
 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
1601 

 
PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE IPÊ ( Handroanthus serratifolius 

(Vahl) S.Grose) A PARTIR DE ISOTERMAS DE DESSORÇÃO DE ÁGUA  
 

Mirla de Nazaré do Nascimento Miranda1, Manoel Tavares de Paula2,Darci Augusto 
Moreira3, Caroline Corrêa de Melo4 

 
1 Professora Doutora da Universidade do Estado do Pará. E-mail: 

mirlannm@gmail.com, Belém-Brasil. 
2 Professor Doutor da Universidade do Estado do Pará. 
3 Professora Mestra da Universidade do Estado do Pará 

4 Bolsista do Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio. 
 

Recebido em: 31/03/2015 – Aprovado em: 15/05/2015 –  Publicado em: 01/06/2015          

 
RESUMO 

Existem várias espécies de madeiras regionais com potencial para abastecer a 
demanda do mercado. Entretanto, poucos estudos são realizados no sentido de 
avaliar o seu comportamento em variadas condições de umidade de equilíbrio. A 
espécie utilizada nesta pesquisa foi a madeira Ipê ( Handroanthus serratifolius (Vahl) 
S.Grose). A isoterma de sorção é necessária para analisar o comportamento 
higroscópico do material, que pode resultar em alterações como dilatação e 
encolhimento na estrutura. O objetivo deste trabalho foi determinar as isotermas de 
dessorção de água e avaliar a variação volumétrica, a densidade aparente e a 
distribuição de tamanho de poros. A isoterma de dessorção de água foi obtida na 
temperatura de 27ºC. A variação de umidade relativa do ar em que as amostras 
foram submetidas foi de 8 a 97%. A madeira Ipê apresentou isotermas de sorção 
tipo II, de forma sigmoide e os dados experimentais foram ajustados pela Equação 
de GAB, apresentando um coeficiente de correlação R2=0,99. A variação 
volumétrica aumentou com o aumento da umidade relativa, chegando a 12 % na 
saturação. A densidade aparente média foi de 0,925±0,009 g.cm-3 para as amostras 
secas e para as amostras úmidas não foi observado variação em função do aumento 
da umidade relativa. 
PALAVRAS-CHAVE: contração volumétrica, higroscopicidade, madeira. 
 

PHYSICAL PROPERTIES OF IPÊ WOOD ( Handroanthus serratifolius (Vahl) 
S.Grose) FROM OF THE WATER DESOPTION ISOTHERMS 

 
ABSTRACT 

There are several species of regional woods with potential to supply the market 
demand. However, few studies are conducted in order to evaluate their behavior in 
various equilibrium moisture conditions. The species used in this study was Ipê wood 
(Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose). The sorption isotherm is necessary to 
analyze the hygroscopic behavior of the material, which can result in changes such 
as dilation and shrinkage in the structure. The aim of this study was to determine the 
water desorption isotherm and evaluate the volumetric variation, the apparent density 
and the pore sizes distribution. The isotherm was obtained at 27 °C temperature. The 
relative humidity used was of the 8 to 97%. The Ipê wood presented sorption 
isotherm type II, of sigmoid shape and the experimental data were fitted by GAB 
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Equation, with a correlation coefficient R2=0,99. The volumetric variation has 
increased with increasing relative humidity, reaching 12% at saturation. The apparent 
density of the dry samples was 0.925 ± 0.009 g.cm-3 and the density of the humid 
samples was not observed variation due to the increase of relative humidity. 
KEYWORDS:  volumetric shrinkage, hygroscopicity, wood. 
 

INTRODUÇÃO 
Existem várias espécies de madeiras regionais com potencial para abastecer 

a demanda do mercado. Entretanto, poucos estudos são realizados no sentido de 
avaliar o comportamento frente ao uso, trabalhabilidade e estimativa da umidade de 
equilíbrio (BARAÚNA &; DE OLIVEIRA, 2009). 

A umidade de equilíbrio deve ser determinada para o local onde a madeira 
será empregada, podendo ser avaliada em condições de temperatura e umidade 
relativa, tanto em ensaios de campo como em câmara de climatização (BARAÚNA & 
DE OLIVEIRA, 2009). Porém experimentos conduzidos em câmaras de climatização 
apresentam resultados mais precisos, pois as condições ambientais são bem 
controladas, podendo ser aplicado para uma ampla faixa de umidade relativa. 

A isoterma de sorção pode ser aplicada para analisar o comportamento 
higroscópico do material, que pode resultar em alterações como a dilatação e 
contração da madeira. Sendo útil ajustar equações que possibilitem a predição nas 
variadas condições climáticas de uso das madeiras (SILVA et al., 2005; MENDES et 
al., 2014). Um dos parâmetros importantes na industrialização de madeiras 
comerciais é o comportamento higroscópico e seus efeitos sobre a estrutura desses 
materiais. O conhecimento dessas interações tem importância para a aplicação de 
processos de secagem adequados. 

