapor em sílica-gel). 

Adsorção ¨tipo 5¨: Refere-se a um caso especial da adsorção do tipo 3, de maneira que a 

adsorção final é limitada pelas razões citadas acima (adsorção de vapor em carvão vegetal). 

 

5. SORÇÃO DE VAPOR POR MATERIAIS CELULÓSICOS 

5.1.  Maneiras de Fixação da Água na Madeira 

Os estudos da sorção de vapor pela madeira se complicam pelas diferentes maneiras de 

fixação da água e dos vários graus de transição entre elas : A água de maior fixação é a ¨água 

de constituição¨, que realmente faz parte da constituição química da celulose e da 

hemicelulose e não volta a se tornar água antes que estes materiais sofram degradação térmica 

drástica, resultando na separação de grupos hidroxílicos (OH) e de hidrogênio (H) para 

posterior formação de água. 

 

Credita-se que a aquisição deste tipo de água na fase de adsorção química, seja uma 

conseqüência das propriedades polares da molécula de água, a qual é atraída pelos grupos 

hidroxílicos livres na superfície, com os quais entram em intercâmbio com seus potenciais 

elétricos. 
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Fig. 6. Representação da polaridade de moléculas de água aderidas 
à superfície de fibrilas elementares de celulose. 

Em termos de adsorção, esta porção de água poderia ser adquirida até uma umidade relativa 

de aproximadamente 20%, correspondendo à isoterme de adsorção ¨tipo 1¨. 

              
Fig. 7. Atribuição dos tipos de adsorção às condições de aquisição de água. 

 

Segue no processo de aquisição de água à porção que está fixada em ¨solução sólida¨, em 

camadas polimoleculares, entre as umidades relativas de 20-90%, aproximadamente. Segundo 

BET (Brunauer, Emmet e Telles), 5-8 camadas de moléculas de água se acumulam na 

superfície fibrilar, atingindo 10 - 18 Å de espessura. 

Determinações experimentais mostram que as isotermes tipo 1 e 2 (Langnuir e BET) são bem 

coincidentes a partir de aproximadamente 5% de teor de umidade na madeira, até 10 – 12%U 

(60 – 65% de umidade relativa). Além deste limite a adsorção polimolecular é sobreposta pela 
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condensação capilar, indo até cerca de 90% UR (zona de transição que, devido à 

complexidade de ocorrências, não pode ser descrita matematicamente).  

Somente a partir de 90% UR quase toda a aquisição de água adicional deve-se à condensação 

capilar: Nesta faixa, entre 90 99,5% UR, aplica-se a Lei de Thompson (vide 5.2.). 

Embora a condensação capilar normalmente tome lugar somente nos capilares da estrutura 

microscópica da madeira (a partir de 90% UR), a mesma ocorre em pequena quantidade nos 

espaços vazios dentro da parede celular, os quais foram determinados em aproximadamente 

2% de sue volume. Possivelmente uma fração destes espaços seja responsável por parte da 

condensação capilar que inicia acima de 60 – 65% UR. 

Maior parte da condensação capilar ocorre na estrutura microscópica da madeira, após a 

saturação das paredes celulares. 

Os lumens com 15 µ de diâmetro, de uma madeira com massa específica de 0,4 g/ cm3 a 0% 

de teor de umidade, podem adquirir até 150% de umidade em relação ao seu peso seco, além 

de aproximadamente 30% por suas paredes celulares. Assim sendo, esta madeira pode 

adsorver até 30% de seu peso entre 0 -99,5% UR, e a estrutura capilar absorver 150% do 

peso da madeira entre 99,5 – 99,99% (esta mudança abrupta na magnitude de aquisição de 

água é discutida com mais detalhes no item 5.5.). 

relação entre umidade relativa e temperatura do ar, usando soluções saturadas 

Vários valores exatos de umidade relativa podem ser facilmente criados através de soluções 

saturadas de diferentes substâncias químicas, pois imediatamente acima destas soluções o ar 

fica com uma determinada umidade relativa, quando observados os seguintes cuidados: 

• Que a solução esteja absolutamente saturada (sempre deve sobrar sal não dissolvido 

no fundo do recipiente utilizado); 

• Que a solução seja permanentemente agitada para evitar gradientes de concentração; 

• Que o ar acima da solução circule para que a umidade relativa do ambiente fique 

homogênea; 
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• Que a temperatura do sistema seja constante. 

Na tabela a seguir são apresentadas várias substâncias químicas que podem ser empregadas 

para o condicionamento ambiental em certas umidades relativas, em diferentes temperaturas. 

TABELA 3. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS PARA O CONTROLE DAS 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE SECAGEM DE MATERIAIS CELULÓSICOS 

SUBSTÂNCIA ESTADO 
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5.2. Equações de Adsorção 

5.2.1. Equação Matemática de Langnuir 

A primeira equação matemática para a descrição da adsorção foi desenvolvida por Langnuir e 

aplica-se apenas para a adsorção em camadas monomoleculares. Esta equação considera a 

adsorção um processo dinâmico, no qual se forma um estado de equilíbrio entre o grau de 

adsorção e de desorção de um gás em uma superfície. 

V = Vm . bp / 1 + bp     

onde:  
V = quantidade de gás adsorvido sob pressão parcial do vapor ¨p¨, no estado de 

equilíbrio; 
Vm = quantidade de gás adsorvido para formar uma camada monomolecular inteira na 

superfície; 
b = constante em função da velocidade de adsorção e de desorção; e 
p = pressão parcial de vapor. 

5.2.2. Adsorção ¨tipo 2¨, BET 

A equação de Langnuir foi modificada por Brunauer, Emmet e Telles (BET) para se poder 

descrever matematicamente a adsorção ¨tipo 2¨(polimolecular), considerando que a adsorção 

em qualquer camada é independente da quantidade já adsorvida, e que a evolução de calor 

limita-se apenas à formação da camada monomolecular. A seguinte é a equação na sua forma 

mais simples: 

1/ V . [ p (po – p)] = (1/ Vm . C) + (C – 1/ Vm . C) . (p/ po ) 

onde: 

V = volume de gás ou vapor sob a pressão p, por peso unitário de adsorvente quando a 
pressão de saturação for igual à po; 

p  = pressão atual do gás ou do vapor; 
po = pressão saturada de vapor; 
Vm = constante que representa o volume adsorvido, através da formação de uma 

camada monomolecular completa (influência da área de contato); e 
C  = constante que depende do calor de absorção. 
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A constante ¨C¨ pode ser derivada da seguinte equação:  

C = Ke – (El – EL) . R/T  

onde: 

K: constante (próxima ao valor 1);

e: base do logaritmo natural; 

El: calor de adsorção; 

EL: calor de condensação; 

 R: constante de gases (Po . Vo/ 273), em oC; e 

T: temperatura absoluta (temperatura em oC + 273). 

A equação de BET é a que oferece a melhor representação matemática do fenômeno de 

adsorção em madeira e celulose, mesmo que algumas das suposições em que ela se baseia, 

não podem ser consideradas como rigorosamente válidas. 

 

5.2.3. Condensação capilar acima de 90% UR 

No limite ou acima de 90% UR o fenômeno de adsorção é, em sua maior parte, uma função 

da condensação capilar na madeira.  

A seguinte equação pode ser formulada pela lei de Thompson* para a determinação da 

pressão d vapor: 

  p = (1 /po . e) . ( -2 . σM / r. φ .R . T)                r = 2σ M / σ R T(ln p/ po) 

onde: 

p = pressão atual de vapor; 

po = pressão de saturação; 

e = base do logaritmo natural; 

σ = tensão superficial do líquido; 

M = peso molecular (H2O = 18); 

r = raio do capilar; 

φ = densidade do líquido (H2O = 1); 

R: constante universal de gases (po Vo/ 273); e 

T: temperatura absoluta (temp. oC + 273). 
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*Lei de Tompson:  

A pressão de vapor p no capilar, acima do menisco da coluna do líquido, é menor que a pressão de vapor 
acima de uma superfície aberta do mesmo líquido. As forças capilares impedem a evaporação, embora a 
pressão de vapor seja menor que a pressão de saturação. 

 

Quanto menores os diâmetros dos capilares, maiores serão suas forças capilares - forças mais 

baixas poderão atingir a pressão de vapor sem acarretar evaporação da água existente no 

capilar. 

O expoente da equação consiste praticamente de dois fatores, sendo eles:   

a) M/ φ.R.T   

 b) 2σ/ r     (vide significado das variáveis na equação anterior) 

O primeiro fator contém valores fixos e é uma constante, enquanto o segundo, chamado 

tensão ou pressão capilar, é o que determina os valores da equação e indica que as forças 

capilares são inversamente proporcionais aos raios dos capilares. 

Segundo a lei de Tompson, a umidade de equilíbrio depende da umidade relativa do ar, como 

representado pela isoterme apresentada a seguir: 

 

Fig. 8. Relação entre a umidade de equilíbrio e a umidade 
relativa do ar em temperatura constante. 
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Esta parte da isoterme de adsorção, determinada matematicamente, mostra-se coincidente 

com a curva experimental para a faixa de umidades relativas altas ou de condensação capilar 

(vide item 5.1.).  

 

5.3 Histereses de Sorção 

A umidade de equilíbrio de uma madeira sempre é mais alta no processo de desorção que no 

processo de adsorção. Verifica-se tal fato pela obtenção de duas diferentes isotermes (de 

desorção e de adsorção a uma mesma temperatura, com variação na umidade relativa do ar). 

Ao intervalo existente entre as duas curvas, determina-se ¨histerese de sorção¨. 

 

 

                  Fig. 9. Histerese de sorção para a madeira de Picea sp. 

 

A diferença entre a umidade de equilíbrio de desorção (Ud) e a umidade de equilíbrio da 

adsorção (Ua) depende exclusivamente da umidade relativa e da temperatura do ar do 

ambiente em que a madeira se encontra, como apresentado a seguir: 
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                  Fig. 10. Diferença Ud – Ua em relação à UR e à temperatura. 

De acordo com o último gráfico apresentado, a diferença Ud – Ua aumenta gradualmente até 

a UR de aproximadamente 85% e diminui rapidamente entre 85 e 100%.  

Uma histerese de sorção pode ser caracterizada pelo produto Ua/Ud, o qual é 

aproximadamente constante na faixa de 0 – 85%UR (parte da relação linear entre Ud – Ua e 

UR). 

O fenômeno da histerese de sorção foi estudado detalhadamente há muitos anos e, na faixa de 

UR alta, uma explicação satisfatória foi dada por Zsigmondi, da seguinte maneira: ¨Como a 

desorção se encontra na faixa de condensação capilar, as paredes internas dos capilares 

mantêm umidade por mais tempo, resultando numa melhor umectação em uma determinada 

UR. Ao contrário, durante a adsorção, as paredes dos capilares são inicialmente secas, fato 

que retarda o processo de umectação¨. 

 

   Fig. 11. Ângulos de umectação e de desumectação 
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Conseqüentemente, para cada caso os meniscos côncavos terão raios diferentes, resultando 

em diferentes ângulos de umectação e diferenças na pressão parcial de vapor (PpD < PpA). 

Isto  significa que a água ainda tem possibilidade de ficar condensada  nos capilares durante a 

desorção, enquanto que na adsorção não ocorrerá condensação no mesmo percentual de UR 

discutido. 

A explicação mais aceita para a faixa de UR inferior é dada por Urquardt e Willians como: ¨O 

efeito da histerese é atribuído à mudança em disponibilidade de grupos hidroxílicos polares da 

celulose (OH), os quais fixam a água por meio de pontes de hidrogênio¨. 

Na condição original de saturação os grupos OH da celulose e da lignina estão quase 

inteiramente ocupados por água de sorção, No entanto, durante a secagem, ocorre liberação 

destes grupos pela evaporação da água e, por concentração, aproximam-se uns dos outros até 

o ponto de haver uma satisfação química mútua entre eles. 

Durante a adsorção subseqüente certo número destas ligações se torna irreversíveis, não 

podendo ser liberadas para nova aquisição de água, resultando numa menor adsorção. 

A histerese de sorção pode ser repetida indefinidamente, excetuando-se no primeiro ciclo 

onde há necessidade de uma ligeira correção: na secagem da madeira verde, os valores de 

umidade de equilíbrio sempre são um pouco maiores que os determinados nas desorções 

subseqüentes, pelas mesmas razões citadas nos dois parágrafos anteriores e, em conseqüência, 

o primeiro ciclo de desorção é um processo irreversível. 

 
               Fig.12. Ciclos de sorção subseqüentes da madeira 
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5.4. Efeito da Temperatura 

O efeito da temperatura na adsorção de água pela madeira foi estudado detalhadamente por 

Urquart e Willians, os quais verificaram que o aumento da temperatura na faixa de 20-110oC 

reduz a umidade de equilíbrio da madeira em todos os valores de UR, de maneira que quanto 

mais alta a temperatura, menor é a umidade de equilíbrio em uma UR fixa – efeito este de 

grande interesse para a prática de secagem da madeira. 

 

      Fig.13. Isotermes de sorção para a madeira de Picea sp. em diferentes temperaturas 

 

A diminuição da umidade de equilibro com o aumento da temperatura, deve-se à tendência 

natural das moléculas adsorvidas a evaporar da superfície mais facilmente em temperaturas 

elevadas. 

A mudança abrupta das isotermes na faixa de temperaturas e umidades relativas mais altas, 

provavelmente relaciona-se à liberação das tensões internas causadas pela secagem inicial 

(liberação dos grupos OH de moléculas de celulose e lignina), tornando novamente os grupos 

OH em condições de adsorção de água. 

O aquecimento causa alterações físico-químicas na madeira (*), e a capacidade de sorção 

diminui sensivelmente após o tratamento por temperaturas entre 100 – 200oC; no entanto a 

histerese será mais acentuada,  visto que a de adsorção sofrerá maior alteração em relação à 

de desorção. 

*A degradação térmica inicia quando a madeira é submetida ao tratamento a 260oC sob vácuo.  
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Fig.14. Curvas de sorção para Pinus sp. em diferentes tratamentos de secagem 

 

 

A alteração da isoterme higroscópica é causada por alterações físico-químicas na mecânica de 

sorção, como descrito a seguir: 

• A parte física é atribuída às tensões de tração entre moléculas de celulose, as quais 

provavelmente são formadas na última fase de secagem artificial, abaixo de 

aproximadamente 10 – 8% U, quando em alguns lugares as ligações OH- - - H2O - - 

são substituídas por ligações secundarias OH - - OH. Esta alteração poderá acarretar 

até uma deformação plástica em nível submicroscópico, pela secagem rápida, que 

posteriormente dificilmente será reversível e causará um retardamento na sorção 

(alterações nas propriedades elásticas da parede celular). 
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Fig. 15. Alteração física na mecânica de sorção   (tensões 
de tração entre moléculas de celulose) 

 

• A alteração química deve-se principalmente a uma recomposição da estrutura química 

da hemicelulose e da lignina (ponto de amolecimento de 80 – 180oC) e, 

respectivamente, um amolecimento das mesmas substâncias que preenchem espaços 

ou são impregnadas em maior profundidade nas paredes celulares. Maiores alterações 

na parte química ocorrem acima de 150o C, com a liquefação de pectinas e ligninas, 

bem como pela hidrólise das mesmas(*). 

* Fonte: Pesquisas desenvolvidas por Seborg, Stamm, Kollmann e Forreiter, com madeira prensada sob 

alta temperatura, 

Pesquisas de Schneider e Rusche, 1973 (**) comprovam o comportamento já descrito por 

Kollmann, até a temperatura de 180oC. 

