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Resumo 

 

Qualquer produto derivado da madeira, mesmo quando usada para a produção de 

energia, que seja exposto a um determinado ambiente (caracterizado pela humidade 

relativa e temperatura), perde ou ganha massa para ajustar a sua actividade de água a 

uma condição de equilíbrio, que ocorre quando a pressão parcial de vapor de água do 

material é igual à da atmosfera que o envolve.  

A relação entre o teor de água de um produto e a humidade relativa de equilíbrio 

para uma temperatura específica pode ser expressa por meio das suas isotérmicas de 

equilíbrio higroscópico. 

Os estudos da higroscopicidade são indispensáveis para a compreensão 

aprofundada, das propriedades mecânicas e termodinâmicas da madeira. Neste trabalho 

apresenta-se como objectivo principal, a avaliação do teor de água no equilíbrio e a 

determinação das isotérmicas, em ensaios de adsorção e dessorção na madeira de pinho 

marítimo (Pinus Pinaster Ait.), ao nível do lenho. São apresentados resultados obtidos 

experimentalmente e são realizados ajustes a estes valores recorrendo ao modelo de 

Shen & Springer (1976). Realizou-se ainda a avaliação do PCS ao nível do lenho. 

Dos resultados obtidos foi possível concluir sobre o comportamento de ambos os 

lenhos, quando sujeitos a diferentes condições de humidade relativa e temperatura, no 

que diz respeito às propriedades de difusão e valores do PCS.     
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Capítulo 1 

1. Introdução 

 

Até este século, a madeira sempre foi usada como principal material de ajuda e 

conforto aos nossos antepassados, não se podendo datar ao certo desde que ano o 

homem iniciou a arte e a técnica de trabalhar a madeira nas suas mais variadas formas e 

utilizações (e.g. ferramentas, calor, abrigos, decoração, mobiliário, utensílios de 

cozinha, construção, armas de defesa ou caça, embarcações).  

A madeira, inicialmente pode ter sido usada pelos nossos ancestrais somente 

como objecto de defesa ou combustível para se protegerem do frio, dos animais ou 

mesmo do medo da noite. Para isso, era necessário aprender como transportar e manter 

uma brasa acesa, não importando o clima, os terrenos mais agrestes ou os rios que 

teriam que atravessar.  

Mais tarde, a ignição pelas próprias mãos era essencial. Tendo sido descoberto 

que friccionando um graveto contra um pedaço de madeira seca, acabava por provocar 

brasa, a qual poderia ser transformada numa chama, utilizando um pavio seco. Esse 

alguém passou o seu conhecimento a outro e assim sendo de geração para geração, onde 

cada um juntava mais uma evolução, até que nos dias de hoje, em que com a simples 

utilização de um fósforo se pode fazer fogo.  

Esta evolução na utilização da madeira, não foi somente verificada no 

manuseamento do fogo, mas também na construção dos utensílios que viriam a ajudar a 
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trabalhar e manusear não só a própria madeira como também outros materiais sólidos ou 

líquidos.  

Com isto, foi possível ao homem criar abrigos que evoluíram para edifícios, criar 

passagens para outra margem de rios e riachos através de estruturas, criar utensílios de 

cozinha, esculpir as mais belas esculturas, criar desde sons tribais saídos de um simples 

batuque de madeira com pele de animal, ao mais melodioso som elaborado num violino 

Stradivarius, ou mesmo um acompanhamento ao fado pela guitarra mais portuguesa, às 

estruturas complexas em madeira as quais podemos admirar nas mais variadas 

construções, sejam centenárias ou actuais. 

Dadas as suas características ecológicas, económicas e sociais, a madeira é 

claramente uma matéria-prima muito interessante e os seus produtos e derivados 

contribuem para o desenvolvimento sustentável.  

Nos dias de hoje continua-se a ver a madeira como um material usado em larga 

escala nas mais diversas aplicações de engenharia e nos mais variados sectores 

(mobiliário, da construção civil e da indústria transformadora de papel). Em relação aos 

outros materiais, a madeira tem a seu favor o facto de ser ecoeficiente, na medida em 

que provém de uma fonte vegetal renovável e é reciclável. 

Estudos da madeira como combustível, mostram que a combustão directa da 

madeira é sem dúvida o processo mais simples e económico de se obter energia.  

A utilização de uma determinada madeira para fins energéticos deve basear-se, 

entre outros, no potencial para produção de biomassa (característica intrínseca da 

árvore, espécie ou género) e em relação à madeira propriamente dita, no conhecimento 

do seu poder calorífico, além do seu teor de humidade (percentagem de massa de água 

presente na madeira). 

Quando usada como combustível, a madeira a ser usada deve conter um baixo teor 

de humidade, por um lado para facilitar a sua queima, por um outro, os custos 

relacionados com o seu transporte passam a ser inferiores, o que passa a viabilizar a 

utilização da madeira como combustível. 

A utilização da madeira como combustível representa, em grande medida, o 

aproveitamento de um potencial energético europeu pouco utilizado, que contribuiria 
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para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono e 

garante as funções de interesse geral desempenhadas pelas florestas (protecção e 

diversidade das florestas diversidade biológica) (CESE, 2009). 

 O aumento da utilização da madeira como combustível disponibiliza matérias-

primas inexploradas para a transformação industrial. A utilização energética da madeira 

contribui para combater as alterações climáticas, melhorar a fraca auto-suficiência da 

UE em matéria de energia e aumentar a segurança de abastecimento energético, que são 

objectivos da política energética comunitária (CESE, 2009).  

Todavia, a madeira só contribui de forma restrita para a resolução dos problemas 

energéticos e tem sentido apenas num contexto de poupança maciça de energia (por 

exemplo, isolamento térmico dos edifícios). Durante o seu crescimento, as árvores 

absorvem o dióxido de carbono da atmosfera. Um metro cúbico de madeira absorve 

uma média de 800kg de dióxido de carbono. Em princípio, as grandes reservas de 

madeira revestem-se também de grande importância para a fixação do carbono a longo 

prazo nas florestas (CESE, 2009). 

 O aumento da utilização da madeira contribui para substituir as fontes de energia 

não-renováveis e, simultaneamente, para reduzir as emissões de combustíveis fósseis. A 

utilização energética da madeira reforça a gestão das florestas e contribui para o 

aumento das reservas de madeira a longo prazo (CESE, 2009). 

Quase todos os produtos de madeira vêm as suas qualidades afectadas pelos teores 

de humidade que apresentam. Como frequentemente as percentagens de água na 

madeira são elevadas, é facilmente compreensível que a presença deste alto teor de água 

e a sua variação, venha a afectar gravemente as propriedades estruturais e 

termodinâmicas da madeira. 

Quando a madeira, previamente seca a 0% de humidade, é exposta ao meio 

ambiente, ela adsorve a água que está dispersa no ar em forma de vapor. A água assim 

absorvida corresponde à água higroscópica ou de adesão e o teor final de humidade 

alcançado pela madeira é denominado de humidade no equilíbrio, a qual vem em função 

da temperatura e da humidade relativa do ar. 
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Como já foi dito, quando um material como a madeira é exposto a um certo 

ambiente, ele perde ou ganha água para ajustar a sua actividade de água a uma condição 

de equilíbrio, que ocorre quando a pressão parcial de vapor de água do material é igual à 

da atmosfera que o envolve. A relação entre o teor de água de um produto e a humidade 

relativa de equilíbrio para uma temperatura específica pode ser expressa por meio das 

suas isotérmicas, ou também chamadas, de curvas de equilíbrio higroscópico (Resende 

et al., 2006). 

Da  importância fundamental da madeira em todos os tempos, advém a 

importância de se determinarem as suas isotérmicas de equilíbrio, pois estas fornecem 

informações úteis para processos de secagem, preservação e acondicionamento do 

material, daí a importância deste trabalho. 

 

1.1. Objectivos 

O objectivo deste trabalho é a determinação experimental das isotérmicas de 

adsorção e dessorção da madeira de pinho (Pinus Pinaster Ait.), a nível do seu lenho 

inicial e final, para um conjunto de diferentes humidades relativas a temperaturas de 

35ºC, 50ºC e 65 ºC.  

Será também avaliada a variação do poder calorífico do lenho inicial e final 

separadamente, em função da humidade relativa nas mesmas condições higrotérmicas. 

Com este trabalho pretende-se contribuir para um conhecimento mais 

aprofundado das propriedades termodinâmicas da madeira de pinho (Pinus Pinaster 

Ait). 

 

1.2. Conteúdo do Trabalho 

O presente trabalho, encontra-se dividido em seis capítulos, que a seguir se 

descrevem.  

No presente Capítulo 1, é realizada uma breve introdução ao porquê, dos estudos 

realizados na madeira, são apresentados os objectivos deste trabalho e seu conteúdo. 
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 No Capítulo 2 é apresentada uma revisão da estrutura macroscópica e 

composição da madeira do grupo das resinosas, a que pertence a espécie de Pinus 

Pinaster Ait. 

No Capítulo 3 é feita uma revisão sobre a higroscopicidade da madeira e 

isotérmicas higroscópicas. 

No Capítulo 4 é explicado o procedimento experimental, uma apresentação ao 

material usado no fabrico dos provetes, madeira de pinheiro marítimo (Pinus pinaster 

Ait), o porquê desta escolha. É explicado todo o processo de fabrico, o método de 

acondicionamento higrotérmico, sais utilizados para criar as humidades relativas 

estudadas.  

No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos 

experimentalmente para o lenho final e inicial e suas isotérmicas.  

O Capítulo 6, refere-se a um outro estudo realizado neste trabalho, onde é feita 

uma avaliação do poder calorífico superior da madeira a nível do lenho inicial e final.  

 



 

 

 

 

Capítulo 2 

2. Estrutura e composição da madeira 

 

2.1. Introdução 

A madeira é produzida nas árvores vivas para exercer a função de suporte, de 

condução e de armazenamento de substâncias nutritivas, designadamente água e seiva 

[11].  

A madeira é maioritariamente composta por células de forma alongada, fusiforme 

e oca, que se dispõem paralelamente umas às outras ao longo do eixo principal da 

árvore. Na madeira, cada célula é limitada por uma parede celular que circunda uma 

cavidade designada lúmen [11].  

Dispersos através da madeira encontram-se outros grupos de células, cujos eixos 

principais são perpendiculares ao eixo vertical da árvore. Estes grupos desenvolvem-se 

no sentido radial, da medula para a periferia e chamam-se raios. A altura dos raios e a 

sua largura, dependem do número de células que cada um deles contém, sendo em 

muitas das espécies, só visíveis com um microscópio [11].  

As células do mesmo tipo, ou função, são objectivamente designadas por tecido. 

Assim, a casca, o liber, e o lenho são tecidos permanentes porque uma vez as suas 

células formadas e diferenciadas, retêm a sua forma e dimensão. Outros tecidos, 

contudo, que têm uma função reprodutiva, isto é, podem dividir-se para reproduzir 

novas células, dizem-se meristemas ou tecidos meristemáticos. Temos assim nas 

árvores um meristema apical (assegura o alongamento das árvores nas suas 
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extremidades). As células da medula, no centro, são deixadas no percurso do meristema 

apical. O restante crescimento da árvore – engrossamento ou aumento de diâmetro – é 

produzido pela divisão do meristema lateral chamado câmbio [11]. 

Numa árvore em crescimento madeira é formada, pela adição de novas células 

através da actividade de dois meristemas – o meristema apical e o meristema câmbio - 

que mantêm, ao longo de toda a vida da árvore, a capacidade de se dividir [11]. 

Todos os anos o câmbio produz novas células de tecido lenhoso e liber. As células 

do lenho – madeira – são formadas para a parte interior do câmbio, adjacentes portanto, 

às células de lenho já antes formadas, não deixando por isso, soluções de continuidade 

no tecido. As células de liber, formam-se para o exterior contiguamente às células do 

mesmo tipo já formadas. Imediatamente após a sua formação, através da divisão celular, 

as células lenhosas começam a aumentar de dimensão, quer em diâmetro 

(principalmente em diâmetro radial), quer em comprimento. Na expansão da célula a 

parede celular é muito fina e elástica e é designada parede primária. Uma vez 

terminada a expansão, a parede sofre um processo de espessamento pela adição interna 

da parede secundária [11].  

Neste ponto do desenvolvimento celular, a parede da célula é constituída 

primariamente por celulose que constitui assim o material estrutural básico e resistente 

da parede. A fase final, que antecede a morte da célula é designada de lenhificação. Em 

termos muito simples pode dizer-se que esta fase consiste na deposição de uma 

substância matricial designada lenhina (proporciona a rigidez da parede e providencia o 

agente de ligação que mantém as células juntas), em toda a parede celular. A camada de 

lenhina entre as células adjacentes, chama-se lamela média [11]. 

Terminado o desenvolvimento, as células que individualmente ou em conjunto 

proporcionam as funções de suporte ou transporte, morrem. A sequência do 

desenvolvimento celular, da divisão à morte, completa-se entre 14 a 21 dias. Há células, 

contudo, que proporcionam a função de armazenamento de reservas nutritivas que se 

conservam vivas por largos períodos da vida da árvore [11]. 
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2.2. Espécies resinosas e folhosas 

As árvores estão divididas em duas grandes classes nas espécies florestais, 

resinosas (gimnospérmicas) e folhosas (angiospérmicas), USDA (1991). Uma das 

grandes diferenças entre estas duas classes reside nas suas estruturas celulares. A 

madeira das espécies resinosas é constituída apenas por dois tipos de células, traqueídos 

e parênquimas. Os traqueídos (Figura 2.1), são células que fisicamente apresentam um 

aspecto alongado e fusiforme, dispostas num sistema vertical e com funções na árvore 

de condução e suporte, já as parênquimas são células com funções de armazenamento e 

transporte, que se dispõem num sistema horizontal (Siau, 1995).  

