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RESUMO

A madeira quando seca é um excelente isolante elétrico, porém quando a umidade da

madeira aumenta, essa característica diminui fazendo com que esta passe a conduzir a

corrente elétrica. A determinação do teor de umidade permite um controle do custo de

produção e qualidade da madeira, além de facilitar a utilização de tratamentos preservativos

e pintura. O método de determinação do teor de umidade com o uso de estufa é o método

mais exato, e por esta razão é utilizado como padrão para calibrar outras técnicas. Por outro

lado, a verificação do teor de umidade por meio da estufa é muito demorado e danifica

parte do componente a ser analisado. O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia

para calibrar medidores elétricos de umidade, utilizando espécies de dicotiledôneas nativas

e coníferas de florestamento. Na experimentação realizada foi possível constatar que apesar

da menor precisão na determinação de teores de umidade, o método que utiliza medidores

de umidade do tipo resistência, permite com algumas correções, a obtenção de valores

confiáveis para o controle de umidade de peças de madeira serrada. Para isso foram

desenvolvidas expressões obtidas por meio de análise de regressão linear que possibilitam

fazer as correções necessárias nas leituras realizadas com o medidor elétrico do tipo

resistência.
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ABSTRACT

Wood when dry is an excellent electric insulating material. However when the moisture

content of wood increases, that feature decreases, which makes it conduct electric

current. Determining the moisture content allows the control of the production cost and

the quality of the timber, and also facilitates the use of preservative treatments and

painting. The method for the determination of the moisture content using the kiln is the

most exact method, and therefore it is used as standard to calibrate other techniques. On

the other hand, the verification of the moisture content by means of the kiln takes too

much time and damages part ofthe component to be analyzed. The aim ofthis work is to

propose a methodology to gauge electric moisture meters using species of tropical and

forestation hardwood and softwood. The experiments made it possible to verify that,

even having less accuracy in determining the moisture content, the method based on

moisture electric meters allows, with some adjustments, a reliable data acquisition for

the control of moisture content of sawed lumber. For this matter, equations were

developed by means of linear regression analysis allowing the necessary corrections of

the readings carried out with the electric measurer of the resistance type.
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1 INTRODUÇÃO

As árvores são organismos vivos e a variação de suas estruturas depende do meio

ambiente no qual elas crescem. Diferenças entre árvores ou dentro da mesma árvore

podem ocorrer na mesma região ou em regiões diferentes. Portanto, existem

variações na estrutura anatômica da árvore relacionadas com as propriedades fisicas,

embora muitas dessas variabilidades dentro de uma espécie ou de espécies diferentes

não sejam de fácil identificação, PANSHIN & DE ZEEUW (1970).

Como todo ser vivo, a árvore necessita de água para sua sobrevivência, pois é por

meio dela que a alimentação, necessária para a sua manutenção, é levada a todas as

suas partes. Por isso a umidade em árvores recém derrubadas é muito grande podendo

chegar até a valores elevados. Essa variação é bastante influenciadapor vários fatores,

tais como: espécie, posição da madeira na árvore, meio ambiente, etc, TSOUMIS

(1991 ).

A madeira é um material higroscópico, ou seja, possui a propriedade de atrair ou não

umidade da atmosfera circunvizinha e mantê-Ia na forma de água líquida ou vapor de

água dependendo de como se encontra o meio ambiente no qual está inserida,

TSOUMIS (1991).
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Segundo GAL VÃO & JANKOWSKY (1985), existe na madeira dois tipos de água:

água livre ou de capilaridade e água de adesão. A água livre está localizada no lúmem

das células (vasos, traqueídeos , fibras, etc ), sendo que esse tipo de água começa a

ser eliminada de forma rápida assim que a árvore é abatida, sem que a madeira venha

sofrer deformações significativas.

A água de adesão é a que está contida nas paredes celulares, a qual é ligada às

moléculas de celulose, sendo que esse tipo de água é eliminada quando se fornece

energia à madeira. A água de adesão é de grande importância quando se faz qualquer

tipo de consideração sobre a utilização comercial da madeira, e o teor de umidade

correspondente a esse ponto de transição é chamado de ponto de saturação das fibras

( PSF). A umidade contida na madeira no ponto de saturação das fibras varia, de

espécie para espécie mas é em média de aproximadamente 30%, TSOUMIS (1991).

o controle da umidade da madeira apresenta uma série de vantagens tais como:

controle do peso para diminuição dos custos de transporte, controle do encolhimento

da madeira para efeito de usinagem , controle da aplicação de verniz e tinta, controle

da ação de fungos e da qualidade das juntas de colagem. Além disso propicia melhor

impregnação com líquidos preservativos e permite um incremento na resistência

mecânica da madeira, GALVÃO & JANKOWSKY (1985).

A determinação da umidade da madeira é uma pré-condição para se utilizar a madeira

de maneira racional, uma vez que ela afeta as mais importante propriedades deste

material. Por isso existem vários métodos de se medir a umidade da madeira. O teor
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de umidade da madeira é definido como peso de água no seu interior expresso como

percentagem do peso seco, onde peso seco é o peso da amostra da madeira submetida

à secagem em estufa, à temperatura entre 101°c e lOSoC até que pesagem sucessivas

apresentem valores constantes.

De acordo com a AMERICAN STANDARD TESTING MATERIAL ASTM (1992),

a avaliação do teor de umidade com base no peso seco é geralmente aceito como

método básico para trabalho em laboratório, ou como padrão para calibragem de

outros métodos. Existem vários métodos de determinação de teor de umidade da

madeira sendo que os mais utilizados são: o método de determinação por meio de

estufa e o que utiliza medidores elétricos.

o método de se determinar a umidade por meio da estufa é mais exato, pois as

quantidades que definem esse teor são medidas diretamente. Por ser destrutivo,

demorado e precisar de equipamento adicional como balança de precisão e, além disso

necessitar de no mínimo de 24 a 48 horas para se determinar a umida4e, faz com que

os métodos que utilizam medidores elétricos sejam utilizados mais freqüentemente.

Por outro lado, devido à precisão do método da estufa, este é utilizado para calibrar

os medidores elétricos de umidade ASTM (1992).

Entres as vantagens de se usar medidores elétricos de umidade vale destacar: propicia

leitura imediata, o instrumento é portátil, efetua medidas não destrutivas-, custo de

medida é pequeno, e, é de fácil aplicação. Por outro lado, possui as seguintes.
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desvantagens: precisão relativamente menor do que o do método da estufa, baixa

precisão para medidas acima do ponto de saturação das fibras. Além disso, as leituras

podem ser afetadas pelos seguintes fatores: espécie da madeira, densidade,

temperatura da amostra e condições atmosféricas.
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2.0BJETIVOS

Dentro do contexto apresentado, o presente trabalho possui os seguintes objetivos:

• Propor parâmetros para calibrar medidores de teor de umidade de madeira do tipo

elétrico, em relação aos valores determinados por meio de estufa, em peças de

madeira serradas~

• Determinar expressões que permitam minorar a variação da leitura do teor de

umidade obtida por meio de medidores elétricos para a madeira serrada das

seguintes espécies:

•
Goupia glabra

•
Pouteria pachycarpa

•
Eucalyptus citriodora

•
Hymenea ssp

•
Pinus elliottii varoelliottii
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3. REVISÃO DA LITERATURA

A medida de resistividade ou de resistência elétrica da madeira tem sido usada

industrialmente como uma técnica para se calcular o teor de umidade, SKAAR

(1988). A madeira quando seca é um excelente isolante elétrico, sendo que a

resistência da madeira à passagem de corrente diminui com o aumento do teor de

umidade, como pode ser observado através da Figura 1, KOLLMANN & CÔTÉ

(1984).
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KOLLMANN & CÔTÉ(l984)



7

VERMAAS apud SKAAR (1988) enumerou diversos fatores que afetam os valores

medidos da resistência em corrente contínua (c.c) em madeiras. Os primeiros fatores

descritos na pesquisa são: teor e distribuição de umidade, temperatura, orientação das

fibras, densidade, componentes químicos, extrativos, teor de cinzas e constituintes

principais pertencentes à característica da espécie da madeira.

A segunda categoria de fatores pode ser classificada como externos, entre os quais

merecem destaque: tipos de eletrodos e as suas configurações, pressão de contato,

forma da amostra e dimensões, efeitos eletrolíticos nos eletrodos e a grandeza e

duração da tensão aplicada.

Segundo KOLLMANN & CÔTÉ (1984), a resistência elétrica decresce rapidamente

quando o teor de umidade aumenta e o mecanismo de condução elétrica depende da

presença de íons na madeira. STAMM (1927) apud SKAAR (1988) foi o primeiro a

descrever quantitativamente a diminuição da resistividade elétrica da madeira com o

aumento do teor de umidade, e por isso o desenvolvimento inicial dos medidores

elétricos foram em grande parte baseados em seus estudos.