Em madeira aquecida acima de 180oC observou-se uma perda essencial de substância 

lenhosa, acompanhada de um aumento considerável das propriedades de sorção, que podem 

ser explicadas pelo surgimento de novos espaços internos proporcionado pela desintegração 

térmica do material lenhoso (vide figura 14 abaixo). Futó, 1976 (***) observou a separação 

entre as redes primária e secundária e afirma ser a zona mais fraca da parede celular, bem 

como que a plasticização da matéria lenhosa através da hidrólise mostra os seus primeiros 

efeitos. 

**Fonte: Sorptionsverhalten Von Buchen-und Fichtenholz nach Waermeeinwirkung in Luft und in Vakuum, 

Holz als Rok-und Werkstoff, 31(1973) p. 313-19. 

***Fonte: Futó, L. P. Einfluss der Temperatur auf dem Photochemischen Holzabbau Holzaes Rok-und 

Werkstoff, 34 (1976/2) – 49-54. 
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Observa-se que a curva de sorção sofre uma melhora no que diz respeito à sua redução, 

quando o material é submetido a tratamentos de temperaturas mais altas e por tempos mais 

prolongados (vide figura 14 abaixo). A melhora pode ser expressa pela ¨capacidade de sorção 

relativa¨ e definida pela área (chuleada) obtida entre a própria curva de sorção e a abscissa, 

em comparação com 100% da curva de sorção para a madeira não tratada. 

 

    Figura 16. Desintegração térmica da madeira          Figura 17. Capacidade de sorção 
relativa 
                    

 

 

Capacidade de sorção relativa: 

A capacidade de sorção relativa (CS) é, sem dúvida, relacionada à perda de substâncias 

lenhosas, até certo ponto.     

As perdas de substâncias por tratamento a 170oC foram analisadas por Matthews, C. (*), 

sendo que em relação ao peso inicial elas foram de 5% em hemicelulose, aproximadamente 

5% em cinzas e somente 1% em celulose. 
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Fig.18. Capacidade de sorção relativa/ horas        Fig. 19. Capacidade de sorção recativa/ 
perda de substância 

*Fonte: Carbohidrate Losses at High Temperatures in Kraft Pulping, Svensk Papperstidning, 77 no. 17, 1974, 

629-635 

A avaliação das curvas apresentadas acima poderia levar à conclusão ter havido melhora das 

propriedades de sorção, e com mais ênfase com o tratamento feito até 25 horas e 200oC. 

Contudo, este tratamento causa ao mesmo tempo uma perda de peso de aproximadamente 

15% que, conseqüentemente, diminuirão proporcionalmente as resistências mecânicas da 

madeira. Desta forma, a avaliação com finalidades práticas deve ser feita considerando-se o 

tipo de tratamento e sua própria finalidade, como segue: 

  

 

 

 

 

 

 

Sorção baixa, inchamento 

 e contração baixos 

 

 
Resistências mecânicas 

baixas 

Sorção relativamente alta  Resistências mecânicas 

relativamente altas 
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5.5. Sorção da Madeira Processada 

Nos processos de fabricação como os de compensados, aglomerados chapas minerais, chapas 

de fibras, etc., ocorrem alterações consideráveis no comportamento higroscópico da madeira 

e, respectivamente, dos produtos de madeira, causadas pela vaporização, secagem, aplicação 

de adesivos, temperatura e pressão. 

Segundo Kollmann, a madeira compensada mantém o mesmo ponto de saturação das fibras 

(ou ligeiramente menor), e uma diferença na adsorção de ± 2%U. 

 

                             Fig. 20. Curvas de adsorção para Fagus sp. e compensados 

A chapa mineral de cimento tem características semelhantes às de madeira, mesmo que a 

curva de sorção seja um pouco diferente, pois a umidade é relacionada ao peso total. 

 
Fig. 21. Tipos de sorção para diferentes chapas minerais. 



39 
RELAÇÃO ÁGUA-MADEIRA E SUA SECAGEM  

1ª edição: 1975;  2ª. edição: novembro/ 2.014 
Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR   

Prof. Dr. João Carlos Moreschi 

___________________________ 
A presente apostila foi elaborada para fins didáticos e seu dowload e cópia estão disponíveis para qualquer pessoa 
interessada. Contudo a alteração de seu conteúdo, a transcrição da totalidade ou parte de seu texto, bem como a tradução 
total ou parcial não estão autorizadas, exceto se devidamente citada a sua fonte. 
 

 

O comportamento das chapas de fibras de madeira depende muito de sua própria massa 

específica, pois a histerese e o PSF são diretamente proporcionais a esta variável. Existe 

também uma inter-relação com a porcentagem de adesivos utilizados nas chapas, que atua 

como retardante da adsorção de água, especialmente sob alta umidade relativa – o mesmo 

ocorre para chapas aglomeradas (vide figura a seguir). 

 
        Fig. 22. Efeitos da porcentagem de adesivos sobre a adsorção. 

 

5.6. Ponto de Saturação das Fibras (PSF) 

Tão logo seja removida a água de adsorção capilar durante a secagem e a madeira contenha 

somente água em ¨solução sólida¨ nas paredes celulares, ela sofre uma mudança sensível em 

suas propriedades. A este valor crítico de teor de umidade denomina-se  ¨ponto de saturação 

das fibras¨ (PSF) e, entre outras, as alterações de maior importância são assim observadas: 

• Não haverá contração da madeira com a perda de água de seu estado saturado de 

umidade até atingir o PSF; 
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• A resistência mecânica da madeira aumenta gradativamente com a perda da água das 

paredes celulares, em teores de umidade abaixo do PSF; 

• A condutibilidade elétrica diminui pouco com a remoção da água capilar (acima do 

PSF), e sofre queda drástica com a perda da água contida nas paredes celulares 

(abaixo do PSF); 

• A evolução de calor é contínua sobre toda a faixa de adsorção pela parede celular, e é 

praticamente negligenciável ao entrar na faixa de adsorção pela estrutura capilar 

grossa da madeira. 

O ponto de saturação das fibras pode ser estimado por interpolação dos valores obtidos entre 

98 e 100% de umidade relativa. Contudo, de maneira alguma este valor pode ser considerado 

como umidade de equilíbrio em 100% UR. 

A isoterme de adsorção apresenta uma curvatura mais acentuada em 99,5% UR devido ao 

impacto da condensação capilar, onde realmente corresponde ao PSF. Contudo, no ponto de 

vista prático não é possível distinguir os valores de PSF interpolados a 99,5% e 100% UR. 

A indistinção dos valores interpolados entre 99,5% e 100% UR não invalida a definição, uma 

vez que a umidade relativa de 100% não é atingida antes que todos os espaços da madeira 

estejam cheios de água. 

Quanto ao PSF determinado por outros métodos, o teor de umidade encontra-se normalmente 

na faixa de 25 e 32%U. (uma função da massa específica, porosidade, paredes e substâncias 

participantes da madeira). 
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Métodos para a determinação do PSF: 

As melhores estimativas dos valores do PSF são obtidas pela determinação do ponto exato de 

mudança das propriedades da madeira: 

• Sabendo-se que a contração e o inchamento da madeira somente ocorrem com teores 

de umidade abaixo do PSF, este ponto pode ser determinado por medições contínuas 

das dimensões de corpos-de-prova sujeito à desorção ou à adsorção; 

• Outro método envolve a determinação do calor de adsorção, baseando-se no fato que a 

mudança de energia para o volume água-madeira acima do PSF ser virtualmente igual 

a zero (*): calcula-se o calor diferencial por meio da equação de Clausius-Claperyron, 

com dados obtidos sob diferentes temperaturas; 

• O PSF também pode ser estimado em base que quase todas as propriedades mecânicas 

da madeira melhoram significativamente com a queda do teor de umidade (*): 

lançando-se a um gráfico, os logaritmos correspondentes a valores de várias 

resistências, versus o teor de umidade da madeira, podem ser obtidas retas que terão 

um ponto de interseção comum numa posição do gráfico elaborado – o ponto de 

interseção corresponderá com boa precisão, ao valor de teor de umidade para o PSF 

obtido por interpolação da curva de adsorção e de outras maneiras.  

 

*Fonte: Stamm, A., Wood and Cellulose Science, PP. 207-211. 

• Uma das maneiras mais corretas para estimar o PSF é a combinação das medições de 

inchamento e do teor de umidade, em diferentes umidades relativas e em conjunto 
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com a determinação do inchamento máximo em água. A relação entre o teor de 

umidade e o inchamento é quase constante para diferentes umidades relativas. 

Multiplicando-se o valor médio desta relação pelo valor máximo de inchamento, 

determina-se o teor de umidade correspondente ao PSF. 

• Determina-se também o PSF de uma madeira através de medições da sua 

condutibilidade elétrica: Secando a madeira gradualmente a partir de seu estado verde, 

a condutibilidade elétrica diminui lentamente; em seguida ocorre uma diminuição 

rápida (50X), indicando estar próximo do PSF. Deste ponto em direção a teores de 

umidade mais baixos, a condutividade elétrica diminui linearmente (20.000X, a até 

7%U). 

O ponto tangente localizado no final da parte linear com o início da parte curva, do 

relacionamento entre o teor de umidade e a condutividade elétrica, indica o ponto a ser 

admitido como o PSF da madeira testada.  

 

 

Fig. 23. Relação entre a condutibilidade específica e o teor de umidade. 
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5.7. Termodinâmica da Adsorção 

As mudanças de estado de um material, de sólido para líquido e de líquido para gasoso 

ocorrem através do aquecimento, resultando numa adsorção de energia pelas próprias 

moléculas constituintes deste material: Quando no estado sólido, as forças atraentes entre suas 

moléculas são suficientemente altas para mantê-las em seus lugares, formando uma 

composição cristalina ou semicristalina.  

Com o aumento da temperatura em um sólido, o calor adsorvido causa uma vibração irregular 

das moléculas e, tão logo ele seja suficientemente alto para que as moléculas não voltem a 

seus lugares, o sólido se torna líquido. 

Adicionando-se ao sistema mais energia na forma de calor, o movimento das moléculas torna-

se livre, fato este que provoca a conversão do líquido para gás.  

A conversão do líquido em gás não ocorre somente no ponto de fervura, visto que diferentes 

moléculas deste líquido possuem cargas de energia diferentes. Todavia algumas delas, perto 

da superfície, possuem suficiente energia para poder escapar do conjunto líquido, mesmo em 

temperaturas ainda baixas. Este fenômeno ocorre pela criação de uma pressão de vapor acima 

do líquido, a qual aumenta com o aumento da temperatura. 

 

 

Se não fosse pela atuação das várias forças atraentes entre átomos e moléculas, toda a matéria 

existente estaria no estado gasoso - a grande variação entre diferentes materiais (seu estado, 

sua natureza e suas propriedades), deve-se à existência da ampla faixa de forças atraentes 
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(desde as mais fracas, como as de Van der Wall, até as dielétricas, as pontes de hidrogênio, as 

pontes eletrostáticas e as ligações covalentes). 

As forças dielétricas e as pontes de hidrogênio, resultantes de posse incomum de pares de 

elétrons, são responsáveis pela adsorção física e pelas mudanças energéticas que 

acompanham a adsorção. 

 

 

6. CONTRAÇÃO E INCHAMENTO DA MADEIRA 

A madeira e vários materiais celulósicos, como todo gel natural higroscópico, quando no 

estado saturado de água, ao secar começa a se contrair quando atinge o PSF. Deste ponto até a 

madeira entrar em equilíbrio higroscópico com as condições ambientais, a contração progride 

proporcionalmente à perda de água pelo material. 

A contração da madeira é acompanhada por empenamentos, rachaduras, fendas, etc., e é 

considerada a propriedade física mais problemática da madeira. Conseqüentemente, o 

conhecimento profundo deste fenômeno e do fenômeno inverso (inchamento) é de grande 

importância para que se possa contornar estes efeitos prejudiciais ou reduzir suas magnitudes. 

 

 

6.1 Natureza e Causas da Contração e Inchamento 

Contração e inchamento podem ser definidos como a diminuição e o aumento das dimensões 

de um material gelatinoso em relação às suas dimensões iniciais, respectivamente 

acompanhados pela desorção e adsorção de um adsorvido mantido em ¨solução sólida¨ dentro 

do gel. Mudanças de dimensões somente ocorrem onde a adsorção ou a desorção ocorrem de 

forma espontânea, influenciando na ¨solução sólida¨. 

Caso o adsorvido esteja fixado em superfícies pré-existentes ou dentro dos poros rígidos de 

um sólido, a desorção não será acompanhada de contração. 
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Se a água das paredes celulares for substituída por um líquido não polar (não umectante), 

como a acetona com baixa tensão superficial, relativamente pouca contração acompanhará a 

desorção do material. Provavelmente, em conseqüência disto, para ocorrer mudanças nas 

dimensões do adsorvente, o adsorvido deve ter uma real e forte afinidade com o material, 

sendo também intimamente disperso dentro do adsorvente para provocar mudanças 

dimensionais significativas, acompanhando a desorção ou a adsorção. 

Qualquer adsorvido que possua moléculas suficientemente pequenas e afins a materiais 

celulósicos formarão uma ¨solução sólida¨ com os mesmos, acompanhado de evolução de 

calor e de uma contração considerável durante a desorção. Para que isto aconteça, o 

adsorvente também deve possuir certa plasticidade para que possa ocorrer contração no 

decorrer da desorção, ou  inchamento com a adsorção de moléculas. 

O sistema madeira-água satisfaz perfeitamente estas duas exigências, quais sejam: 

• O adsorvente possui certa plasticidade; e 

• O adsorvido tem moléculas pequenas e suficientemente afins do adsorvente, podendo 

formar espontaneamente uma ¨solução sólida¨ íntima co o mesmo, acompanhado por 

evolução de calor. 

 

Anteriormente foi comentado que a aquisição de água pela parede celular ocorre 

principalmente nas regiões amorfas, entre as moléculas de celulose compridas e não 

orientadas que as formam, bem como entre as superfícies das regiões cristalinas que formam 

fibrilas elementares. 

Pela remoção da água (desorção) existente nestes espaços criam-se forças de tensão nas áreas 

de contato entre a celulose e a água, as quais promovem a aproximação mútua e forçada das 

moléculas de celulose.  
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A aproximação das moléculas de celulose desorientadas das regiões amorfas tende a melhorar 

a orientação das mesmas, geralmente no sentido perpendicular à direção longitudinal das 

regiões cristalinas. Devido a este fato, a contração e o inchamento ocorrem principalmente no 

sentido perpendicular à direção da estrutura fibrilar, a qual é idêntica à das regiões cristalinas. 

Uma vez que a dimensão longitudinal das moléculas de celulose é de 500 – 2.000 vezes maior 

que o seu próprio diâmetro, as forças de desorção e de adsorção aproximam ou separam os 

extremos destas moléculas apenas entre 0,05 – 0,2% dos movimentos perpendiculares 

correspondentes. Como exemplo, para a madeira a contração no sentido longitudinal foi 

determinada em aproximadamente 0,1 - 0,3% da sua contração no sentido transversal  (média 

das contrações radial e tangencial), a qual pertence ao intervalo de 3 – 10%. 

Exceção a este padrão de contração é feita apenas para o lenho tardio do lenho de 

compressão, onde a contração longitudinal atinge valores expressivos, causada  pela 

¨orientação deitada¨ da estrutura fibrilar.   