 

Figura 2.1- Esquema longitudinal dos traqueídos: a) Lenho inicial; b) Lenho final (Siau, 1995). 

 

Superfície tangencial 

a) b) 

Superfície radial 

Pontuação 
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Nas espécies folhosas, já se encontra uma maior variabilidade estrutural e 

complexidade anatómica, constituída por fibras (função específica de suporte, 

representam 15 a 60% do volume da madeira), vasos ou poros (função de transporte, 

representam 20 a 60% do volume da madeira), parênquimas axiais (dispostos 

verticalmente, têm a função de armazenamento, representam 15% do volume da 

madeira), e por parênquimas (dispostos horizontalmente) [11].  

 

2.3. Estrutura macroscópica da madeira 

Segundo Tsoumis (1991), a estrutura macroscópica é formada por todos os 

elementos visíveis a olho nú (não necessitam de um microscópio de grande ampliação 

para serem observados), ou mesmo pelo uso de uma lupa com capacidade de ampliação 

de duas a três vezes. 

O estudo macroscópico das madeiras efectua-se sobre dois grupos distintos: o 

primeiro constituído por aspectos resultantes do seu arranjo estrutural; o segundo 

formado por um conjunto de características físicas com interesse na descrição ou na 

utilização como sejam: cor, cheiro, brilho, densidade e dureza. 

Assim, características como anéis de crescimento, a diferenciação entre cerne e 

borne, a diferenciação nos planos de referência, a textura, entre outros, podem ser 

identificados a este nível. 

 

2.3.1. Planos de estudo da madeira 

Aos materiais que não apresentam as mesmas propriedades em todas as direcções 

chamam-se anisotrópicos. A madeira é um material extremamente anisotrópico pois as 

suas propriedades físicas e mecânicas são fundamentalmente diferentes se aquelas 

propriedades forem medidas no sentido do grão ou perpendicularmente a este [11].  

A anisotropia da madeira é não só vantajosa para a árvore (pois as maiores 

solicitações mecânicas da árvore em pé orientam-se no sentido longitudinal do tronco), 

como também para o utilizador pela mesma ordem de razões. As maiores tensões nas 

asnas e colunas são paralelas ao eixo maior dos respectivos membros enquanto que o 



- 10 - 

 

esforço de corte que se desenvolve é geralmente mais pequeno. Pode assim dizer-se que 

a anisotropia é uma das virtudes naturais da madeira como material. A grande maioria 

dos restantes materiais utilizados em engenharia são isotrópicos (as mesmas 

propriedades em todas direcções), e muitas vezes a sua eficiente utilização requer a 

introdução artificial de anisotropia mediante a inclusão de ondulações ou sulcos das 

superfícies que lhes dão secções irregulares, etc [11]. 

A anisotropia da madeira resulta das diferenças na estrutura celular conforme a 

direcção, diferenças essas que se manifestam conforme o plano de observação da 

madeira. É pois compreensível que a descrição anatómica se faça de acordo com os 

planos de referência e que os mesmos sejam escolhidos por forma a evidenciarem as 

principais diferenças entre as diferentes madeiras [11].  

Os planos principais para observação anatómica são três: o plano transversal 

(RT), o plano radial (LR) e o tangencial (LT), (Figura 2.2).  

O plano transversal é aquele que resulta de um corte perpendicular ao eixo da 

árvore (evidencia os anéis de crescimento), revelando a secção transversal dos 

elementos fibrosos que na sua totalidade se dispõem paralelamente ao eixo da árvore.  

Ao plano longitudinal (feito perpendicularmente aos anéis de crescimento), que 

corta todo o tronco passando pelo centro ou medula da árvore chama-se plano radial. Na 

face radial os anéis de crescimento dispor-se-ão paralelamente entre si.  

Quanto ao plano tangencial (perpendicularmente aos raios), ele é revelado por um 

plano de corte feito paralelamente aos anéis de crescimento. De notar que o plano 

tangencial expõe a secção transversal das células dos raios. Nas faces tangenciais de 

madeira com anéis de crescimento distintos, os anéis aparecem introsados uns aos 

outros com uma forma parabólica pela forma como o plano de corte intersecta os 

diferentes anéis de crescimento, caracterizando o chamado desenho espinhado [11].   
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Figura 2.2 - Planos de estudo da madeira: 1 - Plano transversal (RT); 2 - Plano radial (LR); 3 - Plano 

tangencial (LT) [11]. 

 

2.3.2. Borne, cerne e medula 

A secção transversal de uma árvore (Figura 2.3), revela: medula, pequeno núcleo 

de tecido localizado no centro do tronco e ramos, a partir da qual se dá o crescimento 

inicial da árvore; câmbio; casca exterior, parte morta da árvore de aspecto grosseiro, 

onde a sua espessura varia conforme a espécie e idade; casca interior, parte viva que 

transporta o alimento desde as folhas até às secções em crescimento; borne, está 

localizado entre o câmbio e o cerne, contém tanto células mortas como células vivas, 

tem função primária de armazenamento de alimento, mas nas camadas mais próximas 

do câmbio o borne é responsável pelo transporte de água e seiva; cerne, constituído por 

células inactivas que já não têm funções nem de transporte nem armazenamento de 

alimento; e lenho [11]. 

3 

2 
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Figura 2.3 - Secção transversal de um tronco representando: 1 - Medula; 2 - Câmbio; 3 - Casca exterior;  

4 - Casca interior; 5 - Borne; 6 - Cerne; 7 – Lenho. 

 

No tronco a parte central é consideravelmente mais escura do que a parte do lenho 

adjacente à casca, ao círculo mais claro designa-se por borne e a parte mais escura é 

chamada de cerne [11]. 

Este escurecimento é devido à produção e secreção de subprodutos da morte das 

células. O processo de formação do cerne – duraminização – é contínuo e vai-se 

processando para o exterior à medida que novas assentadas de células lenhosas se 

formam no borne e à medida que a árvore cresce. Contudo, nem todas as árvores, 

evidenciam um cerne distinto, mesmo quando formam cerne. As espécies em que o 

cerne é indiferenciado dizem-se bornudas em oposição às espécies cerneiras [11]. 

Pode-se também encontrar algumas árvores que apresentem no interior do cerne 

alguns anéis de crescimento completos ou incompletos, com o aspecto de borne, que dá 

por nome de falso borne ou duplo borne, a qual é considerada uma anomalia (NP-180 

1962). As causas desta anomalia, podem estar relacionadas com variações 

meteorológicas, períodos de temperaturas muito baixas, podem perturbar localmente o 

processo normal de duraminização do borne. Este é um defeito que raramente é visto 

em árvores, mas considerado de consequências graves em virtude da facilidade de 
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alteração do borne. Dá lugar à rejeição das peças para carpintaria e para todo o emprego 

cuidado.   

Também, se podem encontrar árvores que apresentem um falso cerne, lenho de 

aspecto cerneiro que ocorre na porção média da secção transversal do tronco nas 

espécies que normalmente não possuem cerne diferenciado. Assemelha-se a este pela 

sua posição e cor, diferindo somente nas suas propriedades.  

Admite-se, em princípio, a tendência generalizada nas várias essências – mesmo 

que o cerne não seja evidente em termos de cor – para uma espécie de amadurecimento 

do lenho mais antigo que passa a lenho morto ou inerte, em oposição ao lenho vivo ou 

activo periférico. Admite-se também que só as zonas periféricas do tronco se mostram 

capazes de proporcionar à árvore a circulação da seiva e, daí, as expressões lenho activo 

e lenho inerte. Em muitas espécies as substâncias responsáveis pelo escurecimento são 

tóxicas para os xilófagos e fungos responsáveis pela destruição da madeira. É por isso 

que muitas vezes o cerne é mais durável que o borne.  

No entanto, a existência de cerne de coloração escura não deve ser assumida como 

sinónimo de elevada durabilidade. Na verdade, encontramos espécies cerneiras com 

coloração acentuadamente escura como o liquidambar, que é bastante perecível, 

enquanto que o cerne claro e muito pouco diferenciado de outras espécies é altamente 

resistente. Quer isto dizer, portanto, que o julgamento da durabilidade do cerne deve ser 

visto não à luz da intensidade da coloração mas sim à toxicidade das substâncias 

impregnantes [11]. 

 

2.3.3. Anéis de crescimento 

Durante cada estação de crescimento, principalmente nas regiões temperadas, o 

câmbio entra em actividade e por divisão das suas células forma ao longo de toda a 

árvore uma assentada que se designa por anel de crescimento ou camada anual [11].  

Num anel de crescimento típico podem distinguir-se em grande parte das espécies 

duas formações. A parte interior de um anel de crescimento que é formada primeiro, ou 

seja, o correspondente ao crescimento da árvore no início do período de crescimento 

activo, normalmente na Primavera, é chamada de lenho inicial ou primaveril – Figura 
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2.4 - LI. O lenho inicial é caracterizado por apresentar células com cavidades (lúmen), 

relativamente mais largas e paredes mais finas (USDA, 1999), apresentando uma 

tonalidade mais clara. 

 

 

Figura 2.4 - Identificação do lenho inicial (LI) e final (LF). 

 

A parte exterior é chamada de lenho final ou outonal – Figura 2.4 – LF, formada 

mais tarde, correspondente ao fim do período de crescimento activo, normalmente 

Outono, que é quando as células diminuem a sua actividade vital e como Louzada 

(1999) refere, a árvore entra numa dormência dos gomos meristimáticos. As células do 

lenho final, caracterizam-se por terem cavidades (lúmen), mais reduzidas e paredes 

bastante espessas, apresentando no seu conjunto uma tonalidade mais escura. É esta 

alternância de coloração que determina os anéis de crescimento de muitas espécies, em 

especial as resinosas. A madeira do lenho inicial, fisicamente, apresenta-se como uma 

madeira mais leve e mais macia do que a do lenho final, devido a uma maior densidade 

da madeira do lenho final (USDA, 1999). 

 

  

LI 

LF 
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2.3.4. Textura, grão, fio, veio 

A textura é a característica que depende das dimensões relativas e distribuição dos 

elementos constitutivos do lenho. É classificada em fina e grosseira de acordo com os 

tamanhos dos elementos [11].  

As madeiras distinguem-se ainda pela classificação em homogénea (textura 

uniforme) e heterogénea (textura desigual), conforme as camadas de crescimento das 

madeiras forem pouco ou muito diferenciadas [11]. 

O termo grão da madeira é a designação tecnológica paralela à de textura e 

qualifica-se de fino e grosseiro conforme for o aspecto visual e a sensação ao tacto que 

as madeiras proporcionam [11]. 

Por fio entende-se a orientação e disposição relativa das células longitudinais do 

lenho (traqueídos ou fibras). Surgem assim as designações de fio direito, o fio torcido 

ou em hélice, como por vezes é designado, o fio revesso (ou contrafio, conhecido em 

marcenaria), o fio ondulado (mareado, ondeado ou veia ondeada) e o fio irregular [11]. 

A designação de veio é utilizada para descrever a intersecção das camadas de 

crescimento por planos longitudinais resultantes das operações de desfiagem do tronco. 

Distinguem-se quatro tipos fundamentais: o veio recto (direito); o veio espinhado se o 

plano de corte é oblíquo ao eixo do tronco; o veio ondulado quando as camadas 

apresentam contornos longitudinais mais ou menos flexuosos; veio irregular, quando a 

sua disposição é irregular [11]. 

 

2.4. Anomalias e defeitos da madeira 

Há anomalias e defeitos que são devidos a particularidades estruturais, isto é, 

manifestam-se por disposição particular dos tecidos lenhosos e não podem ser evitadas 

por intervenções técnicas anteriores ou posteriores ao abate da árvore. Na sua maior 

parte, tais anomalias e defeitos manifestam-se já durante a actividade vegetativa da 

planta e são devidos a fenómenos biológicos de crescimento quando não mesmo às 

várias influências de agentes externos. Alguns são até comuns a todas as plantas de uma 

dada espécie e determinam-lhes qualidades tecnológicas que tanto podem limitar a 
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aplicação da sua madeira para determinados fins como valorizá-la para outros 

empregos. 

Outras anomalias e defeitos há, que são devidos a causas externas que não 

provocam alteração na disposição normal dos tecidos lenhosos. Estes manifestam-se 

sempre por diminuição do valor tecnológico da madeira. 

A norma portuguesa NP – 180 (1962), define as mais importantes anomalias e 

defeitos que podem provocar a desvalorização das madeiras. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3 

3. Higroscopicidade da madeira 

 

3.1. Introdução 

Devido às já conhecidas propriedades higroscópicas da madeira, quando uma peça 

de madeira é seca e exposta ao meio ambiente, esta tende a absorver a água que está 

dispersa no ar em forma de vapor. Quando uma peça de madeira absorve água do meio 

ambiente e atinge um teor de humidade final, valor este, que é função da espécie e das 

condições do meio ambiente, diz-se que a madeira atingiu o seu teor de humidade de 

equilíbrio com o ambiente. 

 

3.2. Formas em que a água se encontra presente na madeira 

Fazendo parte integrante da constituição química da matéria-prima lenhosa, existe 

sempre na madeira a chamada água de constituição (Silva, 1996). Na realidade, ela não 

é verdadeiramente água até à ocorrência de combustão (Silva, 1996). Só então, por 

quebra das ligações entre o oxigénio e hidrogénio de dois grupos hidróxilos é que se 

forma uma molécula de água (Stamm, 1964). 

Para além da água de constituição que não entra na contabilização da humidade da 

madeira (Silva, 1996), existe também a chamada água de embebição ou higroscópica 

presente nas paredes celulares e ligada à madeira através de ligações químicas, e aquela 

que, sob a forma líquida ou vapor de água, se encontra dentro do lúmen das células, 
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sendo denominada de água livre ou água capilar (Siau, 1995; Silva, 1996; Skaar, 

1988). 