CLARK & WILLIAMS citado por KOLLMAMM & COTÉ (1984) determinaram a

resistividade (resistência em ohm x cm) de várias amostras de madeiras secas a

10SoC durante várias semanas e, extrapolaram os resultados para a temperatura

ambiente obtendo valores entre 3xl017 e 3.x1018 ohm x cm. Resultado semelhante foi

obtido por SKAAR (1988), sendo que também foi observado que quando o teor de

umidade atingia um valor em tomo de 7%, a resistividade diminuía para 1011ohms x
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cm, mas decrescia lentamente à medida que se aproximava do ponto de saturação das

fibras. É nesse intervalo que o medidor do tipo resistência possui uma maior precisão

de leitura.

A temperatura da madeira tem o mesmo efeito em sua resistividade que o aumento

do teor de umidade ou seja a resistividade decresce com o aumento da temperatura.

o efeito da temperatura, pode ser observado na resistividade da madeira conforme

Figura 2, KOLLMANN & COTÉ(1984)
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Figura 2-Logaritmo da resistividade versus valor recíproco da temperatura absoluta
para vários teores de umidade de Engelmann spruce,. KOLLMANN &;
CÔTÉ(1984)

o fato do efeito da temperatura sobre a resistividade da madeira ser oposto ao que

ocorre na resistência elétrica dos metais sugere que o mecanismo de condução
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elétrica naquele material pode ser explicado pelo mecanismo de portadores de cargas

cujo número e mobilidade aumenta com a atividade térmica, JAMES (1988).

HIRUMA (1915) apud KOLLMANN & CÔTÉ(1984) observou que a orientação

estrutural da direção das fibras também afeta a condutividade elétrica longitudinal da

madeira. KURODA & TSUTUMI apud SKAAR (1988), observaram que além do

teor de umidade da madeira afetar a condutividade elétrica, outros fatores

relacionados à anisotropia da madeira também produzem efeitos significativos, entre

os quais podem ser citados: os extrativos, constituintes minerais e densidade da

madeira.

A variabilidade da madeira com respeito às quantidades relativas de celulose,

hemicelulose e lignina tem também efeito na desorção de umidade e portanto influi

na condutividade elétrica da madeira, SKAAR(1988).

VENKATESWARAM apud SKAAR (1988) observou que a condutividade elétrica

da lignina isolada era da ordem de 10-13 mho/cm sendo bem maior que a da madeira

seca que é em tomo de 10-15 a 10-16 mho/cm. VERMAAS apud SKAAR(1984)

verificou que o teor de umidade cresce com aumento do teor de lignina.

LANGWIG apud SKAAR(1988) concluiu que a condutividade elétrica da madeira

é proporcional ao teor de íons presente em sua estrutura. Além disso, extrativos

orgânicos (não solúveis) também podem afetar a condutividade da madeira, pois são

péssimos condutores de eletricidade. Todavia, extrativos solúveis em água podem ter
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o efeito oposto, particularmente em teores de umidade mais altos , pois estes podem

conter eletrólitos.

Um modelo para condução iônica foi proposto por LIN apud KOLLMANN & CÔTÉ

(1984) para explicar a condução elétrica através das paredes das células da madeira.

Ele mostrou que o número de portadores de carga é o fator que mais afeta o

mecanismo de condução e que isso ocorre na região de O a 200/Ó do teor de umidade

da madeira. Com um alto teor de umidade, o grau de dissociação de íons absorvidos

é suficientemente alto, tornando-se, então, o fator mais significativo na determinação

da condutividade elétrica. Portanto, qualquer mudança na concentração ou

distribuição dos íons ou ambos pode alterar a condutividade elétrica da madeira.

Medidas da condutividade elétrica da madeira e derivados celulósicos por meio de

corrente contínua foram realizadas por diversos pesquisadores utilizando vários

métodos. STAMM apud KOLLMANN & CÔTÉ (1984) demonstrou a importância

da determinação da condutividade elétrica de materiais celulósicos para se obter um

bom contato elétrico. A configuração do eletrodo também interfere na medida de

resistividade da madeira pois a camada mais superficial (resistência maior) domina a

leitura do medidor, no caso de se usar eletrodo de contato superficial,

SKAAR(1988). Por isso recomenda-se a utilização de eletrodos de penetração em

medidores de umidade do tipo resistência, porque nesse caso a leitura obtida será

referente às camadas mais úmidas da madeira.
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Segundo JAMES (1988), uma amostra de madeira de seção retangular que sofreu

secagem uniforme terá uma distribuição de umidade tal que para a profundidade de

1/4 a 1/5 de sua espessura, o teor de umidade será aproximadamente igual a média

para a seção inteira. Para uma seção circular a profundidade terá de ser em torno de

1/6 do diâmetro, e o eletrodo tipo pino que atingir essa profundidade indicará um teor

de umidade médio.

A pressão de contato pode reduzir a resistência elétrica entre o eletrodo e a superficie

da madeira, melhorando significativamente o desempenho do medidor. A resistência

de contato tende a aumentar com o tempo, particularmente se a secagem ocorrer

depois da introdução dos eletrodos na madeira SKAAR(1988).

De acordo com SKAAR (1988), a forma e dimensão da amostra determinam o tipo

de eletrodo que será usado para medir a resistência. No caso da amostra possuir

espessura fina recomenda-se utilizar eletrodos de placas planas localizados em faces

opostas da amostra, pois a distribuição de umidade nesse caso é essencialmente

uniforme na direção da espessura, como o do tipo circular utilizado na amostra da

Fig 14.

A variação da tensão, na qual as medidas são feitas, afeta também as leituras da

resistência elétrica. TAKESm & INOVE apud KOLLMANN & CÔTÉ (1984)

observaram que leituras de resistências com tensão acima de 30 volts são

aproximadamente constante.
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3.1 Movimento de água na madeira

A estrutura anatõmica e propriedades fisicas e mecânicas da madeira têm muita

influência no seu processo de secagem, possibilitando uma maior ou menor

facilidade no movimento de água no seu interior, PONCE & W ATAI(1985).

De acordo com GALVÃO & JANKOWSKY (1984), a água existente no interior da

madeira em forma de vapor pode ser desprezada devido à sua baixa densidade em

relação à água higroscópica e capilar.

o teor de umidade verde é definido por SKAAR (1988) como a umidade na árvore

no instante em que ela é abatida, e esse teor varia entre espécies, entre ceme e

alburno na mesma árvore e, entre troncos cortados de diferentes alturas, além de

variar com a estação do ano e com árvores de mesma espécie.

A movimentação de água na madeira se dá por meio de vasos nas angiospermas,

pelos traqueídeos axiais e transversais nas gimnospermas, e pelos raios em ambas,

BURGUER & RICHTER(l991).

Em coníferas de acordo com SIAU(1971), 93% do volume da madeira é constituído

por traqueídeos axiais dispostos longitudinalmente, com um centro oco e geralmente

vazio, no qual os fluídos podem penetrar no lume diretamente pelas extremidades

afiladas e se movimentar livremente na madeira, passando para os traqueídeos

adjacentes através das pontuações areloadas.
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Já nas folhosas os vasos podem ser de 5 a 60 por cento do volume da madeira e

constituem normalmente o caminho do fluxo de menor resistência, possuindo

extremidades abertas de tal maneira que a penetração dos fluídos ao longo das fibras

de algumas espécies de dicotiledôneas se dão de maneira muito mais rápida,

SIAU(1971).

o processo de secagem da madeira envolve a evaporação de umidade da sua

superficie e isto normalmente ocorre quando se fornece calor à madeira. A umidade

existente no interior da madeira gradualmente se move para a superficie, onde o teor

é relativamente menor. A secagem da madeira é um processo relativamente lento que

pode levar dias ou meses dependendo da espécie, da densidade, e do tipo de secagem

a ser utilizado.

Uma peça de madeira exposta à condição de temperatura e umidade relativa do ar

constante por um longo período, desorve ou adsorve umidade dependendo de sua

condição original de higrometricidade e, finalmente, retêm uma certa quantidade de

umidade. Isso é chamado de teor de umidade de equilíbrio, TSOUMIS(1991).

A camada exterior da madeira responde mais rapidamente à mudança do clima que a
,

camada interna. Geralmente a alteração na temperatura e umidade em um dia não

causará mudança interna no teor de umidade, mas isso depende também da espécie

de madeira a ser analisada, TSOUMIS(1991).
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3.2 Métodos de determinação do teor de umidade da madeira

Para se determinar o teor de umidade da madeira, existem vários métodos distintos:

estufa ou gravimétrico; destilação; titulação e medidores elétricos do tipo resistência

e do tipo dielétrico, KOLLMANN &côTÊ (1984).

Os métodos de destilação e de titulação são os mais usados em laboratórios sendo

que os demais, pelas industrias.

O método da estufa é de fácil execução, necessitando apenas de uma estufa e de uma

balança de precisão. Esse método implica na pesagem da amostra úmida e secagem

em estufa à (103 ± 2t C até que sua massa permaneça constante. Para peças de

madeira que possuem altos teores de resinas, óleos, gorduras ou materiais voláteis,

esse método é considerado menos preciso, além de destruir parte da amostra,

JAMES(1988).