Outro problema relacionado com a condição de umidade da madeira é 
deterioração por fungos. BATISTA et al. (2013) avaliaram a deterioração de 
madeiras, provocadas por fungos, relacionadas ao teor de umidade e ao tempo de 
exposição em ambientes como mata primária e pátio de serraria.  As propriedades 
físicas mais avaliadas são densidade básica, densidade aparente e contração. A 
densidade básica é um parâmetro importante para avaliar a qualidade das madeiras 
e há  esforços de pesquisadores desta área no sentido de classificar as espécies de 
acordo com características como densidade e teor de umidade (DIAS JÚNIOR et al., 
2013; SILVEIRA et al., 2013; GUIMARARÃES et al., 2013; MOTTA et al., 2014). 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo determinar a isoterma de 
dessorção de água, para a madeira Ipê, e avaliar a variação volumétrica, a 
densidade e a distribuição de tamanhos de poro.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram usadas amostras de madeira de Ipê, obtidas no comercio local de 

Belém-PA. A madeira apresentava-se inicialmente seca, a qual foi obtida da posição 
radial da árvore. As amostras foram cortadas no formato retangular, nas dimensões 
de 1,5 x 2,5 x 3,0 cm, sendo a última dimensão no sentido longitudinal, como 
aplicado por SILVA & OLIVEIRA (2003). As amostras foram analisadas em triplicata.  

A isoterma de dessorção de água foi determinada pelo método gravimétrico. 
Inicialmente as amostras foram mantidas submersas em água por 24 horas sendo, 
em seguida, colocadas em ambientes com diferentes umidades relativas, 
proporcionadas por soluções salinas supersaturadas, de acordo com GREENSPAN 
(1977). Os sais utilizados estão apresentados na Tabela 1. 
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As amostras foram colocadas sobre um suporte dentro do recipiente fechado, 
contendo as soluções salinas supersaturadas. Os recipientes contendo as amostras 
foram colocados em uma câmara climatizada na temperatura de 27ºC. A massa das 
amostras foi monitorada periodicamente até atingir massa constante. Após atingir o 
equilíbrio foi determinado o teor de umidade em base seca. Para isso, as amostras 
úmidas e equilibradas, de acordo com cada umidade relativa do ar, foram secas e foi 
obtida a massa seca das mesmas através da secagem em estufa a uma 
temperatura de 103°C por um período de 24 horas. 

 
TABELA 1  – Soluções salinas e respectivas umidades relativas 

Sal Umidade relativa (%), 27ºC 
KOH 7,87 

C2H3OOK 22,03 
MgCl2 32,66 
K2CO3 43,17 
NaBr 55,91 

KI 68,47 
NaCl 75,20 
KCl 84,05 

K2S04 97,18 
 
A variação de volume foi obtida comparando os volumes das amostras 

úmidas, em equilíbrio, e o volume das amostras secas, obtidas após a secagem a 
103°C por de 24 horas. As dimensões foram obtidas u sando um paquímetro digital.A 
distribuição de tamanho de poros é uma característica física do material que pode 
ser estimada a partir de isotermas de sorção. O volume e o tamanho dos poros 
influenciam em propriedades como a densidade do material e o comportamento 
higroscópico, sendo que quanto maior a quantidade de microporos presentes mais 
difícil é a remoção da umidade do material. 

A distribuição de tamanho de poros foi calculada a partir dos dados ajustados 
da isoterma de dessorção de água, usando a Equação de Kelvin-Thompson 
(Equação 1) e o volume de poros determinada pela Equação 2, de acordo com a 
metodologia apresentada em STRUMILLO & KUDRA (1986). 

( )w

M

aRT

CosV
r

/1ln

2 θσ
=

         (1) 

ρ
X

V =
          (2) 

Sendo que r é o raio do poro, σ é a tensão superficial, VM é o volume molar da 
água, θ é o ângulo de contato, R é a constante dos gases ideais, T é a temperatura, 
aw a atividade de água, V é o volume de poros, X é o teor de umidade em base seca 
e ρ é a densidade da água. 

A densidade aparente da madeira foi determinada para a madeira úmida, 
equilibrada em cada umidade relativa e, também, para a madeira seca, após 
secagem a 103° C por 24 horas, usando a relação de massa por volume da amostra. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A isoterma de dessorção de água está apresentada na Figura 1. A madeira 

Ipê apresentou isoterma de sorção tipo II, apresentando forma sigmoide, 
característica de materiais que apresentam micro, meso e macroporos. Neste tipo de 
isoterma, o primeiro ponto de inflexão da isoterma coincide com o preenchimento da 
primeira camada de água adsorvida na superfície dos poros do material. Segundo 
GALVÃO & JANKOVWSKY (1985) as isotermas variam de espécie para espécie, e 
essas diferenças são atribuídas às diferentes proporções dos constituintes da 
madeira, como celulose, hemicelulose, lignina e outros. As interações desses 
constituintes, da estrutura porosa da madeira, juntamente com as condições de 
umidade relativa são responsáveis pelas alterações volumétricas. 
 