Num processo de secagem, a primeira água a ser removida é a água livre contida 

nas cavidades celulares (lúmen), que se encontra retida por forças capilares, que são 

apreciavelmente menores do que as forças que mantêm a água de embebição existente 

na parede celular (Skaar, 1972).  

Ao fenómeno de entrada de água na parede celular pela atracção entre moléculas é 

chamado de adsorção que, em oposição, possui a dessorção ou seja a saída de água 

ligada à madeira por atracção molecular. Ao conjunto dos dois (adsorção e dessorção), 

formam os fenómenos de sorção. A adsorção não pode ser confundida com o fenómeno 

de entrada de água num sólido poroso (como por exemplo uma esponja), por 

condensação capilar resultante de forças de tensão superficial, e que é, neste caso, 

denominado por absorção (Walker et al., 1993). 

Como resultado da adsorção forma-se, então, uma camada monomolecular de 

água entre cadeias de celulose, conduzindo ao seu afastamento nas regiões amorfas e 

entre regiões cristalinas das microfibrilas. Posteriormente, por acumulação de mais 

camadas de moléculas de água, dá-se a adsorção polimolécular continuando o 

afastamento das cadeias de celulose. Este afastamento tem como resultado a alteração 

de dimensões da madeira (Silva, 1996). 

Noves et al. (1992), chamam a atenção para o facto de não ser necessário que a 

adsorção monomolecular esteja completa para que comece a polimolécular. De facto, 

este autor refere que o fenómeno de adsorção é um processo contínuo onde ocorre uma 

justaposição das diferentes fases que o compõem (Silva, 1996).  
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3.3. Ponto de saturação das fibras, PSF 

Quando as paredes celulares estão completamente saturadas de água, ou seja, 

quando se atinge o máximo de adsorção polimolécular, então a água que entra para a 

célula passa a localizar-se no lúmen. Tal como refere Skaar (1972), é exactamente no 

momento em que cessa a entrada de água de embebição e começa a entrada de água 

livre que a madeira atinge o chamado ponto de saturação das fibras (PSF), (Silva, 

1996). 

O PSF é uma referência importante nas relações da água com a madeira (Silva, 

1996), uma vez que as variações de dimensão da madeira só se manifestam abaixo deste 

(Walker et al., 1993). De facto, quando a madeira verde se encontra num processo de 

secagem, não há alteração apreciável das suas propriedades mecânicas até que é 

atingido o ponto de saturação das fibras (Silva, 1996). Até esta altura, a água que é 

removida é aquela que se encontra absorvida, ou seja, a água localizada nos espaços 

intercelulares que facilmente é evaporada sem que seja necessário o fornecimento de 

muita energia (Silva, 1996). Só quando começa a remoção da água adsorvida, isto é, a 

retida nas paredes celulares, é que a madeira começa a contrair (Walker et al., 1993) e 

as suas propriedades mecânicas são alteradas. 

 A remoção da água abaixo do PSF faz-se com maior dificuldade, sendo 

necessárias maiores quantidades de energia para quebrar as ligações existentes entre as 

moléculas de água (adsorção polimolécular), ou entre elas e os grupos hidróxilos 

(adsorção monomolecular), (Silva, 1996). 

 

3.4. Humidade de equilíbrio da madeira 

A humidade da madeira tende a atingir um teor onde ocorre o equilíbrio dinâmico 

com a humidade relativa da atmosfera (Galvão et al., 1985).  

A madeira exposta, por um período de tempo suficiente, a temperaturas e 

humidades relativas constantes, dessorve ou adsorve humidade, dependendo das 

condições higrométricas que a rodeiam, estabilizando por fim, com determinado teor de 

humidade (aproximadamente 12%). Este teor de humidade que a madeira possui quando 

cessam trocas com meio ambiente denomina-se humidade de equilíbrio da madeira, 
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ocorrendo sempre, salvo em condições de saturação, a humidades inferiores à do ponto 

de saturação das fibras (Noves et al., 1992). 

Para as mesmas condições de exposição, a humidade de equilíbrio da madeira 

varia com a espécie, com a localização da peça de madeira no tronco (cerne ou borne), 

com o tipo de proporção dos constituintes da parede celular e com o teor de extractáveis 

(Skaar, 1988). No entanto, a humidade relativa ou a pressão relativa de vapor do 

ambiente é o factor que mais influencia a humidade de equilíbrio da madeira (Galvão et 

al., 1985; Skaar, 1988). 

A relação existente entre estas duas humidades, a temperatura constante, é 

representada por uma curva sigmoidal. Quando a humidade relativa aumenta, também 

aumenta a humidade de equilíbrio. Esta relação está representada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Isotérmicas higroscópicas mostrando a relação entre a humidade relativa e a humidade de 

equilíbrio a diferentes temperaturas (Galvão et al., 1985). 

 

A forma sigmoidal da relação das duas humidades é-lhe conferida pelo facto de as 

forças de ligação da água à madeira se tornarem maiores à medida que o teor de 

humidade da madeira diminui, isto porque se passa de uma situação de adsorção 

polimolécular para adsorção monomolecular, onde as ligações das moléculas de água 

aos grupos hidroxilos são mais fortes. Assim, para a mesma variação da humidade 
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relativa do ar, corresponde uma maior variação da humidade da madeira quando o seu 

teor de água é elevado comparativamente quando ele se aproxima de 0% de humidade.  

Dito de outro modo, quando a madeira se encontra próxima do ponto de saturação 

das fibras, é necessária menor quantidade de energia para que se liberte determinado 

número de moléculas de água do que quando está num estado próximo do anidro. 

Também a temperatura produz alterações na humidade de equilíbrio da madeira, 

podendo e segundo Skaar (1988), podem distinguir-se dois efeitos. Um primeiro, de 

carácter temporário e reversível, é a redução da humidade de equilíbrio para uma 

determinada humidade relativa. O segundo, consiste na redução permanente da 

higroscopicidade da madeira quando volta à temperatura normal. A intensidade desta 

redução depende da temperatura e da duração da exposição a que a madeira ficou 

sujeita. 

Esta redução da higroscopicidade, de acordo com Stamm (1964), está associada à 

parcial decomposição da estrutura da madeira, nomeadamente à termodecomposição das 

hemiceluloses que, de entre os principais constituintes da madeira, são os mais 

higroscópicos. 

As condições anteriores a que a madeira esteve sujeita também interferem na sua 

humidade de equilíbrio. De facto, ela é diferente quando a madeira parte de um estado 

verde e entra num processo de dessorção, ou se esta libertação da água se dá após a 

madeira já ter passado por um processo de adsorção (Skaar, 1984). 

Observando a Figura 3.2, verifica-se que, para a mesma humidade relativa, uma 

madeira que esteja num processo de dessorção, isto é, a libertar água, apresenta 

humidades de equilíbrio superiores se o fizer partindo de uma situação de verde ou 

depois de ter sido seca e voltar a adsorver água. Por outro lado, as curvas de dessorção 

são sempre superiores às de adsorção, significando isto que, para a mesma humidade 

relativa, a humidade de equilíbrio da madeira em dessorção é superior à apresentada em 

adsorção. 

O fenómeno inerente a esta discrepância das curvas de dessorção e adsorção é 

denominado por histerésis da madeira e resulta da menor acessibilidade a água 

adsorvida aos grupos hidroxilos depois da madeira ter sido seca (Walker et al., 1993).  
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De facto, quando é retirada toda a parte da humidade da madeira, há uma 

aproximação dos constituintes da parede celular permitindo o estabelecimento de 

ligações, por pontes de hidrogénio, entre eles. Deste modo, quando se dá a adsorção de 

água, o número de grupos hidroxilos disponíveis para a sua ligação à parede celular é 

menor (Stamm, 1964). 

 

Figura 3.2 - Isotérmicas higroscópicas para a madeira de mogno, mostrando a ocorrência de histerésis 

(Galvão et al., 1985). 

A histerésis está unicamente associada à água adsorvida pela parede celular (água 

de embebição), não sendo nunca afectada pela água livre localizada nos espaços 

celulares (Walker et al., 1993). A razão existente, para a mesma humidade relativa, 

entre as humidades de equilíbrio em dessorção e adsorção é chamada de coeficiente de 

histerésis. 

 

3.5. Modelo de Fick da difusão 

Considere-se um sistema material S, delimitado por uma superfície Σ, que 

contém uma mistura binária (Figura 3.3). Uma mistura binária é constituída por um 

solvente, que é o componente presente na mistura em maior concentração, e um soluto, 

que é o componente presente na mistura em menor concentração. Seja P um ponto 

genérico da mistura e dV o volume duma porção elementar da mistura, que contém o 

ponto P. Seja dm a massa do soluto contido no volume dV da mistura. Chama-se 

concentração do soluto em P a: 
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dV

dm
PC =)(  (3.1) 

Chama-se concentração do solvente no ponto P a: 

dV

dm
PC

'

' =)(  (3.2) 

sendo dm’ a massa do solvente contido no volume dV da mistura. 

 

S (Mistura) 

Z

X
Y

P(x,y,z)

dV

 

Figura 3.3 - Mistura binária (Costa e Rodrigues, 2005). 

 

Consideremos agora as seguintes hipóteses: (1) o solvente distribui-se de modo 

uniforme no espaço; (2) o solvente está macroscopicamente em repouso. A hipótese 1 

diz que C’(P) é independente de P, mas em geral a concentração do soluto, C(P), varia 

de ponto para ponto, no interior da mistura. O problema da difusão, no contexto das 

hipóteses anteriores, consiste em achar a função: 

 

),,,(=),(= tzyxCtPCC , 
(3.3) 

conhecidas as condições de fronteira e as condições iniciais. As condições de fronteira, 

para o referido problema da difusão são: 
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),( tPCC  ,   P  
(3.4) 

e 

fΣ = f(P,t), P ε Σ (3.5) 

 

Designando por C0 a concentração inicial, tem-se a seguinte condição inicial: 

Co = (P,t = 0), P ε S (3.6) 

A corrente de difusão da substância difusora no ponto P de S é dado pelo vector 

densidade de corrente (do soluto), J

 (Figura 3.4), expresso na expressão (Crank, 1975): 

v=C.J


 (3.7) 

A densidade do fluxo (do soluto), F, é dada por (Crank, 1975): 

 

),(=.= nPfnJF


  
(3.8) 

 

S (Mistura)

Z

X
Y

P

J

n

v

 

Figura 3.4 - Vector densidade de corrente (Costa e Rodrigues, 2005). 
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3.5.1. Primeira lei de Fick da difusão 

A lei mais utilizada para descrever o processo da difusão é a primeira lei de 

Fick, que indica uma correlação linear entre a densidade de corrente, J

, e o gradiente de 

concentração da fase difusora (Crank, 1975):   

 

CgradDJ .


  (3.9) 

 

onde D representa a difusibilidade (soluto no solvente) ou coeficiente de difusão. Num 

dado sistema de coordenadas cartesiano e ortonormado, a expressão cartesiana da 

densidade de corrente vem: 

 

k
z

C
Dj

y

C
Di

x

C
DJ
















   

(3.10) 

 

 3.5.2. Segunda lei de Fick da difusão 

Tomando por base a 1ª Lei de Fick e aplicando o principio da conservação da 

massa a um bloco elementar, que contém o ponto P da mistura e cujas arestas são 

paralelas aos eixos do sistema de coordenadas Oxyz (Figura 3.5), demonstra-se que 

(Crank, 1975): 

 

).( CgradDdiv
t

C





  (3.11) 

 

Relativamente a um referencial espacial Oxyz, a Equação 3.11 vem:  
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  (3.12) 

 

que é a equação diferencial da difusão, designada pela 2ª Lei de Fick para a difusão. 
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S (Mistura)

Z

X
Y

d x

d y

d z

 

Figura 3.5 - 2ª Lei de Fick da difusão (Costa e Rodrigues, 2005). 

 

 

3.6. Isotérmicas de sorção 

As isotérmicas de sorção do teor de água presente no material (também chamadas 

isotérmicas higroscópicas), descrevem a relação entre o EMC - Equilibrium Moisture 

Content – teor de água presente no material no equilíbrio e a actividade da água a 

temperatura e pressão constantes (Fingen et al., 2004). Como Siau (1995), define, é 

quando o teor de água (moisture content), presente no material está em equilíbrio com a 

humidade relativa do ar ambiente em que este se insere, sob determinada temperatura. 

Assim, a humidade de equilíbrio da madeira em função da humidade relativa do meio, 

fornece informações úteis para os processos de secagem, preservação e seu 

acondicionamento.  

São vários os autores, que fizeram estudos sobre as isotérmicas de sorção nos 

mais variados produtos, principalmente em produtos alimentares (frutas e vegetais). 

Arslan et al., (2004), estudou a isotérmica da mistura de sorção em pimenta esmagada, 

onde utilizou uma câmara de humidades a temperaturas de 25ºC, 35ºC e 45ºC. Verificou 

que as isotérmicas de sorção de água dependeram visivelmente da temperatura. A 

isotérmica de sorção da pimenta esmagada exibiu histerésis.  
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Fingen et al. (2001), utilizando várias soluções salinas (método gravimétrico 

normalizado), para encontrar as isotérmicas de sorção da pimenta, concluiu que o EMC 

aumentou com a diminuição da temperatura mantendo a actividade de água constante. 

Verificou experimentalmente que a pimenta exibiu histerésis entre a adsorção e a 

dessorção para 0,5wa  , nas temperaturas mais baixas. 