  

 

Além do que já foi expresso, pesquisas executadas por Espenas, L. D. (*) revelaram que 

durante a desorção pode ocorrer o efeito de inchamento longitudinal em algumas madeiras, 

até que elas atinjam 10 – 12%U (vide resultados para Western Hemlock na figura abaixo). 
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Fig. 24. Inchamento e contração para duas espécies de madeira 

 

*Fonte: Longitudinal Shrincage of Western Redcedar, Western Hemlock and True Fir. For.Prod., vol. 24 no. 10, 

oct 74.p. 46-48 

 

Este comportamento, comprovado para várias madeiras, poderá ter sua explicação através das 

forças que provavelmente atuam durante a desorção, dentro da parede celular de uma única 

célula, como explanado a seguir: 

 

Para contração:  

 

¨Contração tipo colapso¨ 
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Para inchamento:  

 

Quando a célula estiver inchada, as forças de 

tração atuam pelo lado de fora e as de 

compressão pelo lado de dentro (pelo 

inchamento interno), resultando numa 

diminuição do comprimento¨l¨.  

Pela eliminação das moléculas de água dos 

capilares maiores (movimento capilar) as 

forças de tração e de compressão se tornam 

reversas, causando um aumento da dimensão 

¨l¨ pelo sistema elástico, que só depois será 

diminuída por efeito da retirada de moléculas 

de ligações físicas e químicas das regiões 

amorfas no sentido longitudinal e, 

respectivamente, das retidas entre as fibrilas 

inclinadas.                                                      

 

 

6.2. Cálculos de Contração e Inchamento 

5.2.1. Determinação linear 

O fator de inchamento linear máximo é definido pela diferença de dimensão entre a situação 

em que a madeira se encontra saturada de umidade e a situação completamente seca, em base 

à sua situação original (seca), e é calculado como:    
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α max =  (lu – lo/ lo) . 100    [%] 

onde:  

 

lu: dimensão do corpo de prova no 
estado saturado de umidade, em 
uma determinada direção anatômica 
(tangencial, radial ou longitudinal); 

lo: dimensão na mesma direção, com a 
madeira no estado seco a 0%U; 

   

Analogamente, define-se o fator de contração linear máxima em relação à sua dimensão no 

estado saturado de umidade, como: 

   β max = (lu – lo/ lu) .100    [%] 

A diferença encontrada entre α max e β Max  é atribuída pelo fato que o resultado da 

subtração lu – lo,  relaciona-se uma vez à dimensão seca ( para inchamento), e outra vez à 

dimensão verde (para contração). Em função desta diferença de base para os cálculos, onde α 

sempre dera maior que β na mesma situação (lu –lo), a inter relação entre  α e β pode ser 

expressa da seguinte maneira: 

 β = α / 1+ β    

 α = β/ 1 – β 

Nas fórmulas acima, os valores de α e β não são empregados em porcentagem, mas em 

decimais (exemplo: para uma contração de 17% este valor entrará na fórmula como 0,17). 

Entre as principais direções anatômicas da madeira, existem diferenças em relação à 

magnitude de contração e inchamento. Por este fato, é possível estimar valores com uma 

aproximação grosseira, pelo uso das seguintes fórmulas:  

α rad   ≈  0,6 α tang     

α long  ≈ 0,05 α tang 



50 
RELAÇÃO ÁGUA-MADEIRA E SUA SECAGEM  

1ª edição: 1975;  2ª. edição: novembro/ 2.014 
Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR   

Prof. Dr. João Carlos Moreschi 

___________________________ 
A presente apostila foi elaborada para fins didáticos e seu dowload e cópia estão disponíveis para qualquer pessoa 
interessada. Contudo a alteração de seu conteúdo, a transcrição da totalidade ou parte de seu texto, bem como a tradução 
total ou parcial não estão autorizadas, exceto se devidamente citada a sua fonte. 
 

6.2.2. Contração e inchamento volumétrico 

Como os valores volumétricos podem ser determinados em base aos valores lineares, em 

peças com seções transversais retangulares ou quadrangulares em direções anatômicas 

definidas, a figura apresentada a seguir ilustra a possibilidade de determinar o fator de 

inchamento volumétrico para a madeira. 

Considerando-se que as arestas do cubo abaixo medem 100 unidades: 

 

onde:  

• lo tang, lo rad e lo long são 

as dimensões tangencial, 

radial e longitudinal da 

madeira seca a 0%U; 

• αt, αr e αl os seus fatores de 

inchamento linear máximo, 

em porcentagem, ... 

 

... o fator de inchamento volumétrico máximo pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

α vol = {[(100+ α tang) . (100+ α rad) . (100+ α long) – 1003) ] / 1003} . 100        [ % ] 

Eliminando desta equação os produtos de segunda ordem α long e α rad, que representam as 

arestas a e b, e os de terceira ordem α long, α rad e  α tang, que representam o cubo 

descrito pelas arestas a, b e c, resultará em uma equação bem mais simples e aproximada, 

sendo ela: 
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α vol = α tang + α rad + α  long   [%] 

Analogamente, o fator de contração volumétrica será: 

β vol = {[(100+ β tang) . (100+ β rad) . (100+ β long) – 1003] / 1003} . 100    [ % ],    ou … 

β vol = β tang + α rad + β  long   [%] 

Na maioria dos casos α long ou β long podem ser eliminados da equação, por serem 

coeficientes de contração e de inchamento da madeira no sentido das fibras, comvalores muito 

baixos.    

6.3.  Inchamento em Relação ao Teor de Umidade da Madeira 

Relacionando o inchamento volumétrico máximo com o teor de umidade da madeira, a 

seguinte curva pode ser obtida: 

 
                          Fig.25.  Relacionamento inchamento volumétrico / teor de umidade. 
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Neste gráfico, a curva representada pelo No. II descreve uma relação determinada 

experimentalmente. Ela pode ser substituída com boa aproximação pela relação linear I , 

especialmente entre os teores de umidade de 5 e 30%. 

O fato de não existir coincidência das relações I e II na faixa de 5 – 25% é explicada pela 

compactação volumétrica das moléculas de água nos espaços interfibrilares (compactação 

pela formação íntima da ¨solução sólida¨). 

 

 

6.3.1. Inchamento diferencial 

Melhor informação sobre a inter relação do teor de umidade com o grau de inchamento, é 

dado pelo ¨ quociente diferencial de inchamento¨ (Q), o qual explica a inclinação da curva II 

do gráfico anterior. 

O ¨gradiente de inchamento¨ é calculado como Q = dα/ du  [%/ %], o qual expressa o 

diferencial de inchamento relacionado ao diferencial de teor de umidade da madeira, ou seja, 

o aumento do fator de inchamento em porcentagem (%α), linear ou volumétrica, pelo 

aumento de cada 1% de teor de umidade. 

 
                Fig. 26. Gradientes de inchamento lineares e volumétrico da madeira. 
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No gráfico acima, a curva No. 1 representa o inchamento diferencial volumétrico; as de No. 2, 

No. 3 e No. 4, os inchamentos diferenciais tangencial, radial e longitudinal, respectivamente. 

Outra possibilidade de obtenção do coeficiente de inchamento diferencial volumétrico com 

boa precisão, representado pela curva No. 1, é  pela soma dos coeficientes de inchamento 

diferenciais lineares nos sentidos  anatômicos tangencial, radial e longitudinal da madeira, 

representadas pelas curvas sob os números 2 a 4. 

 

6.3.2. Inchamento específico  (Q esp.) 

O inchamento específico é expresso pela equação  Q esp. = dα / du . ro  [cm3/ % g], onde α 

entra como valor decimal. 

O inchamento específico é aproximadamente igual para todas as madeiras, mesmo que o 

inchamento mostre diferenças consideráveis entre espécies florestais, uma vez que existe a 

seguinte relação:   

αmax = UPSF . ro  28 . ro   

Esta relação foi determinada empiricamente por meio de numerosas medições para várias 

espécies florestais. 

 
   Fig. 27. Relação entre o inchamento diferencial e a massa específica 
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 O fato do inchamento diferencial (q) crescer com o aumento da massa específica da madeira 

é uma conseqüência lógica, pois quanto maior ela for, maior será o volume da parede celular 

e, por conseqüência, maior serão o número de áreas de contato celulose-água e o inchamento. 

Os diferentes valores médios, obtidos em inchamento diferencial, são justificados pela 

influência das substâncias acompanhantes da madeira de cada espécie florestal. 

O inchamento específico (Q esp.) pode ser calculado com uma aproximação de 0,01 cm3/ % g 

para quase todas as madeiras pesquisadas, significando que o aumento em seu volume 

corresponde ao volume de água por elas adsorvido, com as seguintes ressalvas: 

• Caso o inchamento seja maior que o volume de água correspondente, como para a 

Picea, o inchamento específico será maior que 0,01, significando que o processo de 

embebição criou espaços adicionais e; 

• Caso o inchamento seja menor que o volume de água adsorvida correspondente , como 

para a Araucaria, o inchamento específico  será menor que 0,01 e os espaços devem 

ter sofrido diminuição durante a embebição (fenômeno chamado de ¨inchamento 

interno¨). 

 

Exemplos: 

Uma tábua de carvalho (Quercus sp.) com largura b = 150 mm e anéis orientados 

tangencialmente, foi secada de 15%U para 10%U. Qual foi a diminuição em sua largura? 

 ∆ b = Q tang . (b . ∆ u/ 100)  =  0,32 . 150 . 5/ 100  = 2,4 mm 

sendo que:  

Q tang = d α t/ du, valor este mais ou menos constante entre 5 e 25%U. 

Tomando-se uma tábua de Afzélia nas mesmas condições, teríamos: 

∆ b = 0,22 . 150 . 5/ 100 = 1,7 mm, ou 29% menos que o valor calculado para Quercus sp. 
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Para a determinação de inclinação da reta que descreve a função α, u e o inchamento 

diferencal dα/du, calculam-se apenas valores em dois pontos, sendo 0 e 12%. No entanto esta 

função linear é válida somente no intervalo de 5 a 25%. 

Q= dα/du  =  (l12 – l0) , m0/ l0 (m12 – m0)    [% / %] 

onde: 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.Influência da massa específica e da umidade 

A maioria das madeiras sofre uma diminuição nas suas dimensões externas, 

proporcionalmente à quantidade de água perdida durante a secagem, desde o seu PSF até 

0%U. Porém, se o PSF for considerado para a peça de madeira como um todo, ocorrerá pouca 

contração ainda acima deste ponto, uma vez que no decorrer da secagem o teor de umidade 

nas camadas externas será menor que o teor de umidade médio, criando um ¨gradiente de 

umidade¨. Por conseqüência, haverá contração antes que o teor de umidade médio 

correspondente ao PSF da madeira seja atingido. 

Q  = inchamento diferencial; 

dα/du =  q esp = inchamento específico; 

l0 = dimensão a 0%U;  

l12 = dimensão a 12%U; 

m0 = peso; e 

m12 = peso a 12%U. 
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Fig. 28. Influência do teor de umidade na contração   

volumétrica externa da madeira.  

Os valores de contração volumétrica externa, usados para a figura apresentada acima, também 

foram relacionados com a massa específica (peso verde/ volume verde) e os valores médios 

para Pinus taeda e de mais 106 espécies nativas da Austrália (fig. abaixo). Em todos os casos 

a equação linear de melhor aproximação se mostra quase igual na altura do PSF (26 -27%U), 

sendo praticamente o teor de umidade no PSF (28%). 
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Fig. 29. Relação entre a massa específica da madeira 

verde e a contração volumétrica externa. 
 

Esta estreita relação entre β vol, massa específica e PSF levou à formulação da seguinte 

equação empírica: 

β Vmax = j . ru  [%] 

onde:  
j = teor de umidade no PSF; e 
ru = massa específica da madeira verde. 

Analogamente, esta equação pode ser utilizada para expressar o inchamento volumétrico 

máximo como: 

α Vmax = j . ro  [%], ou 

α Vmax = 28 . ro  [%], (vide item 6.3.2.) 

onde:  
j = teor de umidade no PSF; e 
ro = massa específica da madeira a 0%U. 
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Desta forma, a contração e o inchamento da madeira aumentam proporcionalmente à sua 

massa específica dentro de um relacionamento linear, até o PSF; acima deste ponto ocorre 

apenas ganho de água pela madeira sem, com isto, haver alteração nas suas dimensões. 

6.3.4. Mudanças das dimensões internas da madeira durante a contração ou inchamento 

Teoricamente determinou-se que os lumens e os poros da madeira permanecem com os 

mesmos tamanhos com a contração ou o inchamento da madeira, satisfazendo as equações 

formuladas anteriormente (β Vmax = j . ru  e  α Vmax = j . ro). Além disso, observações 

microscópicas revelam que esta hipótese é verdadeira, onde as dimensões das células não 

mostraram tendências em aumentar ou diminuir o seu valor médio. 

A explicação deste fenômeno pode ser dada através da estrutura da parede celular, como: 

• As fibrilas que formam a fina camada primária da parede celular são orientadas no 

sentido espiral, podendo ser até quase perpendicular ao sentido longitudinal da fibra; 

• Existem evidências que as fibrilas que formam a camada interior da parede celular 

(S3), estão orientadas da mesma maneira; 

• No estado inicial de formação da parede celular (saturação completa) as duas camadas 

(P e S3) se aderem intimamente à camada central da parede (S2) e, durante a desorção, 

a contração tende a ocorrer em direção do centro da fibra, que logo se encontrará 

restringida pelas camadas fibrilares interiores (S3), por causa da característica de sua 

estrutura particular, que mostra pouca tendência a se contrair. 

               
 Fig. 30.Camadas que constituem a parede celular e forças de restrição 

do movimento de contração. 
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Analogamente, durante a adsorção o inchamento tende a se dirigir para a parte exterior da 

fibra, o qual sofre restrição pelas camadas fibrilares da parede primária no momento de 

alcançar uma aderência íntima: Ao deixar uma fibra seca adsorver água, observa-se 

primeiramente um aumento no seu diâmetro e no diâmetro de seu lumem, até que este 

movimento sofra uma restrição pela camada fibrilar exterior; posteriormente o inchamento 

ocorrerá na direção interior da parede, tendo um lumem de diâmetro praticamente constante 

como conseqüência da combinação dos dois efeitos. 

Se não fosse pela restrição dos movimentos pelas camadas fibrilares, a madeira incharia ou 

contrairia na direção externa em proporções iguais ao inchamento ou contração da substância 

lenhosa, ou seja, em aproximadamente 40%  (o α vol e o β vol estão na faixa de 8 – 22%  para 

madeiras com massa específica de 0,3 – 0,8 g/ cm3, respectivamente). 

 

Fórmulas e cálculos: 

A massa específica da madeira seca é definida como  ro = mo/ Vo  [g/cm3], que corresponderá 

à madeira úmida como ru = mu/ Vu  [g/cm3] 

sendo: 

ru = mu/ Vu   

ru = mo + m H2O/ V0 +V H2O  

 ru = mo (100 + u) / V0 (100 + dαV . u/du) 

 onde:  

ru = massa específica da madeira verde; 
mo = peso seco a 0%U; 
mu = peso da madeira verde; 
m H2O = peso da água; 

Vu = volume da madeira verde; 
V0 = volume  da madeira a 0%U; 
dαV / du = inchamento volumétrico específico; 
u = teor de umidade. 
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Existe a relação que é praticamente linear entre as variáveis ¨u¨ e ¨Q¨ para madeiras que 

possuem um teor de umidade abaixo de 25%. Neste ponto, ainda aproximadamente igual a 

75% do inchamento máximo (vide gráfico), conseqüentemente o ¨Q¨ pode ser definido como: 

Q = dα / Du  

Q = 0,75 . α max/ 025  

Q = 0,75 . 0,28 . ro / 0,25  

 Q=  0,84 . ro 

Sendo a relação estatística entre o inchamento máximo e a massa específica, αmax = 28 . ro, 

o ¨ru¨ (abaixo de aproximadamente 33,3%U) pode ser definido como: 

ru = ro (100 + U/ 100 + 0,84 . ro . U)    [g/ cm3] 

Exemplo: 

Qual a massa específica da madeira a 12%U (ru = r12) que possui uma massa específica a 

0%U (ro) de 0,5 g/ cm3 ? 

r12 = 0,5 ( 100 + 12/ 100 + 0,84 . 0,5 . 12)  =  0,533 g/ cm3 

Acima de 33,3%U, esta equação é modificada para: 

ru = ro (100 + U / 100 + αmax)  

ru = 100 + U/ 100 + 28 . ro   [g/ cm3] ... 