 
            FIGURA 1 – Isoterma de dessorção de água da madeira de Ipê 

 
 A isoterma de dessorção foi ajustada pela Equação de GAB (Guggenheim-
Anderson-deBoer), que se baseia na teoria de BET (Brunauer-Emmet-Teller) e é 
muito aplicada como o modelo de sorção (FADINI et al., 2006; CAETANO et. al., 
2012).  

 

Equação de GAB                  (((( ))))(((( ))))[[[[ ]]]]www

wm

Ckaka1ka1
CkaX

X
++++−−−−−−−−

====        (3) 

 
 
Sendo que X é o teor de umidade de equilíbrio (base seca), aw é a atividade 

de água (umidade relativa), Xm é a teor de umidade da monocamada do material 
adsorvente (base seca); C e k são constantes da equação de GAB. 

Os parâmetros de ajuste do modelo de GAB estão apresentados na Tabela 2, 
mostrando um coeficiente de correlação R2=0,99, indicando uma excelente 
representatividade dos dados experimentais. A equação de ajuste poderá auxiliar 
em processos de secagem, podendo indicar condições de umidade relativa 
adequada para que seja obtido um determinado valor de teor de umidade na 
secagem das peças (SILVA & OLIVEIRA, 2003). Considerando que a madeira é um 
material utilizado em regiões com diferentes características climáticas, torna-se  
importante conhecer o comportamento higroscópico para sua utilização adequada. 
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Assim, com o modelo de ajuste será possível estimar o teor de umidade da madeira, 
de acordo com a umidade relativa do local de utilização da mesma.  

 
TABELA 2 –  Parâmetros de ajuste do modelo de GAB. 

Parâmetros  

Madeira Xm C K R2 

Ipê 0,11 5,42 0,51 0,99 

 
A variação volumétrica das amostras de Ipê (Figuras 2) mostrou um aumento 

proporcional ao aumento da umidade relativa, alcançando cerca de 12%, para 
umidades relativas de saturação.  

 

 
FIGURA 2 – Variação volumétrica da madeira Ipê. 
 
 
Segundo GALVÃO & JANKOVWSKY (1985) as variações dimensionais estão 

ligadas a direção estrutural considerada e uma vez que a água é adsorvida ou 
dessorvida entre as moléculas de celulose, provoca a expansão ou retração da 
microfibra perpendicular ao eixo das células. A maioria das madeiras apresenta 
valores de variação volumétrica entre 10 e 14%, estando a madeiras Ipê dentro 
dessa faixa, nas umidades relativas próximas a saturação. 

Na Figura 3 são apresentados os dados de densidade aparente das amostras 
úmidas, na condição de equilíbrio, e da densidade da amostra seca. A densidade 
das amostras secas apresentou um valor médio de 0,925±0,009 g.cm-3, e está 
representado no gráfico pela linha reta. Já a densidade das amostras úmidas não 
apresentou variações em função da umidade relativas do ambiente, com exceção 
das amostras equilibradas próximo ao ponto de saturação. 
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    FIGURA  3 – Densidade aparente da madeira de Ipê. 
 
Também foi calculada a distribuição de tamanho de poros (Figura 4), a partir 

da isoterma de dessorção de água ajustada. A isoterma da madeira Ipê, identificada 
como do Tipo II, apresentou grande quantidade de microporos e mesoporos. A água 
presente nos microporos é mais difícil de ser removida durante a secagem e a 
madeira Ipê apresentou alta quantidade de microporos. Acima do teor umidade da 
monocamada (Xm = 0,11 gágua/gsólido seco) a madeira Ipê apresentou maior alteração 
volumétrica em função da maior facilidade com que a mesma ganha ou perde 
umidade.   

 

 
FIGURA 4 – Curva de distribuição de poros da madeira Ipê. 
 

CONCLUSÕES 
A espécie de madeira Ipê apresentou isoterma classificada como tipo II, de 

forma sigmoide, característicos de materiais porosos com diâmetros que aumentam 
gradativamente indo de micro a macroporos. Porém a análise de distribuição de 
poros indica alta quantidade de microporos. 

Em umidades relativas mais baixas, de 0 a 50%, a variação volumétrica ficou 
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abaixo de 4%. Já nas condições de umidade relativa do ar de cerca de 75 a 95% , a 
espécie de madeira Ipê apresentou uma variação média de volume de 9,8%. 

A densidade aparente não apresentou variações significativas em função do 
aumento da umidade relativa do ambiente. 
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