Seguindo a mesma tendência da maioria dos produtos agrícolas que outros autores 

estudaram, Resende et al. (2006), no estudo que realizou para encontrar as isotérmicas 

de sorção do feijão, concluiu que o teor de água de equilíbrio higroscópico do feijão é 

directamente proporcional à humidade relativa do ar e decresce com o aumento da 

temperatura, para uma mesma humidade relativa. Verificou também que com a redução 

do teor de água, foi necessário um aumento de energia para a remoção da água existente 

no feijão, pois para remover a humidade associada a um material higroscópico, a 

energia necessária é maior do que a utilizada para vaporizar igual quantidade de água 

livre, nas mesmas condições de pressão e temperatura (Wang et al. 1991).  

Num trabalho do mesmo tipo (utilizando soluções salinas), realizado com 

cogumelos (Agaricus bisporus e Pleurotus florida), Shivhare et al. (2004), encontrou 

para estas duas espécies as isotérmicas de adsorção, para temperaturas de 30ºC e 70 ºC. 

Verificou similarmente a outros resultados obtidos em vegetais e frutas, que o EMC dos 

cogumelos diminuiu com o aumento da temperatura numa actividade de água constante 

e que a temperatura constante, os valores de EMC aumentaram com o aumento da 

actividade de água. 



 

 

 

 

Capítulo 4 

4. Procedimento experimental 

 

4.1. Apresentação do material  

Foi utilizada a madeira do pinheiro marítimo (Pinus pinaster Ait.), como material 

para fabricar os provetes utilizados neste trabalho, devido à sua abundância e 

importância para a economia do nosso país. Representando uma área florestal de 

3710,3 10 ha  em Portugal (INF, 2007), a madeira de pinho é de extrema importância 

para os sectores de mobiliário, da construção civil e da indústria transformadora de 

papel, ou como biomassa na produção de energia. Por outro lado, o pinho como árvore, 

é usado na protecção contra o vento e devido ao seu enraizamento radical aprumado e 

profundo é um óptimo fixador de dunas além de permitir a recuperação de solos pobres.  

Também do pinho se extrai a resina, pez, usada na indústria de tintas, vernizes e 

aguarrás, a casca do tronco é rica em tanino podendo ser usada no curtimento de peles. 

A sua estrutura já foi descrita no Capítulo 2.  

A opção por este tipo de madeira, teve também um pouco a ver com o 

conhecimento já adquirido pelos docentes das Engenharias Mecânica e Florestal da 

UTAD, bem patente nos inúmeros trabalhos já publicados e outros ainda em curso.  
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4.2. Fabrico dos provetes para os ensaios de adsorção e dessorção 

Para a concretização dos ensaios de adsorção e dessorção, foi necessário o fabrico 

de provetes normalizados. Assim, no fabrico dos provetes teve-se o cuidado de 

seleccionar uma madeira sã e isenta de nós, fendas ou outros defeitos (NP-614, 1973). 

As dimensões utilizadas, para este estudo foram 20    30 (     ) e l e c mm    .  

A espessura – e – varia de provete para provete (Figura 4.1), devido às diferenças 

de espessura existentes entre os lenhos. Teve-se sempre o cuidado de obter provetes 

com 1,5 2,0e mm  . 

 

Figura 4.1 - Dimensões dos provetes. l – largura; e – espessura; c – comprimento. 

 

A partir de uma tábua de madeira seca (aproximadamente 12% de humidade), de 

quina viva galgada (NP-480, 1983), foram extraídos 250 paralelepípedos com 

dimensões de 20 20 30mm       l e c   (Figura 4.2), perfeitamente orientados em 

relação aos eixos do tronco da árvore.  

l e 

c 
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Figura 4.2- Paralelepípedos de madeira. 

 

Uma vez realizada a primeira etapa de fabrico dos provetes, de cada um destes 

paralelepípedos de madeira, foram extraídos os lenhos iniciais e finais por um processo 

de corte tipo guilhotina (Figura 4.3). É de referir que o corte foi realizado topo a topo do 

paralelepípedo na direcção longitudinal da madeira, paralelo ao plano LT. 

 

 

Figura 4.3 - Engenho de corte. 
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Após extraído um lenho aceitável, que servisse como provete de estudo (  2 mm  

para LI e 1,5 mm  para LF), este passou por um processo de “limpeza”, com a ajuda de 

um utensílio de corte (Figura 4.4). Desta forma foi retirado qualquer excesso de material 

não pertencente ao lenho.  

 

 

Figura 4.4 - Extracção de material excedente. 

 

Concretizado este processo, o provete passou por um processo de lixagem (Figura 

4.5), que serviu para retirar as pequenas porções de madeira deixadas pelo corte bruto. 

Foi utilizada uma lixa para madeira (100 – Wolfcraft 2853000). 
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Figura 4.5 - Operação de lixagem. 

 

 

Figura 4.6 - Aspecto final dos provetes. 

 

Devido ao elevado número de provetes necessários, 450 provetes de lenho inicial 

e 450 provetes de lenho final (Figura 4.6), foi necessário proceder à identificação 

individual dos provetes, através de uma codificação (Figura 4.7). Nesta codificação foi 

colocado: o número do provete; tipo de lenho; temperatura; humidade. 

 

Lenho Inicial Lenho Final 
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Figura 4.7 - Codificação dos provetes. N – número do provete; T – Temperatura (1, 3 e 5); H – Humidade 

(1, 2,3,4,5 e 6); L (I) – Lenho inicial: L (F) – Lenho final. 

 

Efectuado o processo de codificação, os provetes, foram separados por condições 

de ensaio (humidade e temperatura) e colocados em recipientes de plástico, cobertos 

com uma película de polietileno (Figura 4.8). Foram posteriormente armazenados à 

temperatura ambiente, até à execução dos ensaios.  

 

Figura 4.8 - Acondicionamento dos provetes, para entrarem na estufa de vácuo. 

 

4.3. Acondicionamento higrotérmico 

Antes de se dar inicio ao programa experimental, os provetes, foram sujeitos a 

uma secagem prévia (aproximadamente 48 horas). Para este efeito foi utilizada uma 

estufa de vácuo a 50ºC (Figura 4.9), juntamente com sílica gel, de modo a garantir uma 

eficaz secagem da madeira. 

 

Lenho Inicial 

Lenho Final 

Lenho Inicial Lenho Final 

N T H L (I,F) 
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Figura 4.9 - Estufa de vácuo. 

 

Imediatamente após este tratamento, iniciou-se o programa higrotérmico de 

adsorção. Os provetes secos foram retirados da estufa de vácuo e pesados. O intervalo 

de tempo entre a saída da estufa de vácuo e a pesagem dos provetes secos foi reduzido 

ao mínimo. De seguida, os provetes foram colocados em caixas herméticas (Figura 

4.10), onde foram criadas as humidades relativas pretendidas, com a introdução de uma 

solução salina saturada, preparada individualmente com os sais referidos na Tabela 4.1 e 

de água destilada. Para a criação destas atmosferas húmidas procedeu-se conforme o 

estipulado na norma ASTM E 104-85 (1991). 

 

 

 

Figura 4.10 - Esquema de montagem dos vários elementos na caixa hermética. 1 – Caixa hermética; 2 – 
Lenhos finais, LF; 3 – Lenhos iniciais, LI; 4 – Recipiente plástico; 5 – Apoios de suporte à rede; 6 – 

Solução aquosa /Sílica gel; 7 – Rede de plástico. 

 



- 35 - 

 

Tabela 4.1 - Soluções salinas (ASTM E 104-85, 1991). 

 

 

4.4. Ensaios de adsorção e dessorção 

Os ensaios de adsorção de água foram conduzidos em condições higrotérmicas 

estacionárias, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC, em estufas de circulação forçada 

de ar (Figura 4.11) e humidades relativas de acordo com a Tabela 4.1. 

  

Figura 4.11 - Estufas de circulação forçada de ar, temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC. 

 

A variável medida no decorrer dos ensaios foi o teor de massa de água contida nos 

provetes, assim definido: 

  0

0

100
t

m m
M

m


      (4.1) 

Designação Sal – Símbolo químico HR%

HR0 Sílica Gel 0

HR1 Brometo de Lítio - LiBr 6

HR2 Cloreto de Lítio - LiCl 11

HR3 Cloreto de Magnésio - MgCl2 30

HR4 Nitrato de Magnésio - Mg (NO3)2 45

HR5 Brometo de Sódio- NaBr 50

HR6 Iodeto de Potássio - KI 65
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onde 
0m  é a massa inicial do provete (seco ou saturado) e  t

m  é a sua massa no instante 

actual t . Para isso, os provetes foram removidos das estufas a intervalos 

aproximadamente iguais de t  , pesados numa balança analítica KERN - 0,0000  g de 

precisão (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12 - Balança analítica KERN com uma precisão 0, 0000g . 

Estas operações de pesagem tiveram a duração de aproximadamente 1 hora, no 

conjunto das três temperaturas. Antes de se realizarem as pesagens, a operação contava 

com um tempo de estágio de aproximadamente 15 minutos, após retirada a caixa 

hermética contendo os provetes da estufa, tempo que foi previamente estudado e 

considerado suficiente para que a temperatura estabilizasse e o vapor de água 

condensasse. 

Aos provetes saturados, foram realizados ensaios de dessorção (secagem), os 

quais foram introduzidos numa caixa hermeticamente fechada contendo sílica gel 

(Figura 4.13), em condições isotérmicas, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC. Num 

procedimento idêntico ao dos ensaios de adsorção de água, os provetes foram 

removidos das estufas e pesados em intervalos de tempo t . 
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Figura 4.13 - Acondicionamento dos provetes em sílica gel. 



 

 

 

 

Capítulo 5 

5. Apresentação e discussão dos resultados 

experimentais 

 

 

No presente capítulo serão apresentados os resultados experimentais dos ensaios 

de difusão. A partir dos resultados obtidos, para as humidades relativas que constam na 

Tabela 5.1, foi determinada a concentração de massa de água no equilíbrio (
eM ), bem 

como o respectivo coeficiente de difusão aparente ( D ). Estas propriedades foram 

obtidas através do método dos mínimos quadrados, ajustando os resultados 

experimentais obtidos nos ensaios de difusão ao modelo matemático de Shen & 

Springer (1976). Este modelo tem sido frequentemente utilizado na representação da 

higroscopicidade de materiais deste género. O modelo Shen & Springer (1976) é 

representado pela equação 5.1:  

 

 































75,0

2
3,7exp1

e

D

e
M

M

  

 (5.1) 

 

Na Tabela 5.1 é apresentada a identificação dos ensaios, em termos de 

temperatura e humidade relativa.  
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Tabela 5.1 - Identificação das diferentes humidades relativas e temperaturas. 

 

 

5.1. Adsorção à temperatura de 35ºC 

Os resultados experimentais da adsorção de água, para os provetes de lenho inicial 

e final, sujeitos a uma temperatura de 35ºC, estão representados nas Figuras 5.1 e 5.2. 

As curvas obtidas pelo modelo de Shen & Springer (1976) estão também representadas.  

Numa primeira análise, qualitativa, às Figuras 5.1 e 5.2, algumas conclusões 

podem de imediato ser retiradas: o ganho de massa dos provetes de lenho inicial e final 

é evidente; como seria de prever, o ganho de massa de água, é maior para as humidades 

relativas mais elevadas; a evolução do ganho de massa, é análogo em ambos os tipos de 

lenho (inicial e final).  

Ainda pela análise das Figuras 5.1 e 5.2, pode dizer-se que foram necessárias 

cerca de 100 horas, para que os provetes atingissem a saturação e entrassem num estado 

de equilíbrio. 

Pode dizer-se também, que a evolução do processo de adsorção, foi mais rápida 

para as primeiras horas em contacto com a atmosfera, ou seja, o material reagiu 

rapidamente, quando colocado em condições de temperatura e humidade relativa 

diferentes das que estava sujeito. Porém, a taxa de adsorção diminui de forma 

significativa à medida que os provetes se aproximam da saturação. 

Para as humidades estudadas mais baixas (6% e 11%), verificou-se uma variação 

na evolução do ganho de massa muito pouco significativa, conduzindo posteriormente a 

uma perda de massa, não se tendo atingido o patamar de equilíbrio. 

Um comportamento não esperado e verificado nas humidades relativas de 45% e 

50%, quando sujeitos à temperatura de 35ºC, tem a ver com o facto dos provetes 

H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6

0% 6% 11% 30% 45% 50% 65%
Humidade relativa

Temperatura
T1 T3 T5

35ºC 50ºC 65ºC
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sujeitos à humidade relativa de 45% terem apresentado um maior ganho de massa do 

que os sujeitos à humidade relativa de 50%. 

À excepção dos provetes sujeitos às humidades relativas de 6% e 11%, os 

restantes resultados experimentais para os provetes de lenho inicial e final, sugerem que 

o modelo clássico da difusão é apropriado para descrever a cinética de adsorção de 

água.  

Assim, estes valores experimentais serviram de base de cálculo, para a 

concentração de água no equilíbrio 
eM . Para a determinação desta propriedade, foi 

adoptado um critério baseado na média dos últimos quatro valores da percentagem de 

ganho de massa de água ( M ), em cada provete.  

Embora no caso da amostra submetida às humidades relativas de 6% e 11% não se 

possa falar de concentração de massa de água no equilíbrio, foi calculado um valor 

aparente a partir dos quatro valores de M mais elevados. Os valores da concentração de 

massa de água no equilíbrio (
eM ), obtidos para a temperatura de 35ºC, são apresentados 

na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5. 2 – Concentração de água no equilíbrio, 
eM (%), para a temperatura de 35ºC, para o lenho 

inicial e final, adsorção. 

 

 

Na Tabela 5.3 são apresentados os valores da concentração de massa de água no 

equilíbrio e do coeficiente de difusão, obtidos por aplicação do modelo matemático de 

Shen & Springer (1976), aos resultados experimentais, para a temperatura de 35ºC.  

Dos resultados obtidos experimentalmente e por comparação com os valores 

obtidos pelo modelo matemático, pode constatar-se que existe um ajustamento quase 

perfeito entre os resultados, para ambos os lenhos (Figura 5.1 e Figura 5.2).  