O princípio utilizado no medidor elétrico de resistência é o da lei de ohms onde a

diferença de potencial aplicada entre dois pontos provoca uma corrente proporcional

à queda de tensão na madeira, sendo que a constante de proporcionalidade é a

resistência.

No caso de constante dielétrica, MILOTA(1996) sugere que existe diferença de

leitura no medidor do tipo capacitância, mesmo para uma espécie já calibrada. Isto

ocorre pois existe uma diferença entre os valores da densidade básica utilizada pelo

fabricante e a utilizada pelo experimentador.
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3.3 Medidores de teor de umidade do tipo resistência

Os medidores de umidade do tipo resistência são essencialmente ohmímetros cujas

escalas são calibradas em teores de umidade.

Devido à existência de diferenças entre as espécies, ou mesmo dentro de uma

mesma espécie, tomam-se necessários ajustes nos medidores.

O medidor de umidade mais antigo era conhecido como medidor b1inker de umidade.

Foi produzido em 1930, e os amplificadores incorporados a ele eram valvulados,

tomando-se instrumentos de grandes dimensões, SKAAR(1988).

Atualmente os amplificadores utilizados nos medidores são do tipo de estado sólido e

por isso possuem dimensões reduzidas. Alguns desses equipamentos permitem

ajustes relacionados a espécies ou conjuntos de espécies com correção de

temperatura.

Os medidores do tipo resistência utilizam eletrodos de penetração. Esses eletrodos

são introduzidos na madeira fazendo circular por ela uma corrente elétrica entre dois

pontos, MORAES(1988). O teor de umidade mais baixo que efetivamente pode ser

registrado para a maioria desses instrumentos é da ordem de 6 à 7%, SKAAR(1988).

De acordo com SKAAR(1988), os medidores também são usados para monitorar a

umidade durante o processo de secagem de peças de madeira. Neste caso os
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eletrodos são colocados dentro da peça antes do início do processo de secagem,

sendo que os sistemas automatizados possuem um microcomputador para

acompanhar o processo de secagem de maneira ininterrupta.

3.4 Características principais da propriedade dielétrica da madeira

Nos medidores elétricos de capacitância, os eletrodos podem ser considerados como

as placas paralelas de um capacitor, e o seu funcionamento baseia-se na variação da

constante dielétrica da madeira em relação à umidade e à freqüência. Estas relações

estão representadas nas Figuras 3 e 4; KOLLMANN & CÔTÊ(1984).

o 20 40 60 ao 100 120 %

Teor de Umidade

36

32

26

12

B

4

Figura 3- Efeito do teor de umidade da madeira sobre a constante dielétrica em alta
freqüência KOLMANN & CÔTÉ(1984).
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Figura 4- Variação da constante dielétrica com o teor de umidade da espécie beech
em diferentes freqüências. KOLMANN & CÔTÉ(l984)

Pode-se considerar o capacitor como sendo um dispositivo útil para armazenar carga

elétrica e energia, sendo este constituído por dois condutores isolados entre si, mas

muito próximos e separados com ar ou qualquer outro material dielétrico, possuindo

cargas elétricas iguais porém de sinais opostos (Figura 5 ).

Dielétricos são materiais não condutores que colocados entre placas condutoras

aumentam a capacitância dessas placas. A constante dielétrica é uma medida de

como a energia está armazenada no material, quando este estiver sob ação de um

campo elétrico. A representação esquemática de um capacitor e de um dielétrico,

pode ser observada na Figura 5.
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Figura 5- Representação esquemática de um capacitor, CALISTER JR(1994)
a- O dielétrico é o ar
b- O dielétrico é um material qualquer

A madeira é um material natural que possui composição e estrutura complexa, sendo

que através da interação de um campo elétrico e a madeira pode-se esclarecer as

propriedades dielétricas desse material. A influência do campo elétrico sobre a

madeira é muito forte, pois desenvolve-se uma corrente elétrica no material. Sob a

ação de um campo elétrico, a madeira revela suas propriedades dielétricas, as quais

são caracterizadas pela constante dielétrica relativa e pela perda dielétrica tangencial,

TORGOVNIKOV(1991).



19

A constante die1étrica relativa de um material mostra como a força de interação entre

as cargas elétricas em um dado meio é menor que àquela no vácuo. A constante

dielétrica relativa da madeira é igual à razão entre a capacidade de um capacitor com

a separação entre as suas placas feita de madeira, e a capacidade do capacitor com o

vácuo entre as placas de mesma dimensão e forma. A constante dielétrica é uma

medida de como a energia potencial elétrica está armazenada no material quando este

é colocado em um dado campo elétrico, TORGOVNIKOV(1991).

A perda dielétrica tangencial da madeira é definida como a parte da potência aplicada

à madeira que é absorvida pelo material sob a influência do campo elétrico, sendo

que parte da potência é transformada em energia térmica. A perda tangencial é

numericamente igual à razão entre a corrente ativa e a corrente reativa no material ou

à razão entre a potência real e a potência reativa, TORGOVNIKOV(1991).

Uma outra propriedade utilizada é o fator de perda dielétrica que é definida como o

produto entre a constante dielétrica relativa e a perda dielétrica tangencial,

TORGONIVKOV(1991 ).

Os valores da perda tangencial e do fator de perda dielétrica são adimensionais, ou

seja, não dependem da escolha do sistema de unidade ou da forma da equação.

Para a caracterização dessas propriedades deve-se submeter a amostra a um campo

elétrico proveniente de um oscilador de baixa perda, a potência absorvida pela
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amostra reduz a amplitude de oscilação, que é registrada pelo medidor, JAMES

(1988).

Como a perda depende do teor de umidade, a leitura pode ser feita como

percentagem desse teor, JAMES (1988).

Usando a relação entre o teor de umidade da amostra e sua perda dielétrica pode-se

calibrar o instrumento. Esse tipo de equipamento é pouco utilizado na prática devido

ao seu alto custo e por apresentar grande variabilidade nas leituras, JAMES ( 1988 ).

3.5 Polarização da Madeira

Todos os materiais podem ser divididos em três grupos elétricos: condutores,

semicondutores e dielétricos. Os condutores são caracterizados como materiais que

possuem valores consideráveis de condutividades eletrônicas e iônicas. Os dielétricos

diferem dos condutores por sua condutividade específica baixa e também por

possuírem um coeficiente de temperatura de sua resistência elétrica negativa,

enquanto aquela dos condutores são positivas, TORGOVNIKOV(1991).

Os semicondutores ocupam uma posição intermediária entre os condutores e os

dielétricos com relação à condutância. No tocante à temperatura, os semicondutores

estão mais próximos dos dielétricos de que dos condutores, TORGOVNIKOV(1991).
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Assume-se que os condutores tem uma resistência específica na região de 10-8até 10-5

Ohm x m, semicondutores na região de 10-6 até 10-9 Ohm x m e os dielétricos na

região de 10+7 até 10+17 ohms x m, TAREEV apud TORGOVNIKOV (1991). A

madeira seca em estufa possui resistência específica entre 10+13 até 10+15 ohm x m e

pode ser classificada como um dielétrico polar tanto quanto a madeira úmida,

TORGOVNIKOV(1991).

Quando o teor de umidade aumenta, a resistência específica da madeira toma-se

menor e sua condutividade se aproxima daquela dos materiais semicondutores, e

quando o teor de umidade excede o ponto de saturação das paredes das células, a

madeira pode ter uma condutividade iônica, TORGOVNIKOV(1993).

Sob a influência de um campo elétrico, a propriedade elétrica da madeira pode ser

definida pelo processo de polarização predominante devido à interação entre as

moléculas que compõe a madeira e o campo externo, TORGOVNIKOV (1991).

Uma importante propriedade intrínseca à madeira é a sua predisposição em ser

polarizada. O efeito da polarização é causado pela mudança no arranjo espacial das

partículas carregadas elétricamente da madeira sob a ação de um campo elétrico

externo. Nessa condição, a madeira adquire um momento elétrico,

TORGOVNIKOV(1991).

Para examinar teoricamente essa propriedade da madeira utiliza-se de um volume

elementar. Este volume deve manter as características mínimas da madeira.
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SUBOLEV apud TURGOVNIKOV (1991) propôs que elemento com dimensão

acima de 0,1 mm podem ser considerados como elementos macro-estruturais da

madeira. De acordo com essa sugestão, a essa categoria podem estar incluídos

elementos com camadas de madeira de primavera e de verão, raio de largura média e

grande, canais com resinasgrandes e vasos grandes. Nesse caso, podemos supor que

o volume elementar não pode ser menor que 1,0 cm3. Esse volume deve conter uma

quantidade suficiente de macroelementos e a propriedade fisica da amostra refletirá

não somente as propriedades das micros estruturas mas também as propriedades dos

macro elementos, TORGOVNIKOV(1991).