... pelo simples fato que a partir deste teor de umidade, toda água adquirida  pela madeira irá 

somente substituir o ar existente nos capilares grossos de sua estrutura. 
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6.4. Anisotropia de Contração e Inchamento 

Normalmente a anisotropia de contração e de inchamento no sentido tangencial mostra 

valores 1,5 a 2,5 vezes maior que no sentido radial. As razões desta diferença ainda não 

podem ser explicadas satisfatoriamente, principalmente por que várias delas podem participar 

deste fenômeno, de forma isolada e simultânea, ou combinada. 

A análise individual dos efeitos de cada fator que caracteriza a madeira como anisotrópica é 

extremamente difícil; entretanto as seguintes hipóteses são as que mais se sobressaem para 

explicá-los: 

• Como hipótese mais óbvia para explicar a discrepância entre os movimentos radial e 

tangencial, existe a presença dos raios da madeira como único tecido orientado 

horizontalmente no fuste de árvores. Na madeira este tecido tende a restringir o 

movimento no sentido radial, baseando-se na hipótese que a estrutura fibrilar da 

parede celular das células radias seja semelhante à da estrutura das fibras. Mas esta 

hipótese só explicaria a restrição diferenciada de forma razoável, se os elementos 

estruturais estivessem orientados conforme a hipótese levantada. 

Estudos por microscopia eletrônica revelaram que, de fato, os elementos estruturais 

principais das células radiais encontram-se estendidos perpendicularmente à direção 

principal da célula, ou paralelamente ao eixo longitudinal das fibras. Esta descoberta 

estimulou uma série de pesquisas e estudos posteriores, cujos resultados geraram mais 

conflito que conformidade. Entretanto pode-se constatar que a presença de raios 

exerce, de fato, alguma influência restritiva no movimento radial, mas ainda sem 

possibilidades de uma explicação satisfatória e definitiva. 

• A anisotropia de contração e de inchamento também foi explicada pelo efeito das 

faixas de lenho tardio, as quais tendem a transmitir o seu movimento no sentido 

tangencial para as faixas adjacentes do lenho inicial. 

 As mudanças dimensionais do lenho tardio durante a desorção ou adsorção são 

maiores que no lenho inicial, por este ter maior massa específica, e a diferença entre 
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elas resulta em um aumento da contração e do inchamento tangencial natural do lenho 

inicial. Isto se dá pelo movimento do lenho inicial paralelamente às faixas do lenho 

tardio, como resultado de tensões criadas nas interfaces das duas camadas.  

Em contrapartida ao exposto acima, as faixas dos diferentes lenhos se encontram de 

forma alternada na direção radial da madeira, fato que redunda em menor contração e 

o inchamento neste sentido anatômico, pois o seu efeito total é representado apenas 

pela soma dos efeitos individuais de contração ou de inchamento. 

A hipótese acima foi comprovada experimentalmente e, sem dúvida, o movimento 

tangencial do lenho tardio transmite-se para o lenho inicial. Contudo muitas madeiras 

demonstram possuir alta anisotropia mesmo que não exista diferença tão pronunciada 

entre as densidades destes lenhos, em especial nas que ocorrem em regiões tropicais. 

Apesar dos mecanismos descritos acima contribuírem para a anisotropia de contração 

e de inchamento, eles não podem ser considerados os únicos causadores das grandes 

diferenças entre os movimentos radial e tangencial da madeira. 

• Comenta-se que o maior movimento no sentido tangencial, em parte pode ser 

explicado pela menor orientação das fibrilas das paredes celulares voltadas para os 

raios da madeira, se comparada às suas faces voltadas para a face anatômica 

tangencial. Esta hipótese se deve à maior concentração de pontuações nas paredes 

voltadas à face radial, cujo fato resulta  grande desorientação das fibrilas ao seu redor. 

Nota: Embora esta desorientação fibrilar seja suficiente para provocar uma diferença 

significativa entre os movimentos laterais, ela não pode provocar diferenças 

experimentais: Mesmo que todas as fibrilas fossem orientadas circularmente, a 

inclinação média em relação ao eixo principal não poderia ser maior que 45o. Neste 

caso extremo, a relação entre as dimensões tangencial e radial não poderia exceder a  

 

cos 0o / cos 45o = 1,42 

Este valor corresponde aproximadamente aos valores 

mínimos obtidos de forma experimental. 
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• Por mais uma vez foi ponderada uma explicação correta, talvez responsável por parte, 

mas não para todo o fenômeno de anisotropia: Foi provado estatisticamente que a 

proporção de substância lenhosa total é maior no sentido tangencial que no sentido 

radial, pois há maior espessura da lamela média na face radial. Pelo fato de existir 

esta diferença, poderá ocorrer diferença nos fatores de contração e de inchamento. 

 A figura ilustra os sentidos tangencial e radial da 

madeira (t e r), com maior espessura da lamela 

média nas faces radiais das células da madeira. 

Como nas coníferas existe pelo menos um número de células aproximadamente igual 

nas duas direções anatômicas por unidade de distância, a maior quantidade de 

substância lenhosa que se encontra no sentido tangencial deve ser considerada (a 

presença dos raios e a maior dimensão das paredes celulares). Entretanto esta porção 

de sustância lenhosa deveria ser pelo menos 50 – 100% maior no sentido tangencial, 

para poder alcançar a mínima diferença em contração e inchamento obtida 

experimentalmente. 

Observações micro-fotográficas revelaram que as diferenças entre as direções 

tangencial e radial não chegam a ser de tal magnitude e, conseqüentemente, não 

podem ser consideradas mais que uma pequena contribuição para explicar o fenômeno 

da anisotropia.  

Em síntese, pelo menos as quatro hipóteses apresentadas acima devem ser consideradas, em 

busca de uma explicação satisfatória para a anisotropia da madeira. 

 

Fórmulas e cálculos: 

A anisotropia expressa pelo relacionamento dos coeficientes de inchamento e de contração é 

dada como Ai ou Ac, respectivamente, onde:     

Ai =  α tang/ α rad      e     Ac = β tang/ β rad 
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Entre as duas direções anatômicas existe a relação β tang = 1,66 β rad (obtida 

experimentalmente por valores médios de um grande número de madeiras analisadas). Assim, 

 α tang = 1,66 αrad   β tang = 1,66 β rag 

 α rad =  0,6 αtang   β rad =  0,66 β tang 

 
        Fig. 31. Relacionamento entre os coeficientes de contração tangencial e radial. 

a) A contração ou o inchamento em direção de qualquer ângulo intermediário entre o 

tangencia e o radial, pode ser calculado por trigonometria, como exemplificado a 

seguir: 

 

β φ = β rad cos2 φ + β tang sen2 φ 

b) Considerado as deformações como o ¨encanoamento¨ de tábuas, a anisotropia pode ser 

representada com maior vantagem através da diferença entre as contrações tangencial 

e radial.  
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Como exemplo, o comprimento perimétrico ¨L¨ que segue o anel de crescimento, 

diminuirá sua dimensão pela ocorrência da desorção em ∆ L, sendo que  ∆ L = L (β 

tang – β rad). 

Esta relação pode ser deduzida matematicamente da seguinte maneira: 

 

O segmento antes da contração tem um raio ¨R¨ e um comprimento de arco ¨L¨ . Por meio da 

contração radial ¨ βr ¨ e da contração tangencial, temporariamente como nula (βt = 0), o raio 

diminuirá somente em ¨R βr¨ , não modificando o comprimento de arco durante este processo 

(L = L’). 

Considerando agora a contração tangencial ¨ β t¨ , o comprimento ¨L¨ diminuirá em ¨L β t¨ e a 

área do segmento após a contração será a listrada. 

O ângulo do segmento (φ) diminuirá em  ¨ ∆ φ ¨ durante a contração, e corresponderá a uma 

mudança de comprimento de arco ∆ L = L’’ – L’, sendo o novo raio R - R βr. 

 ∆ L = L’’ – L’  

 onde; 
L’’ = comprimento de arco antes da contração tangencial com o raio igual a R - R βr; 
e 
L‘ = comprimento de arco após a contração tangencial, com o raio igual a R - R βr. 
 
L’’ = 2π φ (R - R βr) / 360  =  2Π φ R C / 360 
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Como 2 π φ R / 360 = L, por substituição teremos 

L’’ = L (1 – βr)   ou   L’’ = L – L βr 

Analogamente  L’ = L – L βt 

Substituindo a equação teremos: 

∆ L =  (L - L βr) – (L - L βt)   

∆ L  =   L (1 – βr – 1 + βt) 

 ∆ L = L (βt – βr)  

6.5. Inchamento e Contração em Soluções Aquosas 

6.5.1. Inchamento em soluções aquosas 

O inchamento da madeira e de outros materiais celulósicos tratados com soluções salinas é 

semelhante ao inchamento causado pela água, enquanto que outras substâncias poderão 

proporcionar um inchamento de até 30%, ou mais. 

De modo geral, os solutos adsorvidos positivamente da solução causam maior inchamento 

que os adsorvidos negativamente, os quais provocam um inchamento aproximadamente igual 

ao causado pela adsorção de água – soluções concentradas capazes de dissolver a celulose sob 

altas temperaturas, promovem alto inchamento em temperatura ambiente normal. 

Substâncias químicas orgânicas, adsorvidas seletivamente de soluções aquosas em alta 

concentração, podem causar um inchamento consideravelmente maior ao que ocorre apenas 

com água, podendo ser igual ou superior a 30%, a exemplo das soluções aquosas de fenol, 

resorcinol, uréia, formaldeído, etc. Contudo, outras substâncias orgânicas, como a acetona e o 

celusolve, produzem um efeito muito menor que o da água na madeira. 
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Fig. 32. Efeito de diferentes substâncias sobre o inchamento da 
madeira em relação ao inchamento causado pela água. 

 

Segundo Kolmann, o aumento do inchamento corre paralelamente com o aumento da 

solubilidade em água, com o aumento da fração de volume ocupado pelo sal da solução, com 

um aumento da tensão superficial da solução e com um decréscimo da pressão de vapor 

relativa sobre a solução. 

Outras medições de inchamento em soluções saturadas apresentaram a seguinte ordem 

crescente: 

Tabela 5. ORDEM DO EFEITO DE INCHAMENTO DA MADEIRA COM O USO DE 
DIFERENTES SOLUÇÕES SATURADFAS 

A Zn2+ > Li1+ > Ca2+ > Mg2+ > Mn 2+4+  > B Na1+ > NH4
1+ > H1+ > Ba2+ 

C CNS1- > I1- >Br 1- > D Cl1- > NO3
1- > SO4

2- > ClO3
1- 

 Cations e anions que se encontram dos lados A ou C das barras, causam inchamentos que 

ultrapassam o produzido pela água, mesmo que estejam combinados com os elementos dos 

lados B e D. Caso os dois elementos de uma combinação química caiam na faixa direita B e 

D, não haverá inchamento maior que o proporcionado pela água. 
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TABELA 6. INCHAMENTO VOLUMÉTRICO ADICIONAL DA MADEIRA CAUSADA POR DIFERENTES 

SOLUÇÕES SATURADAS E RESPECTIVAS SOLUBILIDADES EM ÁGUA DOS SOLUTOS. 

 

 

 

 

 

Segundo Stamm, o efeito de inchamento adicional é função da solubilidade da substância em 

água, mas também da polaridade da substância, como mostra o exemplo a seguir para alguns 

líquidos orgânicos. 
 
TABELA 7. EFEITO DE INCHAMENTO POR ALGUNS PRODUTOS 

ORGÂNICOS RELACIONADOS ÀS SUAS POLARIDADES    

 

 

 

 
 
 
 
 

       *Quanto mais baixa a polaridade do líquido, menor é sua adsorção. 

Substância KClO3 K2SO4 KNO3 < ZnCl2 KCNS LiCl CaCl2 KI 

Inchamento vol. 

adicional 
0,00 0,00 0,12 < 2,89 2,37 1,95 1,75 1,81 

Solubilidade em 

água (mol/ g H2O) 
0,58 1,30 3,10 < 54,00 22,20 18,30 13,40 8,70 

SUBSTÂNCIA α Vol. Max. em relação à água (%)

H2O (referência) 

CH3OH (metanol) 

C2H5OH (etanol) 

C3H7OH 

C4H9OH 

gasolina 

100 

98 

85 

50 

15 

7 

 p* 
 o 
 l 
 a 
 r 
 i 
 d 
 a 
 d 
 e 



69 
RELAÇÃO ÁGUA-MADEIRA E SUA SECAGEM  

1ª edição: 1975;  2ª. edição: novembro/ 2.014 
Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR   

Prof. Dr. João Carlos Moreschi 

___________________________ 
A presente apostila foi elaborada para fins didáticos e seu dowload e cópia estão disponíveis para qualquer pessoa 
interessada. Contudo a alteração de seu conteúdo, a transcrição da totalidade ou parte de seu texto, bem como a tradução 
total ou parcial não estão autorizadas, exceto se devidamente citada a sua fonte. 
 

A tendência de inchamento da madeira é explicada pela adsorção positiva de um soluto 

aquoso em relação à sua concentração, tendo-se como base o equilíbrio estabelecido entre as 

energias de adsorção, tanto do soluto como do solvente, e também de superar as restrições de 

expansão do material adsorvente. 

Uma vez que a madeira saturada em água seja colocada numa solução concentrada, o soluto 

começa a se difundir para o interior da madeira devido à pressão osmótica, resultante da 

diferença de concentração e da afinidade da solução à madeira. Esta difusão para o interior da 

madeira deve ser compensada pela adsorção e difusão para o seu exterior, de um volume de 

água equivalente ao volume do soluto, ou deve ocorrer um inchamento correspondente ao 

volume de soluto adsorvido. Em qualquer dos casos, a adsorção do solvente (água) ocorre até 

o ponto onde sua energia é igual ou menor que a necessária para abrir a estrutura da madeira 

(causando inchamento). 

Quando a afinidade do soluto pela madeira e a concentração são baixas, o sistema atinge o 

estado de equilíbrio com apenas um pouco de solvente adsorvido pela madeira, sendo que a 

energia necessária para o deslocamento da primeira quantidade de água é relativamente baixa. 

Esta condição possibilita pouco ou nada em inchamento. 

No caso da afinidade do soluto pela madeira e a concentração serem altas, o equilíbrio será 

atingido somente através do deslocamento de bastante água. Apenas na primeira fase deste 

processo existe um intercâmbio entre o soluto e o solvente. 

À medida que mais e mais soluto entra na madeira, torna-se mais difícil o deslocamento da 

água da madeira; por outro lado, uma vez que a energia necessária para o deslocamento da 

água torna-se maior que a necessária para abrir a estrutura da madeira, ela começará a inchar 

em vez de haver deslocamento de água. 

A explicação para o inchamento em soluções concentradas, supracitada, além de ser válida 

para o inchamento causado apenas pelo solvente água, é válida tanto para substâncias 

inorgânicas como para orgânicas onde o soluto é adsorvido positivamente. O mesmo efeito de 

inchamento também ocorre quando se usam determinados sais em diferentes concentrações de 

solução. 
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Fig. 33. Relação entre o inchamento volumétrico adicional ao da 

água com a variação de concentrações de LiCl e KCNS 

 

Nas baixas concentrações ocorre pouco inchamento porque a água é removida da madeira; no 

entanto, nas altas concentrações, o inchamento sofre um aumento e a relação torna-se linear. 