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial 0,16 0,78 3,26 6,03 5,27 7,57

Lenho Final 0,02 1,07 3,31 6,10 5,49 7,65

M e  (%)
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Tabela 5.3 - Valores obtidos pelo modelo Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio e 

coeficiente de difusão, para a temperatura de 35ºC. 

 

 

Numa observação mais atenta à Figura 5.1, pode constatar-se o seguinte: para a 

humidade relativa de 65%, os valores experimentais apresentam-se ligeiramente acima 

da curva dada pelo modelo Shen & Springer (1976). Quando o provete entra em 

equilíbrio passa a existir uma concordância entre ambos os resultados. Na humidade 

relativa de 50%, os valores experimentais são ligeiramente, inferiores que os obtidos 

pelo modelo de Shen & Springer (1976), terminando no equilíbrio.  

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

0,18 1,07 3,26 6,08 5,13 7,57

0,3321 0,0404 0,0199 0,0183 0,0103 0,0197

0,03 0,99 3,34 6,15 5,44 7,68

0,3067 0,0401 0,0124 0,0156 0,0077 0,0171

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )

Lenho Final

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.1 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 35ºC. 

 

 

Figura 5.2 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho final, à temperatura de 35ºC. 
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5.2. Adsorção à temperatura de 50ºC 

Os resultados experimentais da adsorção à temperatura de 50ºC são apresentados 

na Figuras 5.3 e 5.4, para os provetes do tipo lenho inicial e final, respectivamente.  

Através das Figuras 5.3 e 5.4, pode dizer-se que foram necessárias cerca de 36 

horas, para que os provetes atingissem a saturação e entrassem num estado de 

equilíbrio, à temperatura estudada de 50ºC. O estado de saturação, à temperatura de 

50ºC, foi atingido em cerca de 36% do tempo requerido para a saturação nos ensaios 

realizados à temperatura de 35ºC. 

Tal como aconteceu à temperatura de 35ºC, pode-se observar que, nas humidades 

relativas mais baixas (6% e 11%), não foi possível encontrar o patamar de equilíbrio. Já 

para as restantes humidades relativas, as curvas mostram um comportamento típico de 

difusão.  

Como constatado para a temperatura de 35ºC, os provetes apresentaram ganho de 

massa, sendo mais evidente nas humidades relativas mais elevadas.  

Também nesta temperatura, o comportamento observado nas humidades relativas 

de 45% e 50%, foi diferente do esperado. Quando se esperava que a adsorção de água, 

fosse menor para a humidade relativa de 45% do que nas condições criadas pela 

humidade relativa de 50%, verificou-se um ganho superior nos provetes sujeitos a 

condições higrotérmicas de 45% de humidade relativa. 

As percentagens aproximadas de 2,2%, 5,2%, 3,8% e 6,5%, foram os ganhos de 

massa apresentados por ambos os lenhos, no equilíbrio, para as humidades relativas de 

30%, 45%, 50% e 65%, respectivamente, para esta temperatura. 

Na Tabela 5.4, são apresentados os valores médios de 
eM , à temperatura de 50ºC, 

em que, para as duas humidades relativas mais baixas (6% e 11%), a partir dos quatro 

valores experimentais de M  mais elevados, foi calculado um valor aparente. Já para as 

restantes humidades relativas, o valor de 
eM  foi calculado pelos quatro últimos valores 

experimentais de M no equilíbrio. 
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Tabela 5.4 - Concentração de água no equilíbrio, 
eM  (%), para a temperatura de 50ºC, para o lenho 

inicial e final, adsorção. 

 

Na Tabela 5.5 são apresentados os valores encontrados para o 
eM  e para o D , 

pela aplicação do modelo matemático de Shen & Springer (1976), aos resultados 

experimentais, para a temperatura de 50ºC. 

 

Tabela 5.5 - Valores obtidos pelo modelo Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio, 
eM

(%) e coeficiente de difusão, para a temperatura de 50ºC. 

 

 

Os resultados experimentais do lenho final e inicial, à temperatura de 50ºC, 

apresentam alguns desvios em relação à curva obtida pelo modelo matemático de Shen 

& Springer (Figura 5.3 e Figura 5.4). Para a humidade relativa de 11% (HR2), não foi 

possível atingir o patamar de equilíbrio, pois os provetes apresentaram perda de massa. 

O que também se verificou na humidade relativa mais baixa (6%). À temperatura de 

50ºC e para ambos os lenhos, é na humidade relativa HR5 que se verifica um ajuste 

perfeito entre os resultados experimentais e os obtidos pelo modelo de Shen & Springer. 

Nas restantes humidades verificaram-se desvios máximos em média de 11% à esquerda 

do equilíbrio e de 3% no equilíbrio. 

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial - 0,17 2,21 5,21 3,79 6,57

Lenho Final - 0,14 2,19 5,28 3,84 6,52

M e  (%)

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

- 0,84 2,40 5,53 3,84 6,76

- 0,0249 0,0354 0,0716 0,0368 0,0581

- 0,44 2,39 5,56 3,86 6,64

- 0,1363 0,0326 0,0428 0,0284 0,0413

Lenho Final

M e  (%)

D  (mm
2
/h )

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.3 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 50ºC. 

 

 

Figura 5.4 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho final, à temperatura de 50ºC. 
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5.3. Adsorção à temperatura de 65ºC 

Os resultados experimentais da adsorção de água para provetes do tipo lenho 

inicial e final, sujeitos a uma temperatura de 65ºC, são representados nas Figuras 5.5 e 

5.6, respectivamente.  

Tal como aconteceu para as temperaturas de 35ºC e 50ºC, também a esta 

temperatura os provetes estudados apresentaram ganho de massa.  

Quando comparados com os valores das temperaturas de 35ºC e 50ºC, os provetes 

sujeitos à temperatura de 65ºC evidenciam um ganho de massa inferior em todas as 

humidades relativas estudadas. 

Para a temperatura de 65ºC, os provetes entraram num estado de saturação, 

entrando no equilíbrio, num período de tempo de 24 horas, aproximadamente, inferior 

em cerca de 67% e 33% quando comparado com o ensaio a 35ºC e 50ºC, 

respectivamente. 

Contrariamente ao verificado nas temperaturas de 35ºC e 50ºC, o comportamento 

inesperado e observado para as humidades relativas de 45% e 50%, não foi verificado.  

Apesar de se terem verificado ganhos na ordem dos 2%, 2,7%, 3,2% e 5,5%, para 

as humidades relativas de 30%, 45%, 50% e 65%, respectivamente, os valores 

experimentais, não evidenciam um patamar de equilíbrio. À medida que os provetes 

tendiam para o equilíbrio foram verificadas situações de perda seguidas de ganho de 

massa dificultando a estabilização (Figura 5.5 e Figura 5.6). 

Na Tabela 5.6, são apresentados os valores médios de 
eM  à temperatura de 65ºC. 

Para as humidades relativas de 6%, 11%, 30% e 65%, visto não se ter conseguido um 

patamar de equilíbrio mais regular, foi calculado um valor aparente, a partir dos quatro 

valores de M  mais elevados. Já para as restantes humidades relativas, o valor de 
eM  foi 

calculado pelos quatro últimos valores de M  no equilíbrio. 
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Tabela 5.6 - Concentração de água no equilíbrio, 
eM (%), para a temperatura de 65ºC. 

 

 

A esta temperatura (65ºC), os valores encontrados experimentalmente, em ambos 

os lenhos, resultaram em curvas experimentais bastante irregulares quando comparadas 

às curvas obtidas pela aplicação do modelo de Shen & Springer.  

Os valores da concentração de massa de água no equilíbrio (
eM ), e o respectivo 

coeficiente de difusão ( D ), encontrados através da aplicação do modelo de Shen & 

Springer, são apresentados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 - Valores obtidos pelo modelo Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio, 
eM

(%) e coeficiente de difusão, para a temperatura de 65ºC. 

 

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial - 0,35 2,09 2,72 3,33 5,58

Lenho Final - 0,30 1,87 2,60 3,10 5,45

M e  (%)

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

- 0,55 1,68 2,61 3,09 5,21

- 0,0173 0,0610 0,1097 0,0954 0,0878

- 0,23 1,75 2,56 3,05 5,22

- 0,0884 0,0562 0,0744 0,0819 0,0887

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )

Lenho Final

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.5 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 65ºC. 

 

 

Figura 5.6 - Curvas de adsorção dos provetes de lenho final, à temperatura de 65ºC. 
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5.4. Isotérmicas de adsorção  

As Figuras 5.7 e 5.8, representam as isotérmicas de adsorção, para os lenhos 

inicial e final, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC. Estas duas representações foram 

construídas, com os valores obtidos da concentração de massa de água no equilíbrio
eM , 

das Tabelas 5.2, 5.4 e 5.6, em função da humidade relativa. Como foi descrito na 

revisão bibliográfica, apresentada no Capítulo 3, também aqui se verifica que, com o 

aumento da humidade relativa, aumenta a concentração de massa no equilíbrio.  

 

Tabela 5.8 - Ganho de massa entre as diferentes humidades relativas, para temperaturas de 35ºC, 50ºC e 

65ºC. 

 

 

Analisando os valores da isotérmica de adsorção, para a temperatura mais baixa 

(35ºC), à excepção do valor obtido na humidade relativa de 6% e para os valores 

obtidos através dos provetes de lenho inicial, verificaram-se ganhos na concentração de 

massa de água no equilíbrio, de 2,48% quando comparadas as humidades relativas de 

11% e 30 %. Entre as humidades relativas de 30% e 50%, o ganho foi de 2,01% e entre 

as humidades relativas de 50% e 65% foi de 2,3%. Para o lenho final, obtiveram-se 

ganhos para 
eM  de 2,24% entre as humidades relativas de 11% e 30%, entre as 

humidades relativas de 30% e 50%, o ganho foi de 2,18%. Foi ainda verificado um 

ganho de 2,16% quando a humidade relativa aumentou de 50% para 65%. 

Numa evolução muito semelhante em ambos os lenhos, pelos resultados obtidos 

experimentalmente para esta temperatura, verificou-se que os provetes de lenho final, 

11% 30% 50% 65%

35 2,48 2,01 2,30

50 2,04 1,58 2,78

65 1,74 1,23 2,35

35 2,24 2,18 2,16

50 2,05 1,65 2,68

65 1,57 1,23 2,35

Lenho Final

Lenho Inicial

Humidade Relativa

T (ºC)
Ganhos de M e

 (%)
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apresentam uma concentração de massa de água no equilíbrio, ligeiramente maior que a 

dos provetes do lenho inicial. 

Relativamente, aos valores obtidos da isotérmica de adsorção para a temperatura 

de 50ºC, o lenho inicial, apresenta um aumento do valor da concentração de massa de 

água no equilíbrio de 2,04%, quando comparadas as humidades relativas de 11% e 30%, 

de 1,58% entre as humidades relativas de 30% e 50% e de 2,78% entre as humidades 

relativas de 50% e 65%. Já para o lenho final, verificaram-se ganhos de 2,05% entre as 

humidades relativas de 11% e 30%, de 1,65% entre as humidades relativas de 30% e 

50% e de 2,68% entre as humidades relativas de 50% e 65%. 

À temperatura de 50ºC, o lenho final apresentou valores ligeiramente mais 

elevados de concentração de massa de água que o lenho inicial, nas humidades relativas 

de 6%, 45% e 50%.  

Da evolução da isotérmica de adsorção à temperatura de 65ºC, a concentração de 

massa de água no equilíbrio para o lenho inicial, apresentou um aumento de 1,74% entre 

as humidades relativas de 11% e 30%, de 1,23% entre as humidades relativas de 30% e 

50 % e de 2,35% entre as humidades relativas de 50% e 65%. Para o lenho final, os 

aumentos foram de 1,57% entre as humidades relativas de 11% e 30%, de 1,23% entre 

as humidades relativas de 30% e 50% e de 2,35% entre as humidades relativas de 50% e 

65%. 

Por outro lado, analisando as isotérmicas de adsorção para ambos os lenhos, 

verificou-se que com o aumento da temperatura, os valores obtidos de 
eM , à excepção 

das duas humidades relativas mais baixas (6% e 11%), diminuiu. Na Tabela 5.9, estão 

reunidos os valores, em média, da concentração de massa no equilíbrio, entre ambos os 

tipos de lenho e em função da temperatura. 
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Tabela 5.9 - Média percentual de
eM , entre ambos os tipos de lenho, para cada humidade relativa em 

função da temperatura. 

 

 

Através dos valores apresentados e efectuando uma análise, verifica-se que para a 

humidade relativa de 30%, existe uma perda de cerca de 32% quando se eleva a 

temperatura de 35ºC para 50ºC e de 10% quando se eleva a temperatura de 50ºC para 

65ºC. 

Para uma humidade relativa de 50%, é possível verificar uma perda de 29% 

quando se eleva a temperatura de 35ºC para 50ºC e ao elevar-se a temperatura de 50ºC 

para 65ºC, a diferença passa a ser de 15%. 

Na humidade relativa de 65%, verifica-se também uma redução da concentração 

de massa de água, de 14% quando se aumenta a temperatura de 35ºC para 50ºC e cerca 

de 16% quando se eleva a temperatura de 50ºC para 65ºC.  

Outra conclusão que se pode tirar das isotérmicas de adsorção é que a 

concentração do teor de água no equilíbrio, diminui com o aumento da temperatura.   

30 50 65

30% 3,28 2,20 1,98

50% 5,38 3,81 3,21

65% 7,61 6,54 5,51

M e (%)

T (ºC)

HR
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Figura 5.7 - Isotérmicas de adsorção, do lenho inicial para as temperaturas, 35ºC, 50ºC e 65ºC. 