A influência de um campo elétrico externo causa o ordenamento das cargas

moleculares na madeira, e nesse caso ela fica submetida a um momento elétrico igual

a soma geométrica (L p) do momento de todas as moléculas polarizadas que

constituem o volume da madeira. No caso mais simples quando o campo é uniforme

a polarização P é o valor do somatório do momento do dipolo de volume unitário

(P=LP Iv), TORGOVNIKOV (1991).

De acordo com TORGOVNIKOV(1991), a intensidade de polarização dielétrica

depende do campo elétrico E, e essa dependência pode ser expressa através da

seguinte equação:

P=X80E

onde:

x- susceptibilidade elétrica (adimensional);

80- constante dielétrica do ar = 8.854x 1O-12F/m;

E - vetor campo elétrico (Vim).

(I)
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A polarização da madeira pode ser expressa em termos de sua constante dielétrica

relativa E', sendo que o produto Eo x E' é chamado de constante dielétrica absoluta

possuindo unidades em Fim. O deslocamento elétrico é definido como:

D =EoE +p (2)

Considerando um material isotrópico, a direção do vetor campo elétrico E e do

vetor polarização p coincidem. A conexão entre a constante dielétrica relativa e a

susceptibilidade elétrica X. é expressa na forma da equação 3:

então:

E'=l+x.

p= (E'-l) Eo E

(3)

(4)

O momento dipolar do volume unitário do material pode ser representado como um

resultado da ação aditiva de "N", momento do dipolo elementar, "P" que é

proporcional ao campo elétrico local E', VON HIPPEL apud TORGOVNIKOV

(1991).

então:

P =aN E'

onde:

a = fator de proporcional idade (F x m2)

N = quantidade de momento dipolar;

(5)
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E' = campo elétrico local (Vim)

Os parâmetros anteriormente definidos são necessários para o estudo da polarização

em função da freqüência, temperatura, estado de agregação da madeira, etc. A

polarização total pode ser expressa como a soma de todos os tipos de polarização,

NETUSHII apud TORGOVNIKOV (1991). A polarização total inclui cinco espécies

de polarização, cuja expressão é:

onde:

Pe = polarização eletrônica;

Pa = polarização iônica (atômica);

Pd = polarização dipolar (orientacional);

Pv = Polarização interfacial(estrutural);

pz = polarização eletrolítica.

P= Pe+Pa+Pd+Pv+Pz (6)

A seguir estão apresentadas, de maneira suscinta as definições relativas a cada

espécie de polarização.

Q Polarização eletrônica - surge como resultado da mudança das órbitas dos

elétrons relativa ao núcleo, sob a influência de um campo elétrico externo. Esse

tipo de polarização se estabelece em um tempo muito pequeno após a aplicação

do campo, em tomo de 10-14 a 10-16 segundos, e por isso ele independe da

temperatura e da freqüência do campo, e não está relacionado com a perda de

energia, TORGOVNIKOV(l991).
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Polarização iônica - surge como resultado de um deslocamento elástico de

átomo nas moléculas e também por causa do deslocamento mútuo de íons carregados

de sinais opostos. Os centros das cargas positivas e negativas que antes da aplicação

do campo coincidiam são separados e então as cargas adquirem momento elétrico. A

polarização cresce com o aumento da temperatura, que provoca a separação dos íons

e diminui a força de interação entre eles. O tempo para se estabelecer esse tipo de

polarização é da ordem de 10-13 a 10-12 segundos, TORGOVNIKOV(1991).

c:> Polarização dipolar - consiste na rotação da molécula do dipolo na direção de

um campo elétrico externo. O efeito desse tipo de polarização é criado por orientação

da molécula do dipolo que produz um movimento térmico randômico. Esse tipo de

polarização se manifesta em gases, líquidos e substâncias amorfas, e também está

presente em alguns cristais, TORGOVNIKOV(1991).

As macro - moléculas como a celulose, hemicelulose e lignina, em conjunto, fazem

as paredes da cavidade da madeira sofrerem ação da polarização dipolar. Esse

processo está condicionado ao deslocamento de grupos polares como OR e CR20H,

que não se movem das macro moléculas. Esse tipo de polarização é chamado de

polarização dipolo radical, TORGOVNIKOV(1991).

O processo de aumento ou diminuição gradual da polarização do material, e que está

relacionado ao aumento ou diminuição do campo elétrico, é chamado de relaxação

dielétrica. Após a remoção do campo, a polarização dipolar é alterada por um

movimento térmico das moléculas, e o seu valor diminui de acordo com a lei
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exponencial, TORGOVNIKOV(1991). A expressão a seguir apresentada representa a

lei exponencial em questão.

onde:

Pd(t ) = Pd(O)exp(-tho) (7)

Pd(O)= nível de polarização no momento em que o campo é removido (Coulomb/m2);

'to= constante de tempo de polarização que diminui no processo (tempo de

relaxação em segundos);

't = tempo em qualquer instante (segundos).

Tempo de relaxação é o intervalo de tempo necessário para o nível de polarização

dielétrico diminuir de 2,72 vezes do valor inicial, após a remoção do campo.

Freqüentemente 'to varia de 10-6a 10-12segundos, e por isso esse tipo de polarização

se manifesta em freqüências inferiores a 1012Hz, e seu valor aumenta

consideravelmente com a diminuição da temperatura. A polarização dipolar causa

uma dissipação da energia elétrica em forma de calor, TORGOVNIKOV(1991).

c:> Polarização interfacial - ocorre em materiais dielétricos com diferentes

propriedades. A madeira úmida é um material heterogêneo composto de substâncias

sólidas, líquidas e gasosas. A fase sólida consiste de paredes das células da madeira

cuja superficie absorve umidade. A cavidade é parcialmente preenchida com ar e
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vapor, e se a quantidade de umidade excede o ponto de saturação das fibras, as

cavidades se tomam cheias com água, TORGOVNIKOV(1991).

Por causa da diferença de potencial de contato entre a água e a parede da célula, as

moléculas de água assumem um sinal e as paredes da célula assumem sinal oposto,

sendo que a parede da célula tem condutividade elétrica bem menor que a água. Sob

a ação de um campo elétrico, o elemento de volume recebe um momento dipolar.

b - campo elétrico presente

a - campo elétrico ausente

E-
1G::f&,~ 'S:
it! = ==-==-~ + 80) o· = -----= •..00

<::> c c o 00 <:) 08QOooooo .
b.a,

Figura 6 - Representação de um diagrama da seção transversal das células das
paredes da madeira TORGOVNIKOV(1991)

onde:

1 - paredes da célula;

2 - tubo de micro capilaridade;

3 - cavidade da célula;

E - campo elétrico externo.

Em "b" podemos observar o resultado da polarização na madeira devido ao campo

elétrico. A heterogeneidade estrutural da madeira resulta em um deslocamento

limitado das cargas sendo que os íons dissociados presentes na água da cavidade da
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célula mudam sua posição, e sob a influência do campo imposto polarizam a água,

TORGOVNIKOV(1991).

No instante da imposição, o momento dipolar médio do volume unitário, o qual

caracteriza a polarização interfacial Pv, aumenta gradualmente na madeira úmida, e a

constante de tempo da polarização interfacial varia de 10-3até 10-8segundos.

Em materiais úmidos, a aplicação de uma tensão cc causa um processo de eletrólise

devido ao deslocamento de íons dissociados, e nesse caso o material apresenta uma

polarização residual ou eletrolítica, TORGOVNIKOV(1991).

Com o aumento do campo elétrico observa-se um incremento da polarização

eletrolítica. Mas esse crescimento é bem menor que o de outros tipos de polarização,

e a constante de tempo varia em tomo de 10-4 até 10-2 segundos,

TORGOVNIKOV(1991).

Sob a ação de um campo elétrico aparecem todos os tipos de polarização e,

dependendo da freqüência, cada uma delas contribui de forma diferente na

polarização da madeira, TORGOVNIKOV(1991).

A polarização geral da madeira "P" pode ser considerada como composta de duas,

componentes: polarização instantânea "Pi" e polarização de relaxação "Pr". Dessa

forma, pode-se definir "P" como a soma de "Pi" e "Pr". A polarização "Pi" segue

imediatamente após a mudança da intensidade do campo elétrico. As polarizações

dipolar interfacial e eletrolítica constituem as componentes da polarização de
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relaxação "Pr" da polarização geral, atrasando a mudança do campo elétrico,

TORGOVNIKOV(1991 ).

E

Figura 7 - Representação esquemática do aumento instantâneo da polarização após
um incremento no campo elétrico TORGOVNIKOV(1991)

o circuito equivalente para a madeira como material dielétrico pode ser representado

por um modelo no qual as diferentes polarizações estão presentes através de vários

capacitores "C" e resistores "R", TORGOVNIKOV(1991).