Nesta faixa linear, acredita-se que todo o volume de sal adquirido por difusão passe a tomar 

parte no volume da madeira, sem ocorrer a desorção da água. 

6.5.2. Efeito de soluções aquosas sobre a contração da madeira 

Geralmente a contração de madeiras contendo solutos aquosos é menor que a contração da 

madeira contendo apenas água. 

A relação entre a contração externa manifestada e a umidade relativa, decorrente da umidade 

de equilíbrio com o ambiente, mostra que a madeira não sofre contração até que esta umidade 

seja mais baixa que a umidade relativa criada pela solução dentro da madeira. 

Conseqüentemente, o início da contração é determinado pela concentração da solução contida 

na madeira, uma vez que toda a água livre tenha sido removida da madeira. 
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Caso a madeira contenha uma solução saturada de cloreto de sódio (NaCl), a concentração 

terá início em aproximadamente 75,8% UR, a qual é atingida acima da solução saturada, 

conforme já discutido no item 5.1.1. Comparativamente, se esta madeira tivesse uma solução 

saturada de cloreto de lítio (LiCl), a contração teria início em 12,2% UR 

Como conclusão óbvia, a umidade relativa onde se inicia a contração é atribuída como um 

efeito da solução aquosa, independentemente da madeira utilizada. Adicionalmente, a redução 

do efeito de contração durante a desorção também está em função do soluto e não em função 

da madeira – quanto maior a concentração da solução, maior quantidade de soluto ficará 

depositado dentro da parede celular. Este depósito (¨bulking¨) diminui a contração 

proporcionalmente ao volume por ele ocupado e, como conseqüência, o retardamento da 

contração é proporcional ao volume do soluto em solução. 

 

Fig. 34. Relação entre o inchamento volumétrico e umidade relativa para a madeira de 
Picea sitchensis, em soluções a 25% de concentração. 

 

Relações semelhantes podem ser observadas com tratamentos em soluções de açúcares e 

polietileno-glicol, substância esta freqüentemente usada para conferir estabilização 

dimensional à madeira (redução de contração e inchamento). 
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6.5.3. Estabilização dimensional 

6.5.3.1. Tratamento com sais 

A contração da madeira, segundo o capítulo anterior, pode ser significativamente reduzida por 

meio de tratamentos com soluções concentradas de sais, antes de sua secagem. 

No decorrer da secagem, a madeira inicialmente perde a água capilar e, em conseqüência 

disto, aumenta a concentração do soluto na sua estrutura capilar grossa. Simultaneamente o 

soluto se difunde para as paredes celulares tentando homogeneizar a sua concentração e 

ocorrer a desorção da água contida nas paredes celulares. Este fato deixa o sal depositado 

dentro da estrutura fibrilar, efeito que reduz a contração da madeira proporcionalmente ao 

volume de soluto remanescente nas suas paredes celulares. 

Em contrapartida as soluções de sais não são consideradas como muito práticas para o 

tratamento de estabilização dimensional, devido às suas propriedades corrosivas e/ou a pouca 

solubilidade em água (KCNS reduz a contração em apenas 50%). Por outro lado também 

existem os sais que se mostram mais efetivos, como o MgCl2, que reduz a umidade relativa 

em demasia (32%) e define uma UR muito baixa para dar início à contração da madeira, fato 

este que raramente ocorre em situação climática normal.  

Acima da UR condicionada pelo uso de sais a madeira adsorve água além do PSF, deixando-a 

constantemente úmida e completamente inchada e, conseqüentemente, mantendo-a com sua 

resistência mecânica mínima. 

6.5.3.2. Tratamento com açúcares 

A madeira também pode ser estabilizada por meio de tratamentos com soluções de açúcares. 

O efeito ¨Bulking¨ com açúcares é maior que o apresentado pela maioria dos sais utilizados 

para a estabilização da madeira, devido à sua maior solubilidade em água. 
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Fig. 35. Efeito de diferentes concentrações de açúcares na relação 
contração volumétrica/ umidade relativa para Pinus sp. 

As soluções de açúcares provocam menor redução da umidade relativa que as de sais e, como 

conseqüência, a madeira se torna molhada somente em altas umidades relativas ambientais. 

O tratamento com açúcares foi utilizado comercialmente, mas logo depois abandonado por 

falta de eficiência econômica: mesmo que fossem adicionados preservativos à solução, a 

madeira tratada se mostrava altamente suscetível a fungos e a outros organismos xilófagos. 

6.5.3.3. Tratamento com resinas sintéticas 

Os itens anteriores mostram que a estabilização dimensional da madeira pode ser conseguida, 

tanto com o uso de sais como de açúcares. Todavia, ambos os métodos introduzem na madeira 

uma série de propriedades indesejáveis, principalmente pela alta higroscopicidade das 

substâncias utilizadas. 

Pelas razões acima, chegou-se a conclusão que melhores resultados seriam conseguidos com a 

introdução de substâncias não higroscópicas na madeira, mas os métodos para substituir a 

água da madeira por um solvente compatível (tanto com a água como com a cera celusolve) 

envolvem passos laboriosos para, na seqüência, ser substituído apenas pela solução solvente-

cera. 
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Também foram impregnadas resinas sintéticas termo endurecíveis na madeira, em estado de 

fácil solubilidade em água (baixo grau de polimerização), as quais pudessem ser curadas após 

a impregnação por efeito de calor. Este método mostrou-se sumamente eficiente pelo uso de 

resinas ¨fenol-formol¨ e álcool furfural¨ para a impregnação de lâminas finas.  

O tratamento com resinas sintéticas foi considerado muito eficiente, uma vez que uma 

quantidade de 35% de resina em relação ao peso da madeira seca, resultou numa redução da 

contração da madeira em até 70%. Contudo, há que se ter cuidado ao adotar este tratamento, 

pois ele causa queda nas propriedades mecânicas da madeira tratada. 

 
Fig. 36. Redução de inchamento e contração obtida com resinas fenol-formol 

e uréia-formol em relação ao conteúdo de resina impregnado. 

Outras substâncias experimentadas com menos sucesso foram o cyano-acrylo-nitril, o β-

propiolactone e o formaldeído com catalizadores (ZnCl2, ácidos). 

Quando se adota o formaldeído para obter estabilidade da madeira, trata-se de um processo 

diferente ao do ¨bulking¨, o qual requer uma proporção de 18 – 30% de sais em relação ao 

peso da madeira seca. Neste caso com pouco volume de formaldeído se desenvolvem pontes 
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moleculares (cross-linking) , ou seja, moléculas estabilizantes introduzidas entre 

cadeias de celulose, que causam uma estabilidade dimensional da madeira considerável.  

Um teor de apenas 4% de formaldeído na madeira causa uma redução no inchamento de 70%. 

Infelizmente, muitas vezes este método é desvantajoso, pois com este tratamento as 

resistências mecânicas da madeira podem ser reduzidas em até 60%, como exemplo a 

resistência à abrasão. 

 

6.5.3.4. Tratamento da madeira com polietileno glicol (PEG)       CH2OH 

                                                                                     | 

                                                                                    CH2OH 

Todos os métodos usados não provaram ser suficientemente simples para que pudessem ser 

aplicados em escala industrial sem grandes investimentos. No entanto, a estabilização 

dimensional com PEG é compatível com as possibilidades e requerimentos de pequenas 

indústrias, além de oferecer bons resultados. 

O PEG consiste de uma série de polímeros de glicol, sendo que as moléculas ficam ligadas 

por ¨pontes de eter¨ (-c-o-c) entre os grupos etílicos, por meio da liberação da água. Os vários 

tipos de PEG são facilmente solúveis em água, e suas características são apresentadas a 

seguir: 

• Até o peso molecular igual a 600, o PEG é um líquido em condições ambientais normais, 

solúvel em água em qualquer proporção; 

• O PEG 1.000 é um sólido plástico que se assemelha a uma cera branca, altamente solúvel 

em água; 

• Chegando ao peso molecular de 6.000 o PEG é um sólido duro, de solubilidade em água 

limitada. 
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Como apresentado na figura a seguir, o PEG com peso molecular menor que 1.000 pode ser 

considerado um excelente agente para promover a estabilização dimensional da madeira, 

sendo muito melhor que os sais e os açúcares.  

Os PEGs de baixo peso molecular tendem a substituir completamente a água existente na 

parede celular, reduzindo assim em quase 100% a contração da madeira.  

Surpreendentemente, madeiras tratadas com os PEGs mais solúveis, chegando ao fim da 

secagem, tendem a inchar ligeiramente devido ao fato de seu inchamento ser maior em 

soluções mais concentradas. 

 

Fig. 37. Efeito de diferentes soluções de PEG a 25% (peso/peso) na contração 
volumétrica de seções transversais finas de Picea sitchensis.. 

A menor eficiência dos PEGs com maiores pesos moleculares, explica-se principalmente por 

suas menores solubilidades e maiores viscosidades das soluções: Mesmo que as soluções 

difundam para o interior da parede celular com a mesma facilidade que PEG de peso 

molecular mais baixo, até atingir aproximadamente 75% UR, pois abaixo deste ponto elas se 
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tornarão muito concentradas, fato que provocará uma separação do soluto da solução e, desta 

maneira, interromperá a difusão na parede celular. Este efeito pode ser mais bem explicado 

por se tratarem de moléculas maiores, o que impossibilita a impregnação de todos os espaços 

da madeira. 

Após intensas pesquisas o PEG 1.000 foi escolhido como o melhor agente estabilizador da 

madeira, para reduzir as tensões de secagem e seus efeitos acompanhantes, como rachaduras, 

empenamentos, etc. 

Por meio de embebição da madeira em solução de PEG 1.000 a 30% de concentração, e 

aplicação superficial de PEG 1.000 derretido, se conseguiu eliminar completamente os efeitos 

da secagem, quando a madeira teve uma absorção de pelo menos 16% de seu peso seco (peso 

do PEG/ peso da madeira seca a 0%U). 

Outros efeitos do PEG: 

• O tratamento com PEG aumenta sensivelmente a resistência da madeira a agentes 

xilófagos que utilizam madeira no estado úmido, exceto se ela ficar exposta a condições 

que promova a sua lixiviação. Embora o PEG não seja tóxico, estando na parede celular ele 

reduzirá a adsorção da água de tal maneira que o seu teor de umidade será baixo, 

impedindo o desenvolvimento de fungos. Possivelmente o PEG impregnado também cause 

a desidratação de hifas de fungos instalados na madeira previamente ao tratamento, 

tornando-os incapazes de deteriorá-la; 

• Madeiras impregnadas com soluções de PEG podem ser coladas sem qualquer prejuízo – 

os melhores resultados foram observados com as colas caseína, uréia resorsinol (UR) ¨a 

frio¨ e fenol–formaldeído (FF) ¨a quente¨; 

• O tratamento tende a reduzir o tempo de secagem de quase todas as substâncias usadas 

para o acabamento superficial da madeira (tintas, vernizes, lacas, etc.); e 
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• A resistência mecânica à flexão estática da madeira tratada sofre ligeira redução com o 

aumento do conteúdo de PEG na madeira, e causa proporcional perda na massa específica: 

a magnitude da perda de resistência corresponde aos dados determinados para a madeira 

como teor de umidade igual ao conteúdo de PEG. 

____________________ 

Fonte: Stamm, A. Factors Affecting the Bulking and Dimensional Stabilization of Wood with Poly-Etylen-
Glicols: For. Prod. J. 14(9), 403-408 

 

RESUMO: 

Atualmente, os métodos conhecidos para atingir certa estabilização dimensional da madeira 

são os seguintes: 

• Impregnação das superfícies internas e externas da madeira, com efeito de 

retardamento ou impedimento da entrada de água (feito em madeira mais ou menos 

seca); 

• ¨Efeito bulking¨ nas paredes celulares quando a madeira ainda se encontra inchada, 

com materiais que impedem posterior contração normal da madeira; 

• Formação de pontes moleculares estabilizantes entre as cadeias de celulose (¨cross-

linking¨), com o uso de formaldeído; 

• Alteração da constituição química da madeira para diminuir o grau de 

higroscopicidade de suas substâncias (utilização de calor); 

• Extração de substâncias higroscópicas da madeira; e 

• Destruição parcial da estrutura celular anisotrópica da madeira (por pressão e 

desintegração; na industrialização de  painéis e papel).  
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7. FLUXO DA ÁGUA NA MADEIRA 

Estudos sobre o fluxo da água na madeira mostram uma grande complexidade nos 

fenômenos evolvidos, principalmente por causa da estrutura da madeira ser heterogênea 

(constituindo um sistema de paredes celulares e de cavidades mais ou menos regular), dos 

fenômenos físicos que controlam o fluxo da água no estado líquido e de vapor na estrutura 

aberta, bem como da água fixada nas suas paredes celulares. 

Os tipos de fluxos mais importantes podem ser subdivididos em dois grupos, a saber: 

a. Movimento da água por difusão; e 

b. Movimento da água por forças capilares (fluxo de massa) 

Em termos de energia, a difusão depende da agitação térmica das moléculas, não sendo 

capaz de transportar grande quantidade de água tanto na árvore viva como na madeira 

durante a secagem. Por outro lado, o fluxo de massa na madeira (por movimento capilar) 

é limitado apenas pelas menores dimensões dos seus capilares. 

Em conformidade com vários estados em que a água se encontra na madeira, temos: 

a. Água livre, nos capilares microscópicos, acima do PSF; 

b. Água livre nos maiores capilares da estrutura submicroscópica da parede celular, 

acima de 80% UR e abaixo do PSF; 

c. Água em solução sólida, fixada nas áreas de contato do material celulósico que 

compõe a parede celular, abaixo de 10 – 15%U. 
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Existem as duas formas de fluxo acima mencionadas: a do movimento da água devido às 

forças capilares, e a pelo movimento por difusão de vapor, devido à presença de gradientes de 

pressão parcial do vapor. 

Durante o processo de secagem, os dois movimentos não ficam claramente individualizados. 

Fatores como a temperatura, umidade relativa e condições de fluxo determinam qual deles 

será o movimento dominante – geralmente acima do PSF o movimento capilar é o dominante, 

e abaixo deste ponto domina o movimento por difusão. Este último aumenta sensivelmente 

com temperaturas elevadas. 

A intensidade do fluxo da água é controlada principalmente pela estrutura microscópica da 

madeira, esclarecendo assim as grandes diferenças existentes entre diferentes espécies de 

madeira, em relação às suas permeabilidades. 

7.1. Movimento Capilar 

Primeiramente deve-se considerar que o movimento capilar é controlado por forças de tração, 

as quais são determinadas pela tensão superficial do líquido e pelos raios dos capilares. 

Cada líquido deve a sua existência nesta forma física, às forças aderentes entre as suas 

moléculas (forças de Van der Wall): Uma molécula no meio líquido, cercada por todos os 

lados com outras moléculas, encontra-se em um estado energético de equilíbrio, sendo que 

todas as forças atuantes são compensadas (fig. A) e a resultante R é igual a zero. 

    
Fig. 38.  Representação gráfica das forças atraentes entre moléculas de um líquido 
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Uma molécula marginal, encontrando-se em um estado energético desequilibrado, terá uma 

resultante diferente de zero, dirigida para o interior do líquido, no sentido perpendicular à 

interface líquido-gás (fig. C). 

Entre estes dois extremos (fig. A e fig. C) existe uma terceira possibilidade: A molécula 

encontra-se na zona marginal (fig. B), possui uma resultante R que é diferente de zero e maior 

que a resultante do caso C.  

As forças atraentes ou forças de coesão (pressão de coesão) aumentam com a redução da 

temperatura.  