 

 

Figura 5.8 - Isotérmicas de adsorção, do lenho final para as temperaturas, 35ºC, 50ºC e 65ºC. 
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5.5. Dessorção à temperatura de 35ºC 

O estudo da dessorção foi conduzido utilizando os provetes que previamente 

foram utilizados nos ensaios de adsorção. Deste modo, os provetes encontram-se 

saturados para uma determinada condição de humidade relativa e temperatura. Assim, 

os valores de 
eM
 
apresentados de seguida correspondem à perda de massa desde a 

saturação até ao equilíbrio, ou seja, a remoção total de humidade existente no provete 

para cada condição estudada. 

Neste contexto e em todos os ensaios de dessorção (secagem) foram utilizados 

sais de sílica gel, de modo a criar atmosferas de humidade relativa nula. 

Os resultados experimentais dos provetes sujeitos a uma humidade relativa de 0%, 

para a temperatura de 35ºC, bem como os resultados obtidos pela aplicação do modelo 

de Shen & Springer, estão representados nas Figuras 5.9 e 5.10, respectivamente para os 

lenhos inicial e final. 

Pela observação das Figuras 5.9 e 5.10, podem retirar-se de imediato algumas 

conclusões. A perda de massa nos provetes é evidente. Os provetes que previamente 

foram sujeitos, no estudo da adsorção, a humidades relativas mais elevadas, ou seja, os 

provetes que apresentaram um valor de ganho de massa mais elevado e agora colocados 

a uma humidade relativa de 0%, evidenciaram uma perda de massa que corresponde à 

que foi ganha durante a adsorção.  

Pode, ainda dizer-se que foram necessárias cerca de 225 horas, para que o estado 

de equilíbrio fosse atingido, em ambos os lenhos, à temperatura de 35ºC.  

Pode dizer-se também, que o fenómeno de dessorção foi mais rápido nas 

primeiras 24 horas, ou seja, o material reagiu rapidamente, quando colocado num 

ambiente com 0% de humidade relativa. Porém, na continuidade do processo, verifica-

se que a taxa de dessorção diminui. A esta temperatura nas primeiras 24 horas, a taxa de 

dessorção verificada foi na ordem dos 85%, passando para 14% nas 79 horas seguintes. 

Na tabela 5.8 são apresentados os valores da concentração de massa de água no 

equilíbrio dos provetes previamente saturados às humidades relativas estudadas e agora 

sujeitos a uma humidade relativa de 0% e à temperatura de 35ºC. Estes valores foram 

calculados através dos resultados obtidos experimentalmente. No cálculo dos valores 
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experimentais de 
eM , foi calculada a média dos últimos quatro valores no patamar de 

equilíbrio. Na Tabela 3.9 são apresentados os valores de 
eM  e D , obtidos por aplicação 

do modelo de Shen & Springer. 

 Tal como aconteceu nos resultados experimentais de adsorção, também na 

dessorção ambos os lenhos inicial e final, apresentaram um comportamento idêntico.  

 

Tabela 5.10 - Concentração de água no equilíbrio, 
eM (%), dos provetes sujeitos a uma humidade de 0%, 

à temperatura de 35ºC. 

 

 

Por comparação dos valores obtidos experimentalmente para a concentração de de 

teor de água no equilíbrio, com os obtidos pelo modelo de Shen & Springer, verificou-

se existir grande proximidade. Por observação das Figuras 3.9 e 3.10, verifica-se um 

ajustamento quase perfeito dos valores obtidos pelo modelo de Shen & Springer aos 

valores obtidos experimentalmente. 

Quanto aos provetes que foram previamente sujeitos a ensaios de adsorção, às 

humidades relativas (6% e 11%), os resultados obtidos mostraram-se bastante 

inconclusivos, o que acabou por conduzir ao abandono do seu estudo. Deste modo, os 

resultados para as humidades relativas de 6% e 11% não serão apresentados. 

 

  

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial - -0,24 -2,93 -5,27 -5,36 -7,33

Lenho Final - -0,22 -2,99 -5,13 -5,39 -7,42

M e  (%)
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Tabela 5.11 - Valores obtidos pelo modelo Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio e 

coeficiente de difusão, à temperatura de 35ºC. 

 

  

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

- - -3,08 -5,33 -5,41 -7,36

- - 0,0079 0,0142 0,0149 0,0182

- - -3,18 -5,30 -5,44 -7,50

- - 0,0071 0,0096 0,0149 0,0160

D  (mm
2
/h )

Lenho Final

M e  (%)

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.9 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 35ºC. 

 

 

Figura 5.10 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho final, à temperatura de 35ºC. 
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5.6. Dessorção à temperatura de 50ºC 

Nas Figuras 5.11 e 5.12, são apresentados os resultados experimentais da 

dessorção (condição de humidade relativa de 0%), dos provetes que previamente foram 

sujeitos às condições higroscópicas identificadas na Tabela 5.1 e à temperatura de 50ºC. 

São também apresentadas, nas mesmas Figuras, os valores obtidos pelo modelo de Shen 

& Springer. 

 Da análise das Figuras 5.11 e 5.12, pode concluir-se que a perda de massa dos 

provetes, é mais uma vez evidente.  

Os provetes que tinham apresentado ganhos maiores nos ensaios de adsorção, ou 

seja, os que foram sujeitos às humidades relativas mais elevadas (30%, 45%, 50% e 

65%), apresentam, após terem sido sujeitos a uma humidade relativa de 0%, perdas de 

massa de água na ordem dos 3,1%, 4,2%, 4,6% e 7 %, respectivamente.  

Pode também dizer-se que foram necessárias cerca de 100 horas, para que os 

provetes entrassem num estado de equilíbrio, quando sujeitos a uma temperatura de 

50ºC. O estado de equilíbrio, à temperatura de 50ºC, foi atingido em cerca de 56% do 

tempo requerido para o equilíbrio nos ensaios realizados à temperatura de 35ºC. 

Relativamente ao processo de dessorção, este, mostrou-se mais rápido nas 

primeiras 24 horas do ensaio, apresentando uma taxa de 85%. Porém, na continuidade 

do processo, verifica-se que a taxa de dessorção diminui para 5% nas 79 horas 

seguintes.  

Na Tabela 5.10 são apresentados os valores médios de 
eM , obtidos através dos 

valores experimentais de M , à temperatura de 50ºC. Para as humidades relativas de 6% 

e 11%, visto não se ter atingido o patamar de equilíbrio, foi calculado um valor 

aparente, a partir dos quatro valores de M  mais elevados. Já para as restantes 

humidades relativas, o valor de 
eM  foi calculado pelos quatro últimos valores de M  no 

equilíbrio. 
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Tabela 5.12 - Concentração de água no equilíbrio, 
eM  (%), dos provetes sujeitos a uma humidade de 0%, 

à temperatura de 50ºC. 

 

 

Tabela 5.13 - Valores obtidos pelo modelo Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio e 

coeficiente de difusão, à temperatura de 50ºC. 

 

 

Tal como aconteceu anteriormente, foi realizada uma aproximação aos valores 

experimentais, utilizando o modelo de Shen & Springer (Tabela 5.11). 

Confrontando os valores do teor de água no equilíbrio 
eM , obtidos 

experimentalmente com os obtidos pelo modelo de Shen & Springer, apurou-se que 

para a temperatura de 50ºC, tal como aconteceu para a temperatura de 35ºC, o modelo 

de Shen & Springer apresenta um ajuste quase perfeito aos resultados experimentais. 

 

 

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial - -0,17 -3,11 -4,23 -4,66 -7,06

Lenho Final - -0,11 -3,22 -4,27 -4,77 -7,01

M e  (%)

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

- - -3,15 -4,28 -4,69 -7,12

- - 0,0219 0,0222 0,0247 0,0337

- - -3,25 -4,36 -4,84 -7,09

- - 0,0187 0,0159 0,0194 0,0223

D  (mm
2
/h )

Lenho Final

M e  (%)

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.11 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 50ºC. 

 

 

Figura 5.12 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho final, à temperatura de 50ºC. 
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5.7. Dessorção à temperatura de 65ºC 

Os resultados experimentais obtidos no estudo da dessorção à temperatura de 

65ºC, são representados nas Figuras 5.13 e 5.14, respectivamente para os lenhos iniciais 

e finais. 

Relativamente à massa dos provetes, tal como foi observado nos ensaios para as 

temperaturas de 35ºC e 50ºC, verificou-se uma perda em todos os provetes. 

Mais uma vez, a perda de massa dos provetes que estiveram previamente sujeitos 

às humidades relativas de 6% e 11%, não foi muito evidente. Já nos provetes colocados 

previamente às humidades relativas mais elevadas, 30%, 45%, 50% e 65%, 

apresentaram perdas de massa de água na ordem dos 3,7%, 3%, 4,2% e 5,8%, 

respectivamente (Tabela 5.13). 

Nesta temperatura, pode dizer-se que foram necessárias cerca de 64 horas, para os 

provetes atingirem o equilíbrio, valor inferior em cerca de 72% e 36% quando 

comparado com o obtido nos ensaios a 35ºC e 50ºC, respectivamente. 

O fenómeno de dessorção, tal como aconteceu nas restantes temperaturas, 

apresenta-se mais rápido nas primeiras 24 horas do ensaio. Neste período inicial, a taxa 

de perda de massa foi de aproximadamente 75%. Após este período, verifica-se uma 

significativa redução na taxa de dessorção, passando a ter em média, uma perda de 

massa de aproximadamente 3% nas 79 horas seguintes.  

Tal como nas temperaturas anteriormente estudadas, foi necessário encontrar o 

valor médio de concentração de água no equilíbrio, 
eM . Estes valores, para a 

temperatura de 65ºC e para os lenhos inicial e final, são apresentados na Tabela 5.12. 

Na Tabela 5.13 são apresentados os valores da concentração de massa de água no 

equilíbrio e respectivos coeficientes de difusão, obtidos pelo modelo de Shen & 

Springer.   
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Tabela 5.14 - Concentração de água no equilíbrio, 
eM  (%), dos provetes sujeitos a uma humidade de 0%, 

à temperatura de 65ºC. 

 

 

Tabela 5.15 - Valores obtidos pelo modelo de Shen & Springer da concentração de água no equilíbrio e 

coeficiente de difusão, à temperatura de 65ºC. 

 

 

Confrontando os valores experimentais da dessorção com os obtidos pelo modelo 

de Shen & Springer, verificou-se um ajuste bastante satisfatório. 

 

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

Lenho Inicial -0,06 -0,11 -3,60 -2,94 -4,13 -5,71

Lenho Final -0,02 -0,10 -3,78 -3,05 -4,29 -5,85

M e  (%)

HR 6% 11% 30% 45% 50% 65%

- - -3,61 -2,93 -4,17 -5,76

- - 0,0409 0,0313 0,0335 0,0453

- - -3,80 -3,08 -4,35 5,88

- - 0,0363 0,0259 0,0347 0,0453

M e  (%)

D  (mm
2
/h )

Lenho Final

Lenho Inicial

M e  (%)

D  (mm
2
/h )
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Figura 5.13 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho inicial, à temperatura de 65ºC. 

 

 

Figura 5.14 - Curvas de dessorção dos provetes de lenho final à temperatura de 65ºC. 
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5.8. Isotérmicas de dessorção  

Recorrendo aos resultados da concentração de água no equilíbrio, apresentados 

nas Tabelas 5.8, 5.10 e 5.12, foi possível, representar as isotérmicas de dessorção, para 

ambos os lenhos, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC, em função das diferentes 

humidades relativas estudadas. Assim, nos gráficos das Figuras 5.15 e 5.16, estão 

representadas as isotérmicas de dessorção do lenho inicial e lenho final, 

respectivamente. 

 

Tabela 5.16 - Perda de massa entre as diferentes humidades relativas, considerando as temperaturas de 

35ºC, 50ºC e 65ºC. 

 

 

Fazendo uma análise de pormenor às Figuras 5.15 e 5.16 e pela observação dos 

valores da Tabela 5.16 pode verificar-se para a temperatura de 35ºC, que à medida que a 

humidade relativa aumenta, aumenta também a perda de massa dos provetes. 

Verificaram-se, para o lenho inicial, os seguintes valores de perda de massa entre 

as diferentes humidades relativas: 2,69% por comparação entre as humidades relativas 

de 11% e 30%; 2,43% entre as humidades relativas de 30% e 50% e 1,97% entre as 

humidades relativas de 50% e 65%. Para o lenho final, obtiveram-se os seguintes 

valores de perda de massa: 2,77% entre as humidades relativas de 11% e 30%, 2,4% 

entre as humidades relativas de 30% e 50% e 2,29% entre as humidades relativas de 

50% e 65%. 

11% 30% 50% 65%

35 2,69 2,43 1,97

50 2,99 1,55 2,40

65 3,49 0,53 1,58

35 2,77 2,40 2,29

50 3,11 1,55 2,24

65 3,38 0,51 1,56

Lenho Inicial

Lenho Final

Humidade Relativa

T (ºC)
Perdas de M e

 (%)
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A isotérmica de dessorção para lenho inicial, à temperatura de 50ºC, apresentou 

valores de perda de massa de 2,99% quando a humidade relativa aumenta de 11% para 

30%, de 1,55% quando a humidade relativa aumenta de 30% para 50% e de 2,4% 

quando a humidade relativa aumenta de 50% para 65%. Na isotérmica de dessorção dos 

provetes de lenho final, obtiveram-se valores de perda de massa avaliados em 3,11%, 

quando a humidade relativa aumenta de 11% para 30%, de 1,55% quando a humidade 

relativa aumenta de 30% para 50% e de 2,24% quando a humidade relativa aumenta de 

50% e 65%. 