Na figura 8, "RI" representa a resistência da madeira à passagem de corrente cc.

r-
••

ulf
L__

R1

Figura. 8 - Circuito equivalente da madeira como dielétrico com diferentes tipos de
polarização, TORGOVNIKOV(1991)

Na figura 8, "Ce", "Ca", "Cd", "Cv" e "Cz" representam valores de capacitância dos

tipos de polarização já descritos. "R'd", "Rv" e "Rz" representam resistores

equivalentes à perda de energia nas polarizações dipolar, interfacial e eletrolítica,

respectivamente.
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Pode-se notar que todas as polarizações contribuem igualmente para a polarização

geral da madeira, e que, dependendo da freqüência, algum tipo de polarização

poderá ser desprezada no modelo.

Na região de 105 a 1010 Hz, a influência da polarização eletrolítica e das polarizações

eletrônica e iônica é imperceptível, prevalecendo a ação da dipolar e da interfacial.

Como a madeira contém umidade em várias formas e estados e, como as substâncias

que compõem as paredes de suas células são diferentes, as moléculas dessas

substâncias e da água possuem tempos diferentes de relaxação,

TORGOVNIKOV(1991 ).

A constante dielétrica da madeira serrada na região média da densidade específica e

na condição seca em estufa varia entre 1,8 e 3,.0 para peças planas nas quais a

direção do campo é radial aos anéis de crescimento. Quando o campo é dirigido ao

longo da fibra, o valor de "E" toma-se 30 a 60 por cento maior do que quando

perpendicular a ela, KOLLMANN & CÔTÉ(1984).

o fator de potência usualmente aumenta com o crescimento do teor de umidade,

mas o efeito contrário pode ocorrer em combinações de teor de umidade, temperatura

e freqüência. O fator de potência é uma função não linear da umidade, temperatura e

freqüência, e exibe valores máximos e mínimos em várias combinações daquelas

variáveis, JAMES (1988).
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A densidade afeta diretamente a constante dielétrica, fazendo-a vanar quase

linearmente, quando o teor de umidade cresce. O fator de potência da madeira

aumenta com o crescimento da densidade, mas dependendo do valor atingido pela

densidade ele cresce levemente, JAMES(1988).

Como o fator de perda é um produto de dois fatores que crescem com a densidade,

este também aumentará com o incremento da densidade. A constante dielétrica

também cresce com o aumento da temperatura, exceto em teores muito altos,

JAMES(l988). O efeito contrário pode estar relacionado à diminuição do ponto de

saturação das fibras em alta temperatura.

O aumento na constante dielétrica com o crescimento da temperatura indica que

mecanismos termicamente ativados de polarização estão presentes .. Esses

mecanismos provavelmente são: a polarização interfacial, onde o campo elétrico

externo produz portadores de cargas iônicas acumuladas na descontinuidade interna

da madeira, e a polarização dipolar fixada, associada com a orientação de moléculas

de celuloses devida ao campo externo, JAMES(1988).

Outros mecanismos de polarização, tal como momento dipolo molécular induzido,

estão presente na trtádeira, mas são pouco influenciados pela temperatura. Muitas

espécies com d~h9idádes á}:ltoxitnadamente iguais possuem propriedades elétricas
\

semelhantes, mas existem exceções, JAMES(1988).



32

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Espécies utilizadas na pesquisa

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes espécies:

Pinnus elliottii var. elliottii ;

Eucalyptus citrodora;

Goupia glabra;

Pouteria pachycarpa;

Hyminaea spp.

Estas espécies são amplamente utilizadas na indústria da construção civil.

4.2 Preparação dos corpos de provas

Foram utilizados inicialmente peças de madeira superiores a 1,0 metro de

comprimento para cada uma das espécie em estudos. Foram retiradas quatro

amostras do tipo R da parte central de cada meia peça. As amostras foram

confeccionadas conforme o esquema apresentado na Figura 9.
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Figura 9 - Esquema de retirada das amostras para medidas do teor de umidade e da
densidade básica. GALINA (1998).

onde:

R = amostra para se fazer a calibração do medidor;

Vi = amostra para determinação da umidade inicial;

Db = amostra para determinação da densidade básica.

Inicialmente as amostras foram colocadas por 30 dias imersas em água, e em seguida

foram retiradas, cortadas, e pesadas para determinação de suas massas iniciais. Para

cada uma das espécies, foram selecionadas quatro amostras para a determinação do

teor de umidade, totalizando 20 corpos de provas.
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Figura 10 - Tipologia das amostras utilizadas para a determinação do teor de
umidade.

4.3 Determinação da umidade inicial

As amostras Di foram colocadas em estufas por 48 horas, a uma temperatura de (103

± 2) °C até massa constante denominada de massa seca. Com os valores dessa massa

seca pode-se determinar a umidade inicial, utilizando a equação (8).

onde:

Mu= massa úmida (g);

Ms = massa seca(g);

T Ui= teor de umidade inicial das amostras (%).
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Considerou-se como umidade inicial das amostras "R" a média das umidades das

amostras "Di" que que foram retiradas da mesma peça conforme a Figura 9. Esse

método é tradicionalmente utilizado na preparação de amostras de controles

RASMUSSEM(1961).

Após essas considerações procedeu-se a secagem das amostras "R" a uma

temperatura constante de ± 30° C, com uma umidade relativa de 65%,

estabelecendo-se para cada umidade de interesse uma massa estimada através da

equação 9.

T = P atual (Tinicial + 100) _ 100a
Pinicial

Ta = teor de umidade atual (%);

Tinicial = teor de umidade inicial calculado com base nas amostras Di (%);

Pinicial = massa inicial das amostras R (g);

Patual = massa atual das amostras R (g).

4.4 Medidor elétrico do tipo resistência

(9)

o medidor elétrico do tipo resistência utilizado foi um instrumento da marca

Digisystem modelo DUP- 8805, cujo sensor é um eletrodo de penetração com quatro

pinos. Esse equipamento é semelhante a um megahômetro com sensibilidade para

altas resistências, e o seu funcionamento consiste em fazer passar pela madeira uma

corrente elétrica, que dependendo do teor de umidade pode ser pequena para teores
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de umidade baixos e, alta para teores de umidade elevados. Esse equipamento

permite que sejam feitas leitura direta dos teores de umidade das peças em estudos,

Figura 11.

Figura 11 -Medidor elétrico do tipo resistência utilizado na presente pesquisa

Esse equipamento possui três escalas visando permitir uma melhor adequação da

calibração do fabricante à espécie a ser investigada, sendo:

LI ~ escala indicada para madeira com densidade maior que 0,80g/cm3

L2 ~ escala indicada para madeira com densidade entre 0,50 g/cm3 a 0,80 g/cm3

L3 ~ escala indicada para madeira com densidade menor que 0,50 g/cm3

4.5 Determinação do teor de umidade por meio de medidores elétricos

de resistência

o método para se medir a umidade por meio de medidores elétricos de resistência

consiste em cravar previamente na peça de madeira eletrodos de dois ou quatros
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pmos, com 1/3 de profundidade em relação à espessura da amostra, e a três

centímetros da extremidade no sentido paralelo às fibras, Figura 12.

Figura 12 - Colocação dos eletrodos paralelos às fibras a uma profundidade de 1/3
da espessura da amostra

4.6. Tipos de eletrodos utilizados em medidores elétricos de resistência

Existem dois tipos de eletrodos: o de dois pinos e o de quatro pinos. O medidor

utilizado na presente pesquisa possui eletrodo de quatro pinos. Geralmente as tabelas

de correções são baseadas em medidores que possuem eletrodos de dois pinos,

porque quase todos os medidores do tipo resistência usados em industrias de madeira

são do tipo de dois pinos. Não existem vantagens em se usar eletrodos de quatros

pinos. Leituras com eletrodos de quatro pinos são mais altas e requer menor fator de

correção que aquela de dois pinos. A relação entre leitur<;tde medidas feitas com

eletrodos de dois pinos com aquelas feitas com eletrodos de quatro pinos são

mostradas na Figura 13, PFAFF & GARRAHAN(1984)
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Leitura do medidor com eletrodo de 2 pinos (% T. U.)

Figura 13 -Relação entre leituras de medidores com 2 e 4 pinos para medidores
de umidade do tipo resistência. PF AFF & GARRAHAN (1984 )

4.7 Determinação dos teores de umidade durante o processo de secagem

Após a preparação inicial (corte, imersão em água e pesagem), as amostras foram

sub~etidas a um ciclo de secagem e medições, até que o teor de umidade atingisse o

valor de aproximadamente 12%.

o processo de determinação dos teores de umidade foi realizado segundo as

seguintes etapas:

pesagem das amostras para medida de umidade atual;

estimativa do teor de umidade por meio da determinação massa;

leitura no medidor de umidade do tipo resistência.

Atingido um teor de umidade em tomo de 12% as amostras foram secas a (103 ± 2)OC

até sua massa atingir valor constante.
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4.8 Espécies utilizadas para a determinação da constante dielétrica

Para a determinação da constante dielétrica foram utilizadas duas espécies:

• Eucalyptus citrodora;

• Pinnus elliotti varo elliotti.