Para transportar uma molécula do interior do líquido até sua superfície será necessário certo 

trabalho, onde a molécula ganhará certa energia potencial. Conseqüentemente, a superfície de 

um líquido pode ser considerada uma rede de energia superficial, e a magnitude desta energia 

por unidade de área é definida como ¨tensão superficial¨ do líquido (σ). 

Um sistema sempre se encontra em equilíbrio quando a energia potencial é mínima e, devido 

a este fato, cada líquido tende a assumir menor área superficial (devido às forças de coesão, 

como por exemplo o mercúrio, com coesão muito alta). A tensão superficial é expressa em 

energia por unidade de área (σ = erg/ cm2). 

Também se pode imaginar a tensão superficial como uma característica da interface gás-

líquido: A superfície do líquido aparentemente se encontra em um estado de tensão e pode ser 

considerada uma membrana elástica sob tensão através da superfície. Esquematicamente, 

visualizando uma linha ao longo da interface gás-líquido, existe uma força puxando para o 

lado superior (P1), balanceada por outra força que puxa para o lado inferior (P2). 
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A magnitude da força resultante, dividida pelo comprimento (l) da linha ao longo da 

superfície, define-se como tensão superficial do líquido (σ) e é medida em unidade de força 

por unidade de comprimento, ou: 

   σ = [ dina/ cm], equivalente a [ erg/ cm2] 

Exemplo: 

Presumindo-se a existência de uma bolha de gás esférica dentro de um líquido, o seu aumento 

pelo movimento de um pistão exige certo trabalho. Neste caso, a quantidade de trabalho 

necessário pode ser calculada como o produto da diferença entre as pressões Po e P1 com o 

aumento do volume da bolha. 

 
 Fig.39. Aumento do diâmetro da bolha versus 

forças de tensão superficial. 

De acordo com a definição da tensão superficial, temos: 

   σ = dw/ dA =  Po – P1 . dv / dA    1 

onde:  

 σ = tensão superficial, expressa em dinas / cm; 
 dw = quantidade de trabalho requerida para a mudança de área dA, expressa em ergs; 

dv = mudança de volume, expressa em cm3; 
Po = pressão dentro da fase gasosa, expressa em dinas/ cm2, e 
P1 = pressão dentro da fase líquida adjacente ao menisco, expressa em dinas/ cm2. 
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a) O volume da bolha é determinado por V = 4/3 π . Ri3 e a mudança de volume 

determinada por dv = 4 π.Ri2.d.Ri     2   

b) A área da bolha é determinada por  A = 4 π Ri2 e a mudança de área por  

dA = 8 π. Ri .dRi.    3 

Substituindo  2  e  3   em  1  , teremos: 

       σ = (Po – P1) . 4 . π . Ri2 . dRi / 8 . π . Ri . dRi, ou 

       σ = (Po – P1) Ri / 2, ou ainda, (Po – P1) = 2 π /Ri    4 

onde: Ri = raio da interface líquido-gás, ou a diferença de pressão entre os dois 

meios, diretamente proporcional à tensão superficial (a tensão superficial está em 

função do raio e da diferença de pressão). 

A subida ou decida do líquido dentro de capilares também é controlada pela tensão superficial: 

Considerando a existência de um líquido umectante no interior de um capilar, haverá numa 

adesão entre este líquido e a superfície interior do respectivo capilar. Por outro lado, a força 

que puxa a coluna do líquido para cima é limitada pela tensão superficial existente na 

interface líquido-gás. 

 
          Fig. 40.  Forças atuantes pela tensão superficial no interior de um capilar 
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Conforme a variação no ângulo de umectação ¨φ¨ , que está em função da tensão superficial, 

a resultante ¨Pr¨ entre as forças de adesão e de tensão superficial do líquido deve ser 

multiplicada pelo coseno do ângulo, para a obtenção da componente vertical Pv. 

A força superior Pv atua ao longo da linha de contato, com um comprimento  igual ao 

perímetro do capilar. 

A força inferior balanceante é constituída pelo peso da coluna do líquido acima da superfície 

do recipiente e pode ser calculada pela massa da coluna do líquido x aceleração da gravidade 

(m.g), ou 

   δ vg = πR2 δ g h    6 

onde: 
  δ = densidade do líquido (g/ cm3); 

 R = raio do capilar; 
g = aceleração da gravidade (980 cm/ seg2); 
h = altura da coluna capilar (diferença de alturas); 

 

Relacionando a ação e a reação de forças, se obtém a seguinte equação: 

2π . R . σ . cosφ =  δ . g . h . π . R2    por simplificação  2 σ cos φ = δ . g . h . R    

 ou,  σ  =  R δ gh/ 2 cos φ    7 

Esta equação pode ser usada para a determinação de tensões superficiais de vários 

líquidos. Caso se trate de líquidos umectantes, o ângulo de contato será menor que 90o. 

Do mesmo modo, a subida do capilar pode ser atribuída à pressão diferencial (Po – 

P1) entre o ar e o líquido, imediatamente abaixo do menisco. Esta pressão é expressa 

como força por área, sendo a força superior definida pelo esforço exercido pelo peso 

da coluna do líquido.  
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 (Po – P1) π R2 = π R2 δ g h   ou    Po – P1 = δ g h   8 

Substituindo δ . g . h por 2 σ cos φ/ R obtido da equação 7 , teremos a equação Po – P1 

= 2 σ cos φ / R  9 , fórmula semelhante  à expressão anterior, derivada para a expansão 

esférica (Po – P1 = 2 σ / Ri)  4  .  

 Presumindo-se que o menisco seja esférico, Ri = R/ cos φ  (onde φ = 0 e cos φ = 1), as 

duas equações serão idênticas – esta hipótese é válida para capilares de diâmetros 

muito pequenos.  

Considerando-se um líquido não umectante (ângulo de contato maior que 90o), a mesma 

equação pode ser usada para calcular a tensão superficial positiva, já que a decida do capilar 

(h) assume um valor negativo e o coseno entre 90o – 180o também é negativo. 

            

  Fig. 41. Representação de um líquido não 
umectante no interior de um capilar. 

Nota-se que a maior pressão do sistema sempre se encontra no lado côncavo do menisco, 

onde está localizado o ponto central do raio da curvatura. Neste caso, tratando-se de um 

líquido não umectante como o mercúrio (Hg), P1 é maior que Po. 

Como nesta hipótese, Po – P1 e o coseno de φ são negativos, a equação 9 também pode ser 

derivada para líquidos não umectantes. É óbvio que neste caso a tensão superficial exerce 

uma força dirigida para baixo, a qual é contrabalanceada pela ¨força flutuante¨ no sentido 

ascendente, exercida na parte vazia do capilar submergido no mercúrio. 
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Fig.42. Relação entre o raio do capilar e a pressão necessária para 

forçar o mercúrio entrar em um capilar 

 
Nota: -o-o-o-o- = pressão necessária para que as forças da interface água-ar atravessem um 
capilar de raio R, ou pressão resultante da evaporação de água de um capilar de raio R (µ). 

 

Usando (P1 – Po) = 2σ cos φ / R 

onde: 
φ = 130o 
cos φ = 0,64 
σ = 485 dinas / cm 
lb/ pol2 = 69.000 dinas/ cm2 

(P1 – Po) = 2 . 0,64 . 485 / R . 69000 . 10-4  =  90 / R    [lb/ pol2] 
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Observação: 

Quanto mais fino o capilar, mais difícil será a evaporação, necessitando aplicação de mais 

calor na secagem para aumentar a movimentação molecular e a pressão. 

7.1.1. Influência da capilaridade no fluxo de líquidos na madeira 

7.1.1.1. Permeabilidade 

Um fluxo estável de líquidos através da madeira geralmente obedece a Lei de Darcy: Ele 

existe quando o movimento do líquido e o gradiente dp/ dl forem constantes. 

- Como movimento define-se a quantidade de líquido ¨q¨ que passa por uma área 

unitária em um tempo ¨t¨ , expresso em cm3 / cm2. Seg. 

- O gradiente dp / dl refere-se à diferença da pressão que causa o deslocamento do 

líquido numa distância unitária da madeira. 

 

A permeabilidade é calculada pela relação entre o movimento e o gradiente dp / dl, como: K = 

movimento / gradiente = (V / t . A) / (∆P / L)   

               K =  V . L / ∆P . t . A         [ cm3 . cm / dinas. Seg.] 

 
onde: 

V = volume do líquido fluindo através da madeira; 
t = tempo do fluxo (seg.); 
L = distância considerada na direção do fluxo; 
A = área transversal considerada, perpendicular à direção do fluxo; e  
∆P = pressão diferencial (P2–P1) entre os extremos da peça de madeira, em dinas / cm2. 
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Ao se determinar a permeabilidade da madeira devem ser observados três princípios básicos 

da Lei de Darcy: 

• O movimento do líquido deve ser constante e sob pressão constante, por duração 

prolongada; 

• O movimento deve ser proporcional à pressão; e 

• Uma reversão na direção do fluxo não deve causar efeitos no movimento. 

Desta forma a permeabilidade é essencialmente uma função do meio poroso e deverá ser 

independente do líquido, a não ser que o mesmo produza qualquer efeito na sua estrutura. 

O fluxo de líquidos na madeira foi estudado intensivamente durante anos. No entanto, nas 

tentativas para determinar a permeabilidade deste material sempre houve uma queda do fluxo 

com o decorrer do tempo, fato que na época invalidava a Lei de Darcy para o fluxo na 

madeira. 

Posteriormente pesquisadores acharam como causa da queda do fluxo de líquidos na madeira 

o bloqueio das passagens do líquido, por minúsculas bolhas de ar e, pelo uso de técnica 

sofisticada, conseguiram eliminar este problema, para poder comprovar que o fluxo constante 

na madeira pode ser mantido por períodos de tempo extensos e a validade da Lei de Darcy 

para a madeira. 

Modelo de fluxo de líquidos para coníferas (Constock) 

Relações existentes entre os diferentes sentidos e direções de fluxo na madeira: 

O fluxo de líquidos nas coníferas toma lugar essencialmente nos traqueóides, os quais são 

interligados por pares de pontuações areoladas. As aberturas das pontuações são pequenas em 

relação aos diâmetros dos traqueóides e responsáveis pela maior parte da resistência ao fluxo 

encontrada na madeira (diâmetros pequenos). 
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Apesar das pequenas aberturas, o número e as condições físicas das pontuações areoladas são 

fatores que determinam a permeabilidade da madeira de coníferas. 

Por meio de análise matemática do modelo apresentado a seguir, pode-se calcular a relação 

entre as permeabilidades longitudinal e transversal e, para simplificar esta análise, presume-se 

que cada traqueóide possui 4 pontuações, sendo 2 em cada um de seus extremos. 

Para finalidade de cálculo, a relação entre o comprimento e o diâmetro dos traqueóides é de 

1:100 e o valor de α representa a fração sobreposta do traqueóide, cujo valor pode variar de 

0,5 0 a 0,0. 

Conforme a ilustração apresentada a seguir, é óbvio que a permeabilidade da madeira no 

sentido longitudinal deve ser muito maior que no sentido transversal, uma vez que há mais 

caminhos (pontilhados) neste sentido, com maior a distância livre percorrida pelo líquido que 

no sentido transversal, e menor é o número de pontuações a serem atravessadas por unidade 

de distância. 

 
Fig. 43.  Representação do fluxo de líquidos em madeira de coníferas. 
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Direção longitudinal: 

Número de caminhos paralelos por centímetro quadrado de área transversal (N/ cm2) 

N/ cm2 = (1 cm2/ D2) . 2  = 2 / D2 

onde: 
D = diâmetro do traqueóide, 
D2 = diâmetro do traqueóide considerado em duas direções perpendiculares entre si, e 
2 = número de caminhos por traqueóide. 

Número de pontuações atravessadas por caminho, por unidade de distância (N/ cm): 

N/ cm = 1 / Lt (1 – α) 

onde: 
Lt = comprimento do traqueóide; e  
α = fração sobreposta do traqueóide. 

Conseqüentemente, a permeabilidade longitudinal (KL) pode ser determinada pela seguinte 

fórmula: 

KL ≈ {(2/ D2) / [1 /Lt (1 – α)]}    =    2 Lt (1 – α) / D2 

Nota: o valor KL não pode ser representado numericamente e somente expressa as relações 

existentes entre as permeabilidades longitudinal e tangencial (não é igual ao K da 

equação de Darcy). 

Direção tangencial: 

Número de caminhos paralelos por cm2 de área transversal (N).   

N = 1 Caminho / D . Lt (1 – α)      

 

Número de pontuações areoladas por cm de largura = 2 / D (cm)   
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Conseqüentemente: Kt ≈ [ (1/ DLt) . (1-α)] / (2 / D)  =  1 /  2Lt (1 – α), 

onde Kt = proporção da permeabilidade tangencial. 

Relação KL / Kt: 

KL / Kt =  4 Lt2 ( 1 – α)2 / D2   -->    Partindo das condições predeterminadas do modelo 

(Lt/D=100), temos:    KL / Kt = 40.000 (1 – α) 2. 

Usando este modelo, a relação KL / Kt varia entre 10.000 e 40.000, em conformidade com a 

variação do valor de α, que pode diminuir do seu valor máximo de 0,5 até 0,0.  

Atualmente as relações determinadas por meio deste modelo, correspondem razoavelmente 

bem às relações numéricas obtidas por testes e medições empíricas para a madeira de 

coníferas. 

Possivelmente este modelo possa ser usado para previsões de fluxo em algumas folhosas, 

cujos vasos estejam completamente obstruídos por tilos, uma vez que as fibras estão 

interligadas por pontuações. No entanto, para este caso as condições são muito complexas 

devido à diferente estrutura do tecido celular, nunca chegando a ser tão uniforme como o das 

coníferas. 

7.1.1.2. Tipos de fluxo 

Os vários tipos de fluxos que ocorrem na madeira por movimento capilar são: 

• Fluxo viscoso ou laminar; 

• Fluxo turbulento; e 

• Deslizamento molecular ou ¨fluxo Kundsen¨ . 
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Entende-se como viscosidade a fricção interna de um líquido ou gás, a qual requer 

determinada força para que ocorra a movimentação de suas camadas (força = dinas . seg / cm2  

ou Poise). 

De acordo com a Lei de Darcy, a velocidade do fluxo é proporcional à pressão diferencial ∆P, 

a qual proporciona a força necessária para superar a resistência de fricção (ou viscosidade). 

Com o aumento relativo da velocidade de movimento, o fluxo gradualmente passa a ser 

laminar. Quando se observam turbulências no líquido ou no gás, as forças friccionantes se 

tornam aproximadamente proporcionais ao quadrado da velocidade. A esta situação 

denomina-se ¨fluxo turbulento¨ , e caso ocorra na madeira não obedecerá a Lei de Darcy, uma 

vez que o aumento da velocidade é menor que o aumento proporcional ∆P. 

O fluxo turbulento dificilmente ocorre nos lumens dos traqueóides da madeira, devida aos 

grandes diâmetros que garantem uma baixa velocidade. No entanto, possivelmente ocorram 

turbulências nas passagens estreitas das pontuações, onde ocorrem em alta velocidade. 

O terceiro tipo de fluxo é o por deslocamento molecular. Ele pode ser observado em gases, 

uma vez que o tamanho das aberturas (passagens) é aproximadamente igual ao ¨caminho livre 

médio do gás ¨ , ou seja, da distância média pela qual as moléculas passam antes de sofrerem 

colisões entre si. 

Quando se refere à fluxo laminar, a velocidade nas paredes dos capilares é igual a zero e 

aumenta em direção do centro do capilar (Lei de Poisenille – vide figura a seguir). Contudo as 

moléculas de gás também se movem ao longo das superfícies, resultando num fluxo maior 

àquele que pode ser previsto pela Lei de Darcy (redução da pressão média no sistema). 