À temperatura de 65ºC, a isotérmica de dessorção do lenho inicial, apresenta 

valores de perda de água de 3,49%, quando a humidade relativa aumenta de 11% para 

30%, de 0,53% quando a humidade relativa aumenta de 30% para 50% e de 1,58% 

quando a humidade relativa aumenta de 50% e 65%. Para os provetes de lenho final, os 

valores de perda de massa de água foram de 3,38% quando a humidade relativa aumenta 

de 11% para 30%, de 0,51% quando a humidade relativa aumenta de 30% para 50% e 

de 1,56% quando a humidade relativa aumenta de 50% e 65%. 

Com o aumento da temperatura, verificou-se, nas humidades relativas de 11% e 

30%, que a concentração de massa de água no equilíbrio aumentou, onde para a 

humidade relativa de 30%, os valores massa de água no equilíbrio do lenho inicial 

foram de 2, 93%, 3,11% e 3,60% e para o lenho final, os valores obtidos foram de 

2,99%, 3,22% e 3,78%, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC, respectivamente.  

Relativamente às humidades relativas de 45%, 50% e 65%, o valor da 

concentração de massa de água no equilíbrio diminuiu. Considerando os provetes de 

lenho inicial sujeitos à humidade relativa de 50%,verificou-se que, os valores da 

concentração de massa diminuíram, apresentando perdas de 5,36%, 4,66% e 4,13%, 

para as temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC, respectivamente. Para os provetes de lenho 

final, sujeitos à humidade relativa de 50%, a concentração de massa de água no 

equilíbrio, também diminuiu com o aumento da temperatura, apresentando valores de 

5,39%, 4,77% e 4,29%, para as temperaturas de 35ºC, 50ºC e 65ºC, respectivamente.  
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Figura 5.15 - Isotérmicas de dessorção, do lenho inicial para as temperaturas, 35ºC, 50ºC e 65ºC. 

 

 

Figura 5.16 - Isotérmicas de dessorção, do lenho final para as temperaturas, 35ºC, 50ºC e 65ºC. 
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Capítulo 6 

6. Avaliação do PCS do lenho inicial e final 

 

6.1. Introdução 

A energia na actualidade está presente nas nossas vidas, seja na forma de energia 

eléctrica, energia térmica ou mecânica, como um bem valioso e caro. O conforto de uma 

sociedade implica uma maior procura de energia, contribuindo para o aumento do seu 

consumo, custo de matéria-prima e produção. Assim, a procura por alternativas aos 

combustíveis fósseis é uma realidade, não só pela sua escassez ou preços elevados, mas 

também devido ao impacto ambiental por eles provocados. O uso da madeira (na forma 

de biomassa), para produção de energia, além das vantagens já conhecidas, podendo 

reduzir a factura energética, apresenta menores problemas de poluição quando 

comparada aos combustíveis fósseis, tendo em conta que possui um baixo teor de 

enxofre (Quirino et al. 2005).  

Além disso, o uso da biomassa tem um outro aspecto ambiental favorável. Este 

aspecto, está relacionado com o facto de as emissões de 
2CO , libertadas na combustão 

da biomassa serem compensadas pela absorção realizada por novas plantações 

florestais, bem como pelas actualmente existentes. Como já foi referido no Capítulo 1, a 

utilização da madeira como combustível, deve conter um baixo teor de humidade, por 

um lado para facilitar a sua queima e por outro, para aumentar a quantidade de energia 

útil durante a combustão (Lima et al., 2008).   
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Com base nestes pressupostos, realizaram-se ensaios experimentais no sentido de 

estudar a evolução do poder calorífico da madeira (na forma de estilha), com a variação 

das condições de humidade relativa e temperatura em que a estilha se encontra. 

 

6.2. Procedimento experimental 

 

6.2.1. Obtenção da estilha a partir dos lenhos  

 

Para a quantificação do poder calorífico, tanto do lenho inicial como do lenho 

final, as amostras a estudar no calorímetro exigiram um tratamento prévio. Para este 

estudo, foi necessário obter uma quantidade (aproximadamente 470 g ), de lenho inicial 

e final na forma de estilha (Figura 6.1). 

Num processo idêntico ao da obtenção dos provetes para os ensaios de adsorção e 

dessorção (Capítulo 4), foram obtidos provetes de lenho inicial e final, que iam sendo 

pesados até se atingir a massa total ( 470 g ) pretendida. Para o caso de eventuais perdas 

de material, a massa final de estilha foi um pouco superior (530 g ). 

 

 

Figura 6.1 - Estilha de: A – Lenho Inicial; B – Lenho Final. 

 

A B 
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Após a obtenção dos lenhos iniciais e finais, procedeu-se à sua estilhagem. Para 

isso foi utilizado um moinho electromecânico (Figura 6.2), em que a rede de filtro da 

máquina permitiu uma granulometria de 2 mm . Esta estilha foi colocada em dois 

recipientes de plástico contendo o lenho inicial e final em separado. 

 

 

Figura 6.2 – Moinho electromecânico. 

 

As caixas com estilha, foram introduzidas numa estufa de vácuo a 50ºC (Figura 

4.9), juntamente com sílica gel, a fim de retirar a água ainda contida no material. Deste 

modo garantiu-se a secagem da estilha após 48 horas. Sempre que era necessário retirar 

uma quantidade de estilha para levar a efeito um estudo numa determinada condição de 

humidade relativa, a estilha restante era mantida na estufa de vácuo.  

 

6.2.2. Acondicionamento higrotérmico 

De modo análogo ao procedimento realizado para o estudo da adsorção e 

dessorção já descrito (Capítulo 4), a estilha foi introduzida em recipientes 

hermeticamente fechados (Figura 6.3), existindo em cada um, uma determinada solução 

salina saturada. Os recipientes herméticos foram introduzidos em estufas de circulação 

de ar forçado (Figura 4.11), as quais se encontravam às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 

65ºC.  
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Figura 6. 3 - Esquema de montagem dos vários elementos na caixa hermética. 1 – Caixa hermética; 2 – 

Estilha de lenho final; 3 – Estilha de lenho inicial; 4 – Recipiente plástico; 5 – Apoios de suporte à rede; 6 

– Solução aquosa; 7 – Rede de plástico. 

 

6.2.3. Hidratação da estilha  

Os ensaios de hidratação da estilha decorreram em condições higrotérmicas 

estacionárias, a três temperaturas distintas de 35ºC, 50ºC e 65ºC. Para cada uma destas 

temperaturas foram consideradas quatro humidades relativas diferentes: 11%, 30%, 

50% e 65%. As humidades relativas pretendidas foram obtidas à custa de soluções 

aquosas de determinados sais, descriminados na Tabela 6.1, juntamente com água 

destilada. Neste trabalho, as soluções foram preparas e acondicionadas de acordo com a 

norma ASTM E 104-85 (1991), também já referida no Capítulo 4. 

  

Tabela 6.1 - Compostos usados no controlo da humidade relativa, (ASTM E 104-85, 1991). 

 

 

Para a determinação do poder calorífico, foi necessário, retirar uma quantidade de 

estilha de lenho inicial e final (cerca de 0,6 g por medição no calorímetro), da estufa de 

vácuo. Para isso, foram usados uns recipientes em plástico, previamente estudados, que 

transportavam as quantidades necessárias a cada estudo.  

Após a pesagem da estilha seca, esta era colocada nas caixas herméticas e 

introduzidas nas estufas, às temperaturas de 35ºC, 50ºC e 60ºC. Os recipientes foram 

mantidos nas estufas durante um período de tempo que variou de acordo com a 

Designação Sal – Símbolo químico HR%

HR2 Cloreto de Lítio - LiCl 11

HR3 Cloreto de Magnésio - MgCl2 30

HR5 Brometo de Sódio- NaBr 50

HR6 Iodeto de Potássio - KI 65
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humidade relativa: 80 horas para HR2; 231 horas para HR3 e 460 horas para HR5 e 

HR6. A remoção dos recipientes que continham a estilha e respectiva pesagem exigiram 

algumas precauções. Em primeiro lugar, a estilha foi removida da estufa juntamente 

com os recipientes onde estava acondicionada e era deixada arrefecer à temperatura 

ambiente de modo a evitar uma rápida perda de água (tempo de estágio de 

aproximadamente 5 minutos). Foi pesada uma quantidade de cerca de 0,6 g de amostra, 

numa balança METTLER TOLEDO - 0,000g  (Figura 6.4), para cada teste realizado. 

 

 

Figura 6.4 - Pesagem da amostra; Balança METTLER TOLEDO -0,000g . 

 

Após pesagem da amostra, esta foi inserida no módulo de queima do calorímetro 

(Figura 6.5). Realizado todo o procedimento de montagem e colocação do fio de 

ignição, o módulo foi introduzido no calorímetro e foi iniciado o processo de 

determinação. Na determinação do poder calorífico foi usado um calorímetro de bomba 

PARR 6300 (Figura 6.6). 
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Figura 6.5 – Preparação da amostra. 

 

A duração total do ensaio, para cada amostra, foi de aproximadamente 15 

minutos. É extremamente importante referir que no intervalo de cada ensaio foi 

efectuada uma limpeza do módulo de suporte do calorímetro, de forma que os 

resultados não sofressem influência de alguns resíduos da queima anterior.    

 

 

Figura 6.6 - Calorímetro de bomba PARR 6300. 
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6.3. Resultados experimentais e discussão  

A determinação do poder calorífico foi efectuada à estilha seca e também a estilha 

que se encontrava em condições distintas de temperatura (35ºC, 50ºC e 65ºC), e 

humidade relativa (11%, 30%, 50% e 65%). Para cada condição de temperatura e 

humidade relativa foram efectuadas seis medições do poder calorífico, tanto para o 

lenho final, como para o lenho inicial.   

Os valores obtidos através dos ensaios no calorímetro para a estilha seca, são 

apresentados na Tabela 6.2 e os resultados experimentais da estilha que foi sujeita a 

diferentes condições higrotérmicas são apresentados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.2 - Valor médio do PCS ( /MJ kg ) para amostras de estilha seca. 

 

 

No ensaio efectuado para a estilha totalmente seca, valores apresentados na 

Tabela 6.2, pode-se de imediato concluir que o lenho final possui um valor médio de 

PCS superior ao do lenho inicial.  

 

Tabela 6.3 - Valor médio do PCS ( /MJ kg ) para o lenho inicial e final, a diferentes condições de 

temperatura e humidade relativa. 

 

 

Tipo de Amostra Valor médio PCS (MJ/kg )

Lenho Inicial 18,966

Lenho Final 19,117

11% 30% 50% 65%

35 19,201 18,649 18,070 17,839

50 19,560 19,278 18,433 18,056

65 19,393 18,742 18,475 18,238

35 19,357 18,859 18,225 18,065

50 19,522 18,911 18,634 18,281

65 19,546 19,062 18,693 18,509

Valor médio do PCS

 (MJ/kg )

Lenho Inicial

Lenho Final

Humidade Relativa

T (ºC)
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 6.3, para as diferentes condições 

de humidade relativa e temperatura, o valor médio do PCS é sempre superior para o 

lenho final, quando comparado ao obtido para o lenho inicial. Pode verificar-se, tanto no 

lenho inicial como no lenho final, para uma mesma humidade relativa, que o valor 

médio do PCS é mais elevado quanto mais elevada for a temperatura a que os provetes 

se encontram. Para as humidades relativas mais elevadas (50% e 65%), o valor médio 

do PCS é inferior.  

Os resultados experimentais da avaliação do PCS para as amostras do tipo lenho 

inicial e final, estão representados nas Figuras 6.7 e 6.8, respectivamente.  

 

 

Figura 6.7 - Representação gráfica dos resultados experimentais do valor médio de PCS para as amostras 

do tipo lenho inicial. 
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Figura 6.8 – Representação gráfica dos resultados experimentais do valor médio de PCS para as amostras 

do tipo lenho final. 

 

 

Tabela 6.4 - Variação percentual do PCS com o aumento da humidade relativa. 

 

 

Analisando os resultados experimentais obtidos e descrevendo os valores 

apresentados na Tabela 6.4, para o lenho inicial, a uma temperatura constante de 35ºC, 

verificou-se que o PCS diminui, com o aumento da humidade relativa. 

15
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P
C

S
 (

M
J

/k
g

)

Temperatura (ºC)

HR2

HR3

HR5

HR6

11% 30% 50% 65%

T (ºC)

35 2,87 3,10 1,28

50 1,44 4,38 2,04

65 3,36 1,42 1,28

35 2,57 3,36 0,88

50 3,12 1,46 1,89

65 2,32 1,93 0,98

     Aumento no PCS;      Diminuição no PCS

Lenho Inicial

Lenho Final

Humidade Relativa

Variação (%)
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O PCS, apresenta uma diminuição de 2,87%, quando a humidade relativa aumenta 

de 11% para 30%, de 3,10%, quando a humidade relativa aumenta de 30% para 50% e 

de 1,28%, quando a humidade relativa aumenta de 50% para 65%.  

À temperatura de 50ºC, os valores do PCS baixam, apresentando perdas de 1,44% 

entre as humidades relativas de 11% e 30%, de 4,38% entre as humidades relativas de 

30% e 50% e de 2,04% entre as humidades relativas de 50% e 65%. 

Na condição de temperatura igual a 65ºC, o comportamento mostra-se muito 

idêntico, ao verificado para as temperaturas de 35ºC e 50ºC, se verificam perdas no 

valor do PCS de 3,36%, quando a humidade relativa aumenta de 11% para 30% de 

1,42%, quando a humidade relativa aumenta de 30% para 50% e de 1,28%, quando a 

humidade relativa aumenta de 50% para 65%. 

Relativamente às amostras de lenho final, sujeitas à temperatura de 35ºC, o PCS 

também foi diminuindo, com o aumento da humidade relativa, com perdas de 2,57% 

entre as humidades relativas de 11% e 30%, de 3,36% entre as humidades relativas de 

30% e 50% e de 0,88% entre as humidades relativas de 50% e 65%. 