As amostras foram retiradas de peças de madeira e posteriormente cortadas para

serem aproveitadas em eletrodos de contato superficial de forma circular conforme

esquema da Figura 14.

Figura 14- Esquema da amostra utilizada para medidas com eletrodos de contato
superficial para cálculo de constante dielétrica.

Após a preparação das amostras efetuou-se a pesagem das mesmas, seguindo o

mesmo procedimento do ítem 4.7.
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4.9 Equipamento utilizado para medida de constante dielétrica

Para as medidas de constante dielétrica foi utilizado um equipamento chamado

impedancímetro, da marca Solartron Modelo 1260 Impedance/Gain Phase Analyser,

ligado a um estabilizador de tensão de 1 KVA e a um filtro de linha, cujo

funcionamento dependeu da utilização de um porta-amostra. Este aparelho foi

controlado por um microprocessador que permitiu a obtenção dos valores de

impedância, capacitância e indutância da amostra em função da freqüência do

potencial elétrico oscilante, no qual as grandezas a serem medidas foram obtidas pela

defasagem entre o potencial aplicado e a corrente que fluiu pelo material . As

especificações do instrumento permitiram uma amplitude máxima de 3V e o

intervalo de freqüência de l011Hz a lOMHz. O equipamento também foi conectado a

um microprocessador por meio de uma placa de comunicação IEEE488 GPffi,

facilitando a aquisição de dados experimentais. A figura, a seguir apresentada,

permite uma visão frontal desse equipamento.

~,.•••..•.•••,1 1260 IMPfDANCEiGAIN·PHASEANALY2ER
NUMEIIIC KEY,AlI@

•....•.•.

I POWER RESTORED

18
88GB

8GJGJG[TIME 00:00:05]

G80GBEiJ ['> '.J FA""'''') ~ eu GJO( ..rr. )
.•. ····.;.,..··4.:' ;1!Ít'W"" -,.,!.!O: .... - SOfT~EYS

.-
~E)

B88@@B.8@~...... -..
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.-= P @G~@E)@.8( ..•....-).
. IIlAIU)~EYS

Figura 15- Impedancímetro utilizado para medida da constante dielétrica
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o eletrodo utilizado para esse tipo de medida foi do tipo inox, de contato superficial,

possuindo a mesma forma das amostras.

Após a preparação inicial (corte, pesagem, imersão em água), as amostras foram

submetidas a ensaios preliminares.

Esses ensaios foram conduzidos da seguinte maneira:

pesagem das amostras para determinação da massa úmida corrente;

colocação das amostras em porta amostra para medidas por meio do equipamento

solartron

varredura em freqüências para determinação da constante dielétrica.

Com a realização desses ensaios foi possível obter a constante dielétrica em função

da freqüência produzidéJ.por um campo elétrico que variou de 10-2 a 106 Hz.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capitulo serão apresentadas e discutidas as análises referentes à determinação

do teor de umidade por meio de medidores do tipo resistência e suas relações com os

valores do teor de umidade obtidos por meio da estufa , para cada uma das espécies

em estudo.

5.1 Determinação do teor de umidade da madeira por meio de equipamento do
tipo capacitância

Com relação às medidas realizadas com o equipamento de capacitância pode-se

afirmar que estas provavelmente foram afetadas por fatores como: pressão de contato

dos eletrodos com a amostra ( a pressão não foi suficiente para diminuir a resistência

entre eles); superficie da amostra irregular, de maneira a reduzir a superficie de

contato entre o eletrodo e a amostra. Na Figura 16 tem-se dois gráficos da constante

dielétrica contra a freqüência. No gráfico "a" tem-se a curva obtida na

experimentação, e no gráfico "b" estão apresentadas as medidas determinadas por

TORGOVNIKOV (1991). Em "b" tem-se as polarizações anteriormente descritas,

onde E' é igual ao produto da constante dielétrica do ar (Eo) pela constante absoluta da

madeira (E).
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FIGURA16-Relação entre constante dielétrica e logaritmo da freqüência. (a)
medidas feitas com o medidor de capacitância. (b)- medidas realizadas
por TORGOVNIKOV (1991).

Em função dos resultados preliminarmente obtidos, não houve continuidade na

experimentação com o medidor do tipo capacitância , pois os valores assim obtidos

não permitiam a efetiva determinação do teor de umidade, e comparação com valor

obtido por meio da estufa. Além disso , o equipamento do tipo capacitância não

permite a obtenção expedita do teor de umidade de peças de madeira .

5.2 Valor da massa especifica para as espécies em estudo

Para cada uma das espécies em estudo determinou-se a massa especifica básica e

aparente, conforme as recomendações da NBR 7190/97. Na tabela 1, estão

apresentados os valores obtidos para a massa específica das espécies em estudo .
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787

749
472

p

1202

1037
1062

780

810

1020

885
530

Segundo a NBR 7190/97, as espécies utilizadas na presente pesquisa possuem os

seguintes valores médios para resistência à compressão paralelas as fibras:

q Goupia Glabra (Cupiuba): fC0= 54,4MPa;

q Pouteria pachycarpa(Goiabão): fC0= 48,5MPa;

q Eucalyptus citriodora: fC0= 62,OMPa;

q Hymeea spp (Jatobá): fC0= 93,3MPa;

q Pinus elliotti var.elliotti: fC0= 40,4MPa.

Esses valores médios permitem estimar a representação destas espécies dentro do

sistema de classes de resistência (SALES,1996). Deste modo, pode-se enquadrar as

espécies utilizadas no presente estudo nas seguintes classes de resistências:

q Goupia glabra (Cupiuba): C30 (dicotiledônias);

q Pouteria pachycarpa (goiabão): C30 (dicotiledônias);

q Eucalyptus citriodora: C40 (dicotiledônias);

q Hymenea spp (Jatobá): C60 (dicotiledônias);

q Pinus elliotti varo elliotti: C25 (coníferas).
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5.3 Valores dos teores de umidade obtidos para as espécies em estudo

Os valores médios das quatros medidas realizadas para a determinação do teor de

umidade das espécies em estudo estão apresentadas na Tabela 2. Nessa tabela, pode-
•

se observar também os valores médios obtidos com a utilização de cada uma das

escalas existente no equipamento: LI, L2 e L3.

Tabela 2-Valores médios dos teores de umidade obtidos por meio do método da
estufa e pelo método do medidor elétrico do tipo resistência

ESPECIE Teor de umidadeTeor de umidade observada no aparelho (%)

real (%)
ESCALA LIESCALALzESCALAL3

28,30

25,1032,2030,90

23,70

23,0830,3830,72
Goupia glabra 18,3221,0728,5730,55

14,98

13,6017,1020,72

11,85

9,7512,6515,67

28,20

10,4014,4016,50
Pouteria

22,308,8012,4014,30
pachycarpa

18,994,304,806,40

15,70

0,000,703,30

12,74

0,000,000,27

28,90

37,5044,6052,00
Eucalyptus

24,2027,9034,1039,30
citriodora 18,7013,5020,4020,60

15,80

11,5015,3018,60

12,89

9,3711,8713,00

29,80

13,0016,5521,00

24,40

8,9011,6014,40
hymenea spp

18,324,806,657,40

14,93

0,000,401,80

12,88

0,000,050,10

32,10

21,9026,7031,60
Pinus

elliotti19,5018,3522.7026.90
varo elliotti 16,5014,8018,7022,20

11,40

10,4013,2016,30
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5.4 Análise descritiva e gráfica

Esta análise tem como intuito verificar as possíveis relações entre os valores

experimentais obtidos no desenvolvimento deste trabalho. Serão apresentados

gráficos para cada uma das espécies estudadas.

5.4.1 Análise dos resultados obtidos para a espécie Goupia glabra (dicotiledônea
C30)

o gráfico a seguir apresentado, representa a variação das leituras obtidas com o

medidor elétrico, para a espécie Goupia glabra . Os valores apresentados na abscissa

representam os teores de umidade obtidos por meio do método da estufa. Na

ordenada, tem-se os valores obtidos com as leituras efetuadas com as três escalas do

equipamento (LI, ~ e L3), correspondentes aos valores obtidos em estufa.

35
15 20 25 30 35

35

30

20

15

30

25

20

15

35

FIGURA17-Relação entre teor de umidade medido em estufa e as leituras dos teores
de umidade medidos pelo equipamento.

Por meio da observação do gráfico pode-se afirmar que a reta que melhor se

aproxima da condição de referência "L4" é a reta "Li", e a leitura que apresentou
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menor variabilidade foi a referente à escala 1 do medidor elétrico do tipo resistência

(tabela 3).Para verificar estas variações foi utilizada a seguinte expressão:

Teor de umidade real (estufa)- LI,2ou3) X 100
VariaçãoL1,2 ou3= ( Teor de umidade real

(10)

Tabela 3-Variação das leituras das escalas do equipamento em relação aos teores de
umidade medidos pelo método da estufa para Goupia glabra

Teor de umidade variação em LI (%)variação em ~(%)variação em L3(%)
real (%) 28,30

3,24,42,6
23,70

0,627,087,02
18,32

2,7510,2512,23
14,98

1,382,125,74
11,75

2,10,83,82
variação média

2.014.936.28

Portanto, a escala que por meio da análise descritiva e gráfica apresentou valores

mais verossímeis em relação ao teor de umidade real foi "LI".