Segundo a Lei de Poisenille - fluxo laminar: 

Supondo-se duas superfícies paralelas, sendo a inferior fixa e a superior em movimento com 

uma velocidade ¨V¨ constante, a  força exigida para superar a fricção interna e mover a 

superfície superior, seria diretamente proporcional à viscosidade do material entre as 
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superfícies, à área superficial e à velocidade, e inversamente proporcional à distância de 

separação entre as duas superfícies. 

Fv = η . (A . V / Y)   

  ou     

F = -η (A . dv / dr)  

 

          Fig. 44. Representação gráfica explicativa da força viscosa de líquidos 

onde: 

F = força viscosa (dinas); 

A = área da superfície móvel (cm2); 

V = velocidade (cm / seg.); 

Y = distância de separação entre as superfícies (cm); 

η = viscosidade (dinas . seg. / cm2)   Poise 

dv / dy  e  dv / dr = gradientes diferenciais para a velocidade. 

 

O sinal negativo para η é usado devido à direção oposta entre a força e a velocidade do 

sistema. 

O valor V/Y é denominado de ¨gradiente de velovidade¨ e, uma vez que ele seja desuniforme, 

como para capilares cilíndricos, ele é expresso de forma derivada, como os gradientes 

diferenciais dv/dy ou dv/dr, onde ¨R¨ representa o raio do capilar. 

Se considerarmos o fluxo viscoso dentro de um capilar de raio ¨R¨, sob uma pressão 

diferencial ¨∆P¨ entre os dois extremos , a força viscosa definida pela equação anterior será 

equacionada com as forças resultantes da aplicação de diferentes pressões nos extremos, 

como: 
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         -η (A . dv / dr)  =  ∆P π r2 

onde: r = distância radial onde o gradiente de velocidade será dv / dr. 

Pode-se determinar pela figura acima, que a área interna do capilar ¨A¨ em questão é igual a 

2π . r . L, onde L é o seu comprimento. 

- η ( 2 . π . rL . dv / dr)   =   P . π . r2    

- η . 2L . (dv / dr)   =   ∆Pr     ou    dv = (- ∆P / 2 η L) . r .dr 

Integrando esta equação para o volume determinado pela área anelar da seção transversal do 

capilar com raio ¨R¨, e a área seção transversal do cilindro com raio ¨r¨ , temos: 

 
o

u 

      V = P (R2 – r2) / 4 η L 

onde: 
V = velocidade na distância radial ¨r¨ , e 
R = raio do capilar. 

 

Esta equação assume uma curva parabólica e, conseqüentemente, a distribuição da velocidade 

no capilar será máxima no centro (r = 0) e nula na sua superfície interna (r = R). 

Supondo-se um cilindro de raio ¨r¨ e a espessura da parede de ¨dr¨ , a magnitude do fluxo em 

volume pode ser obtida da seguinte maneira: 

O fluxo em volume de líquido por segundo é determinado pelo produto da velocidade 

multiplicado pela área transversal do cilindro, ou por: 
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dQ = V 2π r dr 

onde  Q = grau do fluxo em cm3 / seg. 

Substituindo o ¨V¨ da equação, obteremos 

dQ = 2 π ∆P (R2 – r2) r dr / 4η L 

ou, de forma integral 

 

Q = π R4 ∆P / 8 η L 

onde: 
R =- raio do capilar (cm); 
∆P = pressão diferencial P1 – P2 (dinas  / cm2); e 
η = viscosidade do líquido ou do gás (dinas. Seg. / cm2). 

Conhecendo-se a quantidade de líquido que passa por um capilar de raio ¨R¨ , ao longo de 

uma distância ¨L¨ em uma unidade de tempo, e sua viscosidade, esta equação pode ser 

subdividida da seguinte forma: 

Q =  π R4  / 8 η   .  d ∆P / d L  , onde  d ∆P / d L  = gradiente de pressão sobre a distância ¨L¨ . 

De acordo com a lei matemática em forma de cadeia, esta expressão parcial pode ser aplicada 

da seguinte maneira: 

d ∆P / d L  = d ∆P / d R . dR / dφ . dφ / du . du /dL 

como  ∆P = (P1 – P2),   ∆P = 2σ / R  (vide item 7.1.1. – tensão superficial)      

teremos     d ∆P / d r = 2σ / R2   
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Por outro lado, usando a equação de Tompson, que descreve  a adsorção acima de 

aproximadamente 90% UR, sabe-se que: 

dr / dφ = 2 . M / (ln φ)2 . φ . δ . R . T     ou      R = 2 σ M / δ . R . T . ln φ 

desta forma o valor de ¨Q¨ ficará expresso como: 

Q =  (- π . r4 / 8η)  . ( 2 σ / R2) . ( 2σ . M / ln φ2 . δ . R . T . φ)  .  (dφ / du)  .  (du / dL) 

        -------K-----     --d ∆P/ dr--  --------------dR/dφ---------------     ----K----- 

        ----------------------------------------- K ------------------------------------------ (constante) 

    Q = - constante. du / dL 

Observação: Com exceção de  du / dL, todos os outros fatores podem ser considerados uma 

constante para determinadas condições de fluxo. 

Esta equação é considerada como expressão básica para o movimento capilar da umidade na 

madeira, onde du/ dL descreve o gradiente de umidade sobre a distância L. 

Q = Kf . du / dL  (kg / m2 . h), sendo a quantidade de água que passa por uma certa área, em 

um determinado tempo (1 hora). 

Kf é chamado de ¨constante de condução de água¨ e depende principalmente da distribuição 

dos capilares na madeira, da tensão superficial do líquido, de sua viscosidade, da umidade da 

madeira, umidade relativa do ar, e do raio dos capilares. 

Observa-se com bastante atenção a in fluência do fator umidade ¨u¨ : Abaixo de 10 – 15% U o 

fator Kf é igual a zero (não ocorre transporte capilar); a partir deste intervalo, até o PSF, a 

constante Kf aumenta gradualmente, e acima do PSF diminui gradualmente. 

Uma vez que todos os capilares microscópicos e submicroscópicos sejam cheios por água, a 

constante Kf tende a ir para o infinito (vide gráfico). 
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Fig. 45. Relacionamento entre o teor de umidade da madeira e a constante 

de condução de água (Kf) 

O Kf também varia com a direção do movimento da umidade na madeira devido às suas 

diferenças estruturais, a saber:   

 

Kf  long. : Kf  tang.   : Kf rad. 

   6 – 8     :       1          :      2 

 

 

Modelo de fluxo de líquidos longitudinal para folhosas 

Quando uma madeira folhosa possui vasos abertos, não obstruídos por tilos, gomas, etc., eles 

se comportam como capilares ao longo do comprimento total da peça de madeira. Contudo, 

devido aos seus grandes diâmetros em relação ao tamanho das pontuações, o fluxo através das 
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fibras e do parênquima axial é insignificante. Assim o modelo simplificado negligencia estes 

possíveis caminhos. 

 

Supondo a existência de ¨N¨ capilares paralelos dentro de uma peça de madeira, a equação  

Q =  π R4  ∆P / 8 η . L   pode ser modificada e aplicada ao modelo da seguinte maneira: 

Q = N ( π R4 . P  / 8 η  . L ) 

Conforme a Lei de Darcy, a quantidade de líquido que passa pelos capilares é uma função do 

coeficiente de permeabilidade , da área transversal, da pressão diferencial e da distância L. 

Q =   Kl  ( A ∆P / L )  =  N . π . R4 .  ∆P / 8 η . L) 

Considerando-se N = A.n  e substituindo na relação acima, temos: 

Q = Kl . A  =  A . n . π R4 / 8 η       Q = Kl  =  n . π R4  / 8 η     

onde: 

Kl = permeabilidade longitudinal (Darcy)      [cm3 / dinas . seg.]; 

R = raio dos vasos; e 

N =  N / A  = número de vasos por cm2 de seção transversal. 
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A mesma equação expressa em atmosferas assume a seguinte forma: 

Kl = n . π R4  / 8 η   . 1,013 . 106         [cm3  (líquido)  /  cm . atm . seg.] ,  

sendo que 1 atmosfera =  1,013 . 106 dinas / cm2 

Esta equação também pode ser aplicada no fluxo através da madeira de coníferas, com os 

seguintes ajustes: 

a) A resistência ao fluxo dentro dos lumens deve ser negligenciada; 

 

 

b) Deve-se acrescentar um fator que considere o fato em que a 

condutividade pelas aberturas das pontuações é inversamente 

proporcional à fração de comprimento do traqueóide, representado pelos 

caminhos formados pelas aberturas Lt / Lp, onde Lp e Lt são as frações. 

Portanto: 

Kl =  (nt . np . π . R4 . Lt / 8 η . Lp) . 1,013 . 106 

onde : 
nt = No. de traqueóides por cm2 de área transversal = l / D2 (Ф traqueóide)
np = No. de aberturas de pontuações por traqueóide; 
R = raio da abertura (cm); 
Lp = distância dentro das pontuações; e  
Lt = comprimento do traqueóide. 
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Para o modelo de fluxo longitudinal como l / D2 e Lt / D = 100, pode-se modificar a equação 

K1  =  (nt . np . π . R4 . Lt / 8η . Lp) . 1,013 . 106 , da seguinte maneira: 

K1 = [ (l / D2) .  np . π  . R4 . 100 . D / 8η . Lp . D] . 1,013 106 

    K1 =  (100 . np . π . R4 / 8η . Lp . D) . 1,013 . 106 

Para o modelo de fluxo tangencial, como nt = l / D . Lt , e o Lt para o fluxo longitudinal 

substituído por D do modelo tangencial, temos: 

Kt = (nt . np . π . R4 . Lt / 8η . Lp) . 1,013 . 106 

Kt = [(l / D . Lt) . np . π R4 . D / 8η Lp] . 1,013 . 106 
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         Kt = ( np . π R4  / 8η Lt . Lp) . 1,013 . 106 

 

As duas últimas equações para as permeabilidades longitudinal e tangencial podem ser 

aplicadas no modelo de Comstock, multiplicando os termos Lt por (1 – α)2 e introduzindo 

o fator 4 na relação KL / KT para compensar a superposição dos traqueóides. 

KL / KT =  (100 . np . π . R4 / 8η . D . Lp)  .  [ 8η . Lt . (1 – α)2 . L  . 4 / np . π .R4 

KL / KT = 400 . (Lt / D) . (α – 1)2     ... e como Lt / D = 100, teremos: 

KL / KT = 40.000 (1 – α)2      equação idêntica à obtida pelo modelo de Comstock. 

 

7.1.1.3. Caminhos e mecanismos do fluxo na madeira 

Depois de superar as dificuldades experimentais iniciais, conseguiu-se provar que a Lei de 

Darcy aplica-se também à permeabilidade da madeira por líquidos e gases. Acredita-se que a 

permanente queda do fluxo de líquidos na madeira deve-se ao bloqueio dos capilares por 

diminutas bolhas de ar. A ilustração abaixo apresenta uma explicação para este fenômeno: 

 

Para forçar a bolha de ar através da abertura da pontuação que liga um traqueóide a outro, a 

interface água-ar deve ser deformada de tal maneira, que o raio ¨Ri¨ do menisco passe a ser 

igual ao raio ¨R¨ da pontuação, com um ângulo de contato Y = 0. 
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A pressão diferencial necessária para forçar a bolha de ar através da pontuação, pode ser 

calculada pela seguinte fórmula: 

(Po – P1) = 2σ / R    ... ou, como o tensão superficial da água a 20o C = 72,25 dinas / cm 

linear (vide item 7.1). 

(Po – P1) = 21,4 / R  (lb / pol2), onde R = raio do capilar em micrometros. 

É evidente que se precisa de uma pressão diferencial (Po – P1) de aproximadamente 214 lb/ 

pol2, ou aproximadamente 15 kg / cm2 para forçar a interface ar-líquido através de um capilar 

com 0,1µ de diâmetro, valor este típico para aberturas das pontuações. 

Uma vez que a força (pressão) acima referida é dificilmente atingida em condições normais, o 

bloqueio reduz significativamente o fluxo. Esta relação foi utilizada para determinar a 

¨abertura máxima efetiva¨ das pontuações nas coníferas, medindo a mínima pressão 

diferencial (Po – P1) necessária para deslocar a água na madeira. 

Se a interface água-ar estiver sendo forçada através de um traqueóide com certo número de 

pontuações em série linear, deve ser aplicada suficiente pressão para superar a resistência ao 

fluxo da menor abertura desta série. No entanto, como a madeira contém um conjunto de 

caminhos paralelos em série, o resultado obtido representará a pressão necessária para forçar 

a passagem da água pelo maior ¨raio mínimo¨ de todos os caminhos paralelos existentes.  

Com o aumento do comprimento no sentido longitudinal de um corpo de prova, o maior raio 

efetivo será diminuído, fato que pode ser previsto pela maior probabilidade de se encontrar 

uma menor pontuação com o aumento do número de pontuações a serem atravessadas. Pode-

se também, estabelecer uma relação linear entre o logaritmo do raio da abertura e o número de 

pontuações ultrapassadas. 
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                     Fig . 46. Esquema de instrumento para medição da permeabilidade ao ar 

 

Caminho de fluxo nas coníferas 

A estrutura da madeira é bastante complexa, razão pela qual se tornou muito importante a 

questão de quais os fatores que controlam a permeabilidade da madeira. 

 

Medições físicas das diferentes partes da madeira, envolvidas no fluxo de 

líquidos, indicam que a resistência ao fluxo deva-se quase inteiramente a 

minúsculos poros existentes nas membranas das suas pontuações, as quais 

ocorrem em coníferas essencialmente no sentido longitudinal. 

No sentido radial os raios apresentam-se como o caminho onde passa a maior parte do líquido, 

mas as células radiais correspondem apenas a uma pequena parcela do tecido lenhoso; pela 

mesma razão os espaços intercelulares e canais resiníferos normalmente pouco contribuem para 

o fluxo de líquidos em coníferas, indicando que a própria estrutura das pontuações areoladas é 

o principal fator que controla a permeabilidade da madeira de coníferas. 
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Fontes de variação :  

a) Alburno – cerne 

A diferença em permeabilidade entre as madeiras de alburno e de cerne são bem conhecidas 

há muito tempo: O alburno recebe tratamentos preservativos ou de secagem com mais 

facilidade. 

Relações de fluxo entre alburno e cerne de algumas espécies foram determinadas dentro de 

uma relação de 34 : 1 (Pseudotsuga sp.), de 10 : 1 (Tsuga sp.) e de 6,5 : 1 (Thuja sp.) – esta 

última espécie não desenvolve torus nas pontuações. 

Pelo uso da microscopia eletrônica, concluiu-se que se tratam de três mecanismos principais, 

responsáveis pela menor permeabilidade do cerne, quais sejam: 

• Aspirações das pontuações já na árvore viva, durante as mudanças fisiológicas da 

madeira; 

• Obstrução das pontuações causadas por gomas, resinas, etc.; e 

• Incrustação das membranas das pontuações por substâncias ligninosas, que se 

distinguem dos extrativos por não serem solúveis em solventes orgânicos. 

b) Espécies 

Devido à grande variação da estrutura da madeira entre espécies ( como tamanho, distribuição 

e número de elementos condutores, a presença e intensidade de obstruções, etc.) a 

permeabilidade varia consideravelmente entre diferentes espécies, dando as relações de 5 x 

106 : 1 para folhosas e de 5 x 105 : 1 para coníferas, entre a maior e a menor permeabilidade 

determinada. 
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c) Lenho inicial – lenho tardio 

No que se refere à estrutura, mesmo que estes dois lenhos sejam fisicamente diferentes, 

existem evidências contraditórias a respeito de qual deles é o mais permeável: Fatores como 

tamanho, rigidez, estrutura e número de pontuações presentes nas células condutoras, etc., 

influem na permeabilidade dos dois tipos de madeira. Geralmente o lenho inicial é 

considerado como mais permeável, especialmente para folhosas. Contudo para algumas 

coníferas, como para o Pinus sp., o lenho tardio se mostra mais permeável devido à estrutura 

rígida das pontuações, o que não permitem uma completa aspiração das pontuações. 