Para a temperatura de 50ºC, os valores de PCS, diminuíram em 3,12%, quando a 

humidade relativa aumenta de 11% para 30%, de 1,46%, quando a humidade relativa 

aumenta de 30% para 50% e de 1,89%, quando a humidade relativa aumenta de 50% e 

65%. 

Já para a temperatura de 65ºC, os valores do PCS apresentaram perdas de 2,32%, 

quando a humidade relativa aumenta de 11% e 30%, de 1,93%, quando a humidade 

relativa aumenta de 30% para 50% e de 0,98%, quando a humidade relativa aumenta de 

50% e 65%. 

É assim possível concluir que o PCS da madeira quando conservada a uma 

determinada temperatura, diminui com o aumento da humidade relativa. 
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Tabela 6.5 - Variação percentual do PCS com o aumento da temperatura. 

 

 

De seguida, apresenta-se uma avaliação dos resultados obtidos (Tabela 6.5), 

considerando agora humidade relativa constante e o aumento da temperatura. 

Desta análise, para as humidades relativas de 11% e 30% e para o lenho inicial, 

constatou-se que os valores de PCS, tiveram uma variação distinta das restantes 

situações identificadas na Tabela 6.5. 

Para o lenho inicial, constatou-se um aumento de 1,84%, quando se eleva a 

temperatura de 35ºC para 50ºC, mas quando a temperatura é elevada de 50ºC para 65ºC, 

o valor do PCS baixa em 0,85%. Já em amostras do lenho final sujeitas às mesmas 

condições de humidade relativa (11%), o valor do PCS aumenta 0,84% entre as 

temperaturas de 35ºC e 50ºC e 0,12% entre as temperaturas de 50ºC e 65ºC. 

As amostras de lenho inicial sujeitas a uma humidade relativa de 30%, 

apresentaram uma subida de 3,26% no valor do PCS quando se eleva a temperatura de 

35ºC para 50ºC e apresentam uma diminuição do seu valor em 2,71% entre as 

temperaturas de 50ºC e 65ºC. As amostras de lenho final apresentaram um aumento de 

0,27% quando se aumenta a temperatura de 35ºC para 50ºC e de 0,79% entre as 

temperaturas de 50ºC e 65ºC. 

Para a humidade relativa de 50%, as amostras de lenho inicial apresentaram um 

aumento no valor do PCS de 1,96% entre as temperaturas de 35ºC e 50ºC e de 0,22% 

entre as temperaturas de 50ºC e 65ºC. Quanto às amostras de lenho final, com o 

35 50 65

HR

11% 1,84 0,85

30% 3,26 2,71

50% 1,96 0,22

65% 1,20 1,00

11% 0,84 0,12

30% 0,27 0,79

50% 2,19 0,32

65% 1,18 1,23

     Aumento no PCS;      Diminuição no PCS

Variação (%)

Lenho Inicial

Lenho Final

T (ºC)
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aumento da temperatura de 35ºC para 50ºC, apresentaram um aumento no valor do PCS 

de 2,19% e de 0,32% no aumento de temperatura de 50ºC para 65ºC. 

Relativamente há humidade relativa mais elevada (65%), verificou-se em ambos 

os lenhos um aumento do valor do PCS. Para o lenho inicial obteve-se um aumento de 

1,2% quando se eleva a temperatura de 35ºC para 50ºC e de 1,0% quando se eleva a 

temperatura de 50ºC para 65ºC. O lenho final, também apresentou um aumento do valor 

do PCS na ordem de 1,18% entre as temperaturas de 35ºC e 50ºC e de 1,23% entre as 

temperaturas de 50ºC e 65ºC. 

Apesar do poder calorífico do lenho final ter-se mostrado mais elevado que o do 

lenho final, numa comparação entre ambos os lenhos, através das Figuras 6.7 e 6.8 e à 

excepção dos valores obtidos para a humidade relativa de 30%, às temperaturas de 50ºC 

e 65ºC, os dois tipos de lenho apresentam um comportamento muito similar. 

 

6.4. Conclusões 

Dos resultados experimentais obtidos neste trabalho, pode concluir-se que o PCS 

do lenho final é, de um modo geral, mais elevado que o PCS do lenho inicial. À medida 

que a temperatura aumenta, também aumenta o valor do poder calorífico. O poder 

calorífico diminui com o aumento da humidade relativa. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 7 

7. Conclusões e trabalho futuro 

 

7.1. Conclusões 

Com a realização deste trabalho, pretendeu-se identificar as propriedades de 

difusão na madeira de pinho marítimo ao nível do lenho. Para o efeito foram utilizadas 

diferentes condições em termos de temperatura e humidade relativa. 

Em relação ao procedimento experimental, utilizado para a realização deste 

trabalho, este verificou-se ser adequado ao estudo da difusão ao nível do lenho. 

Algumas dificuldades foram encontradas na preparação dos provetes, bem como na 

preparação das soluções, que à medida que o trabalho foi sendo desenvolvido foram 

também sendo ultrapassadas. 

 Relativamente às humidades relativas estudadas, pode concluir-se que as mais 

baixas (6% e 11%), apresentam dificuldades na sua utilização. Isto fica a dever-se 

essencialmente ao facto das amostras rapidamente absorverem humidade do ar aquando 

das pesagens. Deste modo, humidades relativas superiores apresentam já resultados 

satisfatórios. 

O programa experimental levado a efeito neste trabalho incluiu o estudo do 

comportamento da madeira, ao nível do lenho, em condições de adsorção e de 

dessorção. 

Os resultados obtidos para a adsorção permitiram concluir que:  
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i. a concentração de massa de água no equilíbrio é directamente proporcional 

à humidade relativa, ou seja, com o aumento da humidade relativa 

aumenta o teor de água no equilíbrio;  

ii. a concentração de massa de água no equilíbrio diminui com o aumento da 

temperatura, ou seja, com o aumento da temperatura o teor de água na 

madeira diminui;  

iii. a uma temperatura constante, os valores do teor de água no equilíbrio 

aumentam com o aumento da actividade de água;  

iv. o tempo gasto para os provetes entrarem em equilíbrio com o ambiente 

envolvente diminui com o aumento da temperatura; 

v. na maioria dos ensaios de adsorção o modelo de Shen & Springer 

apresentou um ajuste aos valores experimentais bastante satisfatório. 

 

Com base nos resultados obtidos para a dessorção, pode concluir-se que: 

i. os provetes sujeitos a condições de humidade relativa mais elevada, 

apresentaram perdas de massa superiores;  

ii. a concentração de massa de água no equilíbrio diminui com o aumento da 

temperatura, ou seja, com o aumento da temperatura o teor de água na 

madeira diminui; 

iii. a uma temperatura constante, os valores do teor de água no equilibro  

aumentam com o aumento da actividade de água;  

iv. às temperaturas mais baixas verificou-se que foi necessário mais tempo para 

os provetes atingirem o equilíbrio; 

v. os valores obtidos pelo modelo de Shen & Springer ajustaram de forma 

excelente os valores experimentais. A concordância verificada na dessorção, 

entre os valores experimentais e os obtidos pelo modelo de Shen & 

Springer, é superior à verificada na adsorção; 

 

Os resultados obtidos experimentalmente, apresentaram comportamentos muito 

idênticos, quando os dois tipos de lenhos são comparados. Esta conclusão mostrou-se 

válida tanto para a adsorção como para a dessorção. 
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Na avaliação do poder calorífico da madeira ao do lenho foi possível concluir o 

seguinte: 

i. o PCS do lenho final é mais elevado que o PCS do lenho inicial em 

qualquer das condições estudas em termos de temperatura e humidade 

relativa; 

ii. a temperaturas elevadas, o PCS, tanto do lenho final como do lenho inicial 

é mais elevado;  

iii. o PCS diminui com o aumento da humidade relativa.  

 

7.2. Trabalho futuro 

Devido ao tempo necessário para que os provetes entrem em equilíbrio, com as 

condições higrotérmicas, no presente trabalho foram estudadas três temperaturas e sete 

humidades relativas. Este conjunto de temperaturas e humidades relativas não se 

mostrou ser suficientemente adequado para descrever totalmente o comportamento da 

madeira, principalmente a humidades relativas próximas dos 100%. Assim, como 

trabalho futuro, propõe-se a continuação deste trabalho no sentido de ser ampliada a 

gama das humidades relativas bem como de temperaturas. 

Também, neste trabalho foi utilizado o modelo de Shen & Springer, embora 

outros modelos possam ser encontrados na literatura e que podem fornecer ajustes mais 

adequados. 

Outras técnicas experimentais, além da utilizada ao longo deste trabalho, devem 

ser exploradas, nomeadamente o TGA – Análise Termogravimétrica. 

  

 



- 81 - 

 

 

 

Referências bibliográficas 

[1] Arlan, N., Togrul, H.: Moisture Sorption Isotherms for Crushed Chillies, 

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Fırat University, 23279 

Elazıg˘ , Turkey 

[2] ASTM E 104 – 85: Standard Practice for Maintainning Constant Relative Humidity 

by Means of Aqueous Solutions, 1996. 

[3] Crank, J.; The Mathematics of Diffusion. Oxford Science Publications, Clarendon 

Press, Oxford, 1975. 

[4] CESE; Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o papel da floresta e 

do sector florestal no cumprimento dos compromissos climáticos da UE (Parecer 

exploratório), 452.ª  Plenária em 24 e 25 de Março de 2009. 

[5] Costa, M.M.L., Rodrigues, P.M.G.A.O., Estudo do envelhecimento fisico de um 

polimero estrutural, Relatório de projecto, Engenharia Mecânica, UTAD, Vila Real, 

Portugal, 2005. 

[6] Figen Kaymak-Ertekin; Mustafa Sultanoglu: Moisture sorption isotherm 

characteristics of peppers, Journal of Food Engineering 47, 2001.  

[7] Figen Kaymak-Ertekin; Atil Gedik: Sorption isotherms and isosteric heat of 

sortion for grapes, apricots apples and potatoes, Lebensm. - Wiss. u. – Technol. 37, 

2004.  

[8] Galvão, A.P.M.; Jankowsky, I.P.: Secagem racional da madeira, Nobel, São Paulo, 

1985. 

[9] IFN:, Resultados do Inventário Florestal Nacional (2005-2006), DGRF, 2007. 



- 82 - 

 

[10] Louzada, J.L.P.C.: Variação fenotípica e genética em características estruturais na 

madeira de Pinus pinaster Ait., O comprimento das fibras e a densidade até aos 80 anos 

de idade das árvores, Parâmetros genéticos na evolução juvenil-adulto das componentes 

da densidade da madeira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 

1999.   

[11] Louzada, J.L.P.C.: Apontamentos não Editados. 

[12] Lima, E. A.; Abdala, E.M.; Wenzel, A. A.: Influência da Humidade no Poder 

Calorífico Superior da Madeira, Comunicado Técnico, 220, Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Brasil, 2008. 

[13] Martins, P. C., Porto, P.S.S., Pinto, L.A.A.: Estudo das propriedades físicas e de 

transporte na secagem de cebola (Allium cepa L.) em camada delgada, Ciênc. Tecnol. 

Aliment., Campinas, 2004.  

[14] NP – 180: Norma Portuguesa: Anomalias e defeitos da madeira, 1962. 

[15] NP – 480: Norma Portuguesa: Madeira serrada de resinosas – Dimensões. Termos 

e definições, 1983.  

[16] NP – 614: Norma Portuguesa: Madeiras – Determinação do teor de água, 1973. 

[17] NP – 616: Norma Portuguesa: Madeiras – Determinação da massa volúmica, 1973. 

[18] Resende, Osvaldo; Corrêa, Paulo C.; Goneli, André L. D.; Ribeiro, Deise M.: 

Isotermas e calor isostérico de sorção do feijão, Departamento de Engenharia Agricola 

(CENTREINAR/UFV), 2006. 

[19] Shivhare, U.S.; Arora, S.; Ahmed, J.; Raghavan, G.S.V.:Moisture adsorption 

isotherms for mushroom, Lebensm. – Wiss. u. – Technol. 37, 2004. 

[21] Siau, John F.: Wood: Influence of moisture on physical properties, Department of 

Wood Science and Forest Products, Virginia Polytechnic Institute and State University, 

1995. 

[22] Silva, M. Emília C. M.: A reactividade higroscópica da madeira e sua 

manifestação anisotrópica, Relatório de aula teórico-prática, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, 1996. 



- 83 - 

 

[23] Shen, C.-H., Springer, G. S.: Moisture absorption and desorption of composite 

materials. Journal of Composite Materials, 10: 2-20, 1976. 

[24] Stamm, A.J.: Wood and cellulose science. The Ronald Press Company, New 

York, 1964. 

[25] Skaar, C.: Water in wood. Syracuse University Press. Wood Science Series 4, 

New York, 1972. 

[26] Skaar, C.: Wood – Water Relationships. In “The chemistry of solid wood”. Ed: 

Roger M. Rowell. Advances in Chemistry Series 207. American Chemical Society, 

Washington, 127-172, 1984. 

[27] Skaar, C.: Wood – Water Relations. Springer-Verlag. Berlin, New York, 1988. 

[28] Tsoumis, G.: Science and Technology of Wood – Struture, Properties, Utilization. 

Van Nostrand Reinhold, New York, 1991. 

[29] USDA: Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. Forest Products 

Laboratory, Madison, Wsconsin, 1999. 

[30] Quirino, W. F.; Ailton T. do Vale; Ana P. A. de Andrade; Vera L. S. Abreu; 

Ana C. S. Azevedo: Poder Calorífico da Madeira e de Materiais Lignocelilósicos. 

Revista da Madeira nº 89, 2005. 

[31] Walker, J. F.; Butterfield, B.; Langrish, T. A.; HarriS, J.M.; Uprichard, J. M.: 

Primary wood processing – Principles and practice. Chapmam & Hall, London, 1993. 

 