Com o intuito de verificar a validade dos parâmetros de correção a serem definidos

para o equipamento em questão, foi realizada uma análise de regressão linear para a

escala "LI" utilizada na determinação do teor de umidade das amostras de Goupia

glabra.
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5.4.1.2 Análise de regressão linear da escala "LI" para a espécie Goupia glabra
(dicotiledônea C30)

Neste item é apresentada a verificação da relação entre o teor de umidade real e o

teor de umidade determinado com o uso do medidor elétrico na escala "LI" para

Goupia glabra.

Foi desenvolvida uma relação que possibilita estimar os valores do teor de umidade

real (Ureal) a partir dos valores do teor de umidade determinado com o uso de

medidor elétrico do tipo resistência. Inicialmente elaborou-se o gráfico de ULl contra

Ureal apresentado na Figura 18.
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FIGURAl8-Relação entre a leitura do medidor na escala LI e o teor de umidade
medido pela estufa.

Nesse gráfico observa-se que, para um acréscimo na variável independente, pode

existir um acréscimo na variável resposta. É possível a existência de uma correlação

linear positiva nesta relação, mas esta deve ser determinada na regressão linear a
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Tabela 4-Análise de variância para os resultados obtidos com a espécie Goupia
glabra

Fonte deSoma deGraus dequadrado FdadosFos

variação
Quadradosliberdademédio

Devido

à155,44 1155,4423,3710,13
regressão

A análise de variância desenvolvida permite comparar os dados de Ureale ULl, ao

nível de 5% de significância. Como o valor da variável de teste Fdados= 23,37 é

superior ao valor crítico Fo,s = 10,13 , não se deve rejeitar a hipótese nula Ho, ou seja,

fica estatisticamente evidenciada a existência de dependência linear ao nível de a=

5%.

Utilizando os valores da análise de variância obtém-se os parâmetros estimados para

a regressão linear em questão, os quais estão apresentados na tabela 5.

Tabela 5-Coeficiente de regressão para a relação entre Ureal e ULl para a espécie
Goupia glabra

Variável coeficienteÍdadostos

constante
1,810,47

Ureal

0,9514,833,182

n=5

.-2 = 0,886

Os coeficientes apresentados na tabela 5 são significativos e permitem afirmar o

quanto da variação de Urealpode ser explicado por ULl.
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o valor de tdados= 4,83 é superior ao valor critico de to,5= 3,182, permitindo verificar

o que ocorre com Ureal no caso de um incremento em Uu. Continuando a análise

avaliou-se o gráfico dos resíduos contra os valores Ureab apresentado na Figural9,

visando verificar a ocorrência de violações sérias nas suposições do modelo

proposto, ou seja, resíduo da regressão sem distribuição normal e variância variável.
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FIGURAI9-Gráfico dos resíduos contra os valores de Ureal.

A partir do gráfico dos resíduos contra os valores UreaJ, observa-se que os resíduos

apresentam uma distribuição aleatória em tomo do zero, indicando que o modelo

linear em estudo é satisfatório para a análise dos dados obtidos experimentalmente

para Goupia glabra.

Portanto, o modelo de regressão obtido é significativo estatisticamente, sendo que a

relação assim obtida permite explicar a variabilidade dos dados. A relação obtida

neste modelo de regressão está a seguir apresentada.

Ureal= 1,81 + O,951ULl (11)
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Cumpre observar que a retirada de pontos com resíduos elevados conduziram a

resultados semelhantes para constatação da normalidade dos resíduos e sem a

ocorrência de aumento significativo no r2 e na F.

5.4.2.Análise dos resultados obtidos para a espécie Pouteria pachycarpa
(dicotiledônea C30)

o gráfico a seguir apresentado, representa a variação das leituras obtidas com o

medidor elétrico, para a espécie Pouteria pachycarpa. Na abscissa tem-se os teores de

umidade medidos em estufa e na ordenada os teores de umidade obtidos com as

leituras efetuadas com as três escalas do equipamento ( LI, L2 e L3), correspondente

aos valores obtidos em estufa.
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FIGURA 20- Relação entre teor de umidade medido em estufa e as leituras dos
teores de umidade medidos pelo equipamento.

Por meio de observação do gráfico pode-se afirmar que a reta que melhor se

aproxima da condição de referência "L4" é a reta "L3". A leitura que apresentou
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menor variabilidade foi a referente à escala 3 do medidor elétrico do tipo resistência

(tabela 6).

Tabela 6-Variação das leituras das escalas do equipamento em relação aos teores
medidos pelo método da estufa para Pouteria pachycarpa

Teor de umidade variação em LI (%)variação em L2(%)variação em L3(%)
real (%) 28,20

17,8013,8011,70
22,30

13,509,908,00
18,99

14,6914,1912,59
15,70

15,7015,0012,40
12,70

12,7012,7012,43
variação média

14,8813,1211,42

Com o intuito de verificar a validade dos parâmetros de correções a serem definidos

para o equipamento em questão, foi realizada uma análise de regressão linear para a

escala "L3 ", utilizada na determinação dos teores de umidade das amostras de

Pouteria pachycarpa.

5.4.2.1 Análise de regressão linear da escala L3 para a espécie Pouteria

pachycarpa ( dicotiledônea C30)

Neste item estão apresentadas as verificações da relação entre os teores de umidade

real e os teores de umidade determinados com o uso do medidor elétrico na escala

"L3". Foi desenvolvida uma relação que possibilita estimar os valores dos teores de

umidade real (Ureal) a partir dos valores dos teores de umidade determinados com o

uso de medidor elétrico do tipo resistência. A Figura21 apresenta o gráfico de Uequip.

contra Ureal.
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FIGURA 21-Relação entre a leitura do teor de umidade na escala "LJ" e o teor de
umidade medido pela estufa

A partir dos dados pode-se construir o quadro de análise de variância apresentado na

tabela 7

Tabela 7-Análise de variância para os resultados obtidos com a espécie Pouteria
pachycarpa

Fonte de Soma dosgraus deQuadradoFdadosF o,S

variação
quadradosliberdademédio

Devido à
135,011135,0142,9910,13

regressão

Pela tabela, verifica-se que a variável de teste Fdados= 42,99 é superior ao valor

crítico Fo,s = 10,13 ficando evidenciada a existência de dependência linear ao nível de

a=5%.

Utilizando os valores da análise de varíançia obtêm-se os parâmetros estimados para

a regressão linear em questão, os quais são apresentados na tabela 8.
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Tabela 8-Coeficiente de regressão da relação entre Ureal e ULl para a espécie Pouteria

pachycarpa

Variável coeficientetdadosto 5

constante
12,819,85

Ureal

0,83 3,182

n=5

r2 = 0,9346,55

Pode-se observar que para a leitura "L3" o valor de tdados= 6,55 é superior a tO,5=

3,182, permitindo concluir o que ocorre com Ureal no caso de um incremento em ULl.

Avaliou-se também o gráfico dos resíduos contra os valores de UreaJ, e verificou-se

que estes apresentam uma distribuição aleatória em tomo de zero, indicando que o

modelo linear em estudo é satisfatório para a análise de dados obtidos

experimentalmente(Figura 22).
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FIGURA 22- Gráfico dos resíduos contra os valores de Ureal.
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Portanto, o modelo de regressão obtido é significativo estatisticamente sendo que a

relação assim obtida permite explicar a variabilidade dos dados. A relação obtida

nesse modelo de regressão está a seguir apresentada.

Urea1 = 12,81 + O,83UL3 (12)

5.4.3 Análise dos resultados obtidos para a espécie Eucaliptus citriodora
(dicotiledônea C40)

o gráfico a seguir apresentado, representa a variação das leituras obtidas com o

medidor elétrico, para a espécie Eucalyptus citriodora. Os valores apresentados na

abscissa representam os teores de umidade obtidos por meio do método da estufa. Na

ordenada, tem-se os valores obtidos com as leituras efetuadas com três escalas do

equipamento (Ll, Lz e L3 ) correspondentes aos valores obtidos em estufa.
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FIGURA 23-Relação entre teor de umidade medido em estufa e as leituras dos teores
de umidade medidós pelo equipamento.
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Pelo gráfico observa-se que a reta referente à leitura "LI" é a que melhor se

aproxima da condição de referência "L4", como pode-se observar na tabela de

variação (tabela 9).

Tabela 9-Variação das leituras das escalas do equipamento em relação aos teores
medidos pelo método da estufa para Eucalyptus citriodora.