 
Fig. 47. Relação entre a permeabilidade da madeira e a porcentagem de 

lenho tardio (cerne) para Tsuga canadensis. 

 

c) Outras propriedades físicas da madeira 

Tratando-se de madeira de alburno, verifica-se em coníferas uma relação significante entre a 

permeabilidade e o teor de umidade inicial. Mesmo que a relação mostre bastante variação, a 

permeabilidade mostra uma clara tendência em aumentar com o aumento do teor de umidade 

inicial (vide figura) 
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Fig. 48. Relação entre a permeabilidade e o teor de umidade inicial 

da madeira verde para o alburno de Tsuga canadensis. 

Sobre a influência da massa específica da madeira no fluxo longitudinal, também existem 

evidencias contraditórias: Embora alguns pesquisadores informem a existência de correlação 

entre os dois fatores, a massa específica geralmente não é considerada como um fator que 

influencie sensivelmente na permeabilidade da madeira. 
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Fig. 49. Relação entre a permeabilidade e a massa específica da 

madeira de cerne de Tsuga canadensis. 

7.1.2. Aspiração de pontuações 

Pontuações aspiradas reduzem sensivelmente a permeabilidade da madeira, aumentando 

assim as dificuldades de impregnação por líquidos. Geralmente a aspiração das pontuações é 

relacionada à tensão superficial do líquido da madeira, sendo ela ativada durante a sua 

evaporação. 

Em madeira de coníferas, a maioria das pontuações se encontram abertas no alburno verde. 

Com a queda do teor de umidade até o PSF a proporção de aspiração de pontuações aumenta 

gradualmente, ponto este onde quase todas as pontuações já se encontram aspiradas. 

Com a continuidade da secagem da madeira a partir do PSF, até que a madeira atinja uma 

umidade de equilíbrio inferior, não ocorrerão mudanças significativas no estado das 

pontuações. 

A proporção de pontuações abertas no lenho tardio seco é maior que no lenho inicial, fato este 

que explica a sua maior permeabilidade. Esta fração é aproximadamente proporcional à massa 

específica e, conseqüentemente, à espessura dupla da parede celular e sua maior resistência à 
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aspiração - atribui-se a maior resistência à aspiração das pontuações no lenho tardio, por este 

possuir paredes celulares mais espessas e membranas das pontuações mais rígidas. 

A influência da tensão superficial na aspiração das pontuações foi estudada detalhadamente 

por vários pesquisadores, os quais chegaram aos seguintes resultados / conclusões: 

• A aspiração das pontuações pode ser diminuída pela substituição da água que se 

encontra na madeira verde, por solventes orgânicos de baixa tensão superficial, como 

o etanol, metanol, acetona, etc.: Sua subseqüente secagem permite que as pontuações 

fiquem abertas, condicionando uma alta permeabilidade;  

• Constatou-se que abaixo de uma tensão superficial de aproximadamente 26 dinas/ cm, 

não ocorre aspiração de pontuações; 

• Um tratamento químico da madeira, tendo como finalidade a alteração dos grupos OH 

(esterificação  e esterificação), também impede a aspiração das pontuações, indicando 

um papel importante dos grupos OH na aspiração das pontuações; 

• Concluiu-se que junto à tensão superficial, outras características do líquido influem na 

aspiração das pontuações e, resumindo, os fatores que contribuem para a aspiração 

podem ser citados como: 

a) O líquido evaporado deve ser capaz de formar pontes de hidrogênio; 

b) O líquido deve inchar a madeira na proporção aproximadamente igual ao 

inchamento provocado pela água; 

c) As aberturas das membranas das pontuações devem ser pequenas; 

d) A relação entre a tensão superficial e o ângulo de contato deve provocar 

uma força capilar inicial, suficiente para causar o deslocamento da 

membrana da pontuação; e 

e) A membrana deve possuir uma baixa rigidez, como é o caso das 

encontradas no lenho primaveril, com baixa massa específica. 
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Mecanismo da aspiração das pontuações por efeito da tensão superficial 

 

Fig. 50. Mecanismo de aspiração das pontuações por efeito da tensão 

superficial: (a) Menisco na abertura da pontuação; (b) menisco anelar 

entre a borda e o torus da pontuação; (c) menisco nas aberturas da 

membrana; (d) menisco nas aberturas do torus; (e) curvatura do torus 

devido às grandes forças capilares nas aberturas do torus; e (f) 

pontuação completamente aspirada com torus curvado ao máximo. 

7.2. Movimento da Água Abaixo do PSF (difusão) 

A difusão é um fenômeno em que as moléculas tendem a se distribuir uniformemente em um 

espaço disponível. Trata-se de um fenômeno muito comum, que envolve movimentos 

espontâneos de um produto de um meio para outro, sempre do de maior concentração para o 

de menor, conduzindo-o a um equilíbrio. 
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No caso da madeira, a difusão apresenta-se por movimentos de gás ou de vapor d´água 

através dos espaços vazios de sua estrutura, pelo movimento de sorção da água dentro da 

parede celular, ou mesmo de um soluto através da madeira saturada de umidade, por uma 

solução. 

Segundo a teoria cinética dos gases, as suas moléculas possuem uma alta velocidade, como 

por exemplo 500 m/ seg. para o ar, e o caminho livre médio está em cerca de 600 Å  (700mm 

Hg e 20 oC).  

Geralmente a difusão ¨D¨ é uma função da temperatura, da pressão e do gradiente de pressão 

parcial de vapor (diferença de concentração). 

D  f (temperatura e pressão) 

D  f (gradiente de pressão parcial de vapor) 

Sem o gradiente de pressão parcial não haverá difusão, pelo fato das moléculas já se 

encontrarem em um espaço com igual densidade (a distribuição já é uniforme). 

 

7.2.1. Difusão de vapor 

Durante a secagem, a difusão ou o transporte de água na forma de vapor toma lugar nos 

espaços vazios da madeira, uma vez que geralmente existe um gradiente de pressão parcial de 

vapor (diferentes concentrações de moléculas de água). O transporte de vapor sempre é feito 

do lugar de maior para o de menor pressão parcial de vapor. 

A velocidade da difusão de vapor geralmente é definida pela primeira Lei de Fick, como: 

Q dif. = - D . dPp / dl    1 

onde: 
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Q dif. = quantidade de água que passa por uma área de 1 m2, durante o tempo de 1 
hora, expressa em kg / m2 . h; 

D = constante de difusão, expressa em  m / h; e  

dPp / dl = queda da pressão parcial ao longo da distância ¨L¨ . 

 

Ao contrário do movimento capilar, onde a força principal é o gradiente de umidade dado pela 

fórmula Q cap = Kf . du / dL, a difusão é controlada pelo gradiente de pressão parcial ¨Pp¨ . 

7.2.2. Difusão em substâncias lenhosas 

A difusão da água fixada na parede celular é considerada um fenômeno molecular. Este tipo 

de movimento é referido como ¨pulo molecular ao acaso¨ , onde as moléculas pulam de um 

local de adsorção para outro quando a força atraente e o trabalho de abrir a estrutura da 

madeira forem maiores que as forças atraentes do local original. Logicamente as moléculas 

adsorvidas na segunda camada ou em camadas de moléculas subseqüentes, terão mais 

facilidade de mudar de local que as moléculas da primeira camada, pela diferença na 

magnitude das forças de atração. 

O pulo molecular torna-se positivo e direcional somente com o estabelecimento de um 

gradiente de umidade dentro do material: É muito mais fácil para uma molécula de água pular 

de um lugar que tenha 6 moléculas para outro que tenha 4, que pular de um lugar com 2 

moléculas para outro, com apenas 1. 

Por esta razão o coeficiente de difusão aumenta rapidamente com o aumento do teor de 

umidade ou, em outras palavras, a mobilidade das moléculas adsorvidas aumenta com o 

aumento da polimolecularidade de fixação. Este movimento é motivado por um gradiente de 

pressão relativa de vapor ¨VR¨ e, como se trata de movimentos de uma molécula individual 

em um determinado momento, não pode ser considerado como movimento de um líquido. 
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Conforme o que foi expresso anteriormente, a quantidade de água transportada por difusão 

dentro da parede celular está em função do gradiente de umidade estabelecido na madeira. Em 

termos matemáticos, esta relação pode ser dada da seguinte forma: 

Q sorção = - D sorção . du / dL     

  

Esta relação é idêntica à equação que descreve o movimento capilar de líquidos na madeira e, 

mesmo se tratando de dois fenômenos físicos diferentes, os dois movimentos não podem ser 

separados matematicamente. 

7.2.3. Difusão de gases nos espaços vazios da madeira (vapor) 

Geralmente a difusão de gases é controlada pela lei geral de Fick. Contudo, quando ela é 

aplicada à madeira, os valores calculados teoricamente representam aproximadamente o 

dobro dos valores experimentais no sentido longitudinal e 30 vezes no sentido tangencial. 

Esta discrepância foi atribuída ao fenômeno denominado ¨difusão impedida¨ , que ocorre em 

uma parte de aberturas minúsculas nas membranas das pontuações, cujo diâmetro é menor 

que o ¨caminho livre médio¨ para as moléculas de gás. 

No caso expresso acima, as moléculas que entram na abertura com qualquer ângulo de 

inclinação, chocam-se com a parede lateral do capilar e temporariamente são adsorvidas pela 

parede. Depois de adsorvidas temporariamente e retomarem a forma gasosa, as moléculas 

ficam novamente sujeitas a mais colisões, tanto com a parede como com outras moléculas – é 

evidente que a probabilidade das moléculas avançarem nestas condições é baixa, em 

comparação com a difusão através de capilares com diâmetros maiores que o ¨caminho 

médio¨, como por exemplo, os lumens das fibras. 
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Os fatores principais que influem no coeficiente de difusão (combinação de todos os tipos de 

difusão) são:  temperatura,  massa específica da madeira,  gradiente de umidade na madeira e 

sua estrutura anatômica. 

O coeficiente de difusão é diretamente proporcional à temperatura e inversamente 

proporcional à massa específica, como apresentado graficamente a seguir: 

 
Fig. 51. Relação entre a massa específica da madeira e o 

coeficiente médio teórico de difusão perpendicular às 
fibras, em diferentes temperaturas (Stamm, p. 436). 

 

Também foi determinada a porção de vários tipos de difusão, em porcentagem, responsável 

pela difusão total que ocorre durante a secagem. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 

apresentada a seguir: 
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Tabela 8. PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE DIFUSÃO, DURANTE A SECAGEM TOTAL DA 
MADEIRA. 

 

TEMPERATURA 

(oC) 

 

MASSA ESPECÍFICA 

(vol. verde) 

(g/ cm3) 

 

PORÇÃO DE DIFUSÃO ATRAVÉS DE: 

(%) 

Cavidades das 

fibras e paredes 

celulares 

Cavidades das 

fibras e 

pontuações 

Paredes 

celulares 

 

50 

0,2 

0,4 

0,8 

95 

86 

55 

4,2 

10,1 

22,2 

0,8 

3,9 

22,8 

 

120 

0,2 

0,4 

0,8 

94 

85 

57 

5,3 

11,7 

24,8 

0,7 

3,3 

18,2 

Porção de difusão (%) que ocorre através 
dos três caminhos possíveis na madeira 
durante a secagem, por diferentes tempe-
raturas e diferentes massas específicas. 

(proporções ± constantes) 

Interpretação da tabela: 

a) Em relação à temperatura, a difusão se mantém aproximadamente constante; 

b) Com o aumento da massa específica, há maior fluxo nas paredes celulares; 

c) Com o aumento da massa específica, menor é o gradiente de secagem; 

d) Com o aumento da massa específica, menor é o tempo de secagem. 
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Vários pesquisadores, animados pela incapacidade da Lei de Darcy em descrever 

perfeitamente as condições do fluxo da água por difusão na madeira, tentaram modificá-las. 

Stefan partiu do modelo de uma superfície livre de água, com difusão unilateral. Neste caso 

só as moléculas de água se difundem para o ar, segundo a seguinte relação: 

Gd = Da (l / RDT)  .  (Po / Po – Py)  . (dPv / dx) 

onde: 

Gd = quantidade de líquido movido; 

Da = coeficiente de difusão (água-ar); 

T = temperatura absoluta; 

R = constante de gases; 

Po = pressão absoluta da mistura água-ar; 

Py = pressão parcial do vapor d’água;  

Po-Py = pressão parcial do ar ;  e 

Pa = Po - Py 

Segundo o modelo proposto, quando o Pa sobe a quantidade de líquido movido diminui, e 

quando a temperatura aumenta a pressão parcial de vapor d’água tende a se igualar com a 

pressão absoluta da mistura água-ar, resultando, como conseqüência, Pa ≈ 0, fazendo com que 

Gd tenda a ir para o infinito (ponto de evaporação violento). 

De forma resumida:  Quando Pa ↑, Gd↓; quando t ↑,  Pv→ ≈ Po  e   Pa → ≈ 0 , e  Gd →  ∞, 

onde: Pv = componente vertical que puxa a coluna líquida para cima, obtida pela 

multiplicação da resultante Pr (entre as forças de adesão e da tensão superficial do líquido), 

multiplicado pelo  coseno do ângulo φ (ângulo de umectação)  - vide item 7.1., subitem b, à 

pag. 83. 

Como na madeira não existem superfícies livres de água em maior escala, Krischer modificou 

a equação apresentada acima, adicionando um fator denominado  ¨coeficiente de resistência à 

difusão” , dado em µu . 
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Considerando o fato que a resistência de uma camada de madeira à difusão é maior que para o 

caso de uma difusão direta água-ar, o coeficiente indica em quanto será maior a resistência 

oferecida pela madeira (por unidade de área), em comparação a uma camada livre de água-ar 

estática. No último caso este coeficiente está em função da umidade da madeira e µu = 1. 

 
Fig. 52. Relação entre o coeficiente de resistência à 

difusão (µu) e o teor de umidade da madeira. 
Conclusões: 

A equação de Krischer normalmente é usada para descrever o movimento por difusão na 

madeira, que na realidade é uma combinação do movimento descrito por Knudsen (em 

capilares menores, por exemplo nas pontuações),  movimento este na forma gasosa (lumens), 

da equação desenvolvida por Hagen e Poisenille, relacionada à difusão através da parede 

celular (equação do movimento capilar), e ainda à evaporação livre de Estefan. 

Finalmente, o transporte de umidade durante um processo de secagem, é uma combinação do 

movimento por difusão com o movimento capilar. Então: 

 G t = Gc + Gd 

onde: 

Gt = movimento de umidade total; 

Gc= movimento de umidade por capilaridade; e 

Gd = movimento de umidade por difusão. 
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Assim: 

Gt = Gd + Gc = - [( Da/ µu) . (1 / Rt ) . ( Po / Po – Pv)] . dPo/ dx + Kf . du / dx 

 
Fig. 53.  Proporção de água transportada por forças capilares e por difusão em temperaturas 
constantes (diferentes fases de remoção da água em relação ao teor de umidade da madeira, 
onde Gc/ Gt representa a água removida por capilaridade em relação à remoção total e  Gd/ 
Gt a água removida por difusão em relação à remoção total). 