Teor de umidade

real (%)
variação em LIVariação em L2variação em L3

28,90

8,6015,7023,10
24,20

3,709,9015,10
18,70

5,201,701,90
15,80

4,300,502,80
12,89

3,521,020,11
variação média

5,065,768,6

Por essa tabela, pode-se concluir que a leitura "LI" pode ser usada para as medidas de

umidade, uma vez que apresenta valores menores de variação em relação às medidas

em estufa.

5.4.3.1 Análise de regressão linear da escala "LI" para a espécie Eucaliptus
citriodora (dicotiledônea C40)

A Figura 24, apresenta o gráfico de UreaI contra ULl. Nesse gráfico observa-se uma

correlação linear entre as duas variáveis.
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FIGURA 24- Relação entre a leitura do teor de umidade na escala "LI" e o teor de
umidade medido pela estufa

A partir dos dados pode-se construir o quadro de análise de variância apresentado na

tabela 10

Tabela 10.-Análise de variância para os resultados obtidos com a espécie Eucalyptus
citriodora

Fonte de SomadosGrau deQuadradoFdados
FO,5

variação
Quadradosliberdademédio

LI

LlLILILl

Devido à
159,83

1159,8369,9910,13
regressão

Dessa tabela pode-se observar que o valor da variável de teste Fdados= 69,99 = é

superior ao valor crítico FO,5 = 10,13; ficando evidenciado estatisticamente a

existência de dependência linear ao nível de a. = 5%. Por meio da análise da

variância obtém-se os parâmetros estimados para a regressão linear (tabelall).
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Tabela 11 Coeficiente de regressão para a relação entre Ureal e ULl para a espécie
Eucaliptus citriodora

Variável CoeficientetdadostO.5

Constante
9,766,933,182

Ureal

0,518,36
N=5

r= 0,958

Os coeficientes apresentados na tabela 11 são significativos e permitem afirmar o

quanto da variação de Ureal pode ser explicado por ULl. O valor de tdados= 8,36 é

superior ao valor critico de tO,5= 3,182, permitindo verificar o que ocorre com Ureal

no caso de um incremento em ULl.

O gráfico dos resíduos contra os valores Ureal apresentado na Figura 25, visa verificar

a ocorrência de violações sérias nas suposições dos modelos propostos, ou seja,

resíduos da regressão sem distribuição normal e variância variável.
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FIGURA 25-Gráfico dos resíduos contra os valores de Ureal.

Do gráfico dos resíduos contra os valores Ureal observa-se que os resíduos

apresentam uma distribuição aleatória em tomo do zero, indicando que o modelo

linear em estudo é satisfatório para a análise dos dados obtidos experimentalmente

para Eucalyptus citriodora.

Portanto, o modelo de regressão obtido é estatisticamente significativo e permite

explicar a variabilidade dos dados. A relação obtida neste modelo está apresentada a

segUIr:

Ureal= 9,76 + O,51ULl (13)

Cumpre observar que a retirada de pontos com resíduos elevados conduziram a

resultados semelhantes para constatação da normalidade dos resíduos e sem

ocorrência de aumento significativo no r2 e na F.
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5.4.4 Análise dos resultados obtidos para espécie Hymenea ssp (dicotiledônea

C60)

o gráfico a seguir apresentado, representa a variação das leituras obtidas com o

medidor elétrico, para a espécie Hymenea ssp. Os valores apresentados na abscissa

representam os teores de umidade obtidos por meio do método da estufa. Na

ordenada tem-se os valores obtidos com as leituras efetuadas com as três escalas do

equipamento (Ll,L2 e L3), correspondente aos valores obtidos em estufa. Nessa

figura pode-se observar que a leitura correspondente a reta "L3" é a que mais se

aproxima da reta de referência ''L4''. A análise pela variação das leituras das escalas

com a leitura da estufa, apresentada na tabela 12, confirma essa suposição.
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FIGURA 26- Relação entre teor de umidade medido em estufa e as leituras dos
teores de umidade medidos pelo equipamento.
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Tabela 12-Variação das leituras das escalas do equipamento em relação aos teores de

umidade medidos pelo método da estufa para Hymenea ssp

Teor de Variação emVariação emVariação em
umidade real

Li (%)L2(%)L3(%)
(%) 29,80

16,8013,258,80
24,40

8,9012,8010,00

18,32
13,5211,5710,92

14,93

14,9314,5313,13
12,88

12,8812,8312,78
Variação média

13,4113,0011,13

Portanto, a escala que por meio da análise descritiva e gráfica apresentou valores

mais verossímeis em relação ao teor de umidade real foi a "L3".

5.4.4.1 Análise de regressão linear da escala L3 para a espécie Hymenea ssp
(dicotiledônea C60)

A Figura 27 apresenta o gráfico de Ureal contra ULJ, no qual pode-se observar a

possibilidade de uma correlação entre as duas variáveis.o
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FIGURA 27-Relação entre a leitura do teor de umidade na escala "LI" e o teor de
umidade medido pela estufa
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A partir dos dados pode-se construir o quadro de análise de variância apresentado na

tabela 13.

Tabela 13-Análise de variância para os resultados obtidos com a espécie Hymenea
ssp

Fonte de Soma dosGrau deQuadrado

variação

quadradosliberdademédioFdadosFO.5

Devido a regressão
193,981193,98953,1810,13

Nessa tabela observa-se que o valor da variável de teste Fdados= 953,18 é superior ao

valor crítico FO,5= 10,13, e pode-se concluir que fica evidenciada estatisticamente a

existência de dependência linear ao nível de a = 5%. Utilizando os parâmetros

obtidos por meio da análise de variância, encontra-se os parâmetros estimados para a

regressão linear(tabela 14).

Tabela 14 Coeficiente de regressão para relação ente Ureal e UL3 para a espécie
Hymenea ssp

Variável Coeficientetdadosto5
Constante

12,9542,32

Ureal

0,7930,873,182

N=5

Pode-se observar que Ídados= 42,32 é superior ao valor critico tO,5= 3,182, permitindo

concluir o que ocorre com Urealno caso de um incremento em UL3.
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Avaliando o gráfico dos resíduos contra os valores Ure<ll apresentado na Figura 28,

pode-se observar que a partir dele os resíduos apresentam uma distribuição aleatória

em torno do zero, indicando que o modelo linear em estudo é satisfatório para a

análise dos dados obtidos experimentalmente para a Hyemenea ssp.
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FIGURA 28-Gráfico dos resíduos contra os valores de Ureal.

Portanto, o modelo de regressão obtido é significativo estatisticamente, sendo que a

relação assim obtida, permite explicar a variabilidade dos dados. A relação obtida

neste modelo de regressão está a seguir apresentada.

Ureal= 12,95 + O,79U13

5.4.5 Análise dos resultados obtidos para a espécies Pinus elliotti varo elliotti

(14)

o gráfico a seguir apresentado, representa a variação das leituras obtidas com o

medidor elétrico, para a espécie Pinus elliottii varo elliottii. Os valores apresentados
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na abcissa representam os teores de umidade obtidos por meio do método da estufa.

Na ordenada, tem-se os valores obtidos com as leituras efetuadas com as três escala

do equipamento (LI,L2 e L3),correspondente aos valores obtidos em estufa.
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FIGURA 29-Relação entre teor de umidade medido em estufa e as leituras dos teores
de umidade medidos pelo equipamento para Pinus elliotti var elliotti.

Nessa figura pode-se observar que a leitura referente a reta Lz é a que mais se

aproxima da leitura correspondente a reta de referência L4. Os dados apresentados na

tabela 15 confirmam essa suposição.

Tabela 15-Variação das leituras das escalas do equipamento em relação aos teores de
umidade medidos pelo método da estufa para Pinus elliottii varo elliottii

Estufa LILzL3

32,10

10,205,400,50
19,50

1,153,207,40
16,50

1,702,205,70
11,40

1,001,804,90
variação média

3,513,154,63
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5.4.5.1 Análise de regressão linear da escala Ll para a espécie Pinus elliottii
(conífera C25)

A Figura 30 apresenta o gráfico de Ureal contra UL2. Pode-se observar que é possível

existir uma correlação linear entre as duas variáveis.
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FIGURA 30-Relação entre a leitura do teor de umidade medido na escala "~" e o
teor de umidade medido pela estufa.

A partir dos dados de regressão pode-se construir o quadro de análise de variância

apresentado na tabela 16.

Tabela 16-Análise de variância para os resultados obtidos com a espécie Pinus

elliotti var.elliotti

Fonte de Soma dosGrau deQuadradoFdadosFO,5

variação
quadradosliberdademédio

Devido à regressão

204.881204,8814,6710,13

Nessa tabela observa-se que o valor da variável de teste Fdados= 14,67 é superior ao

valor crítico FO,5 = 10,13, sendo possível evidenciar estatisticamente a existência de

dependência linear ao nível de u = 5%. Utilizando os parâmetros obtidos por meio da
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análise da variância obtém-se os parâmetros estimados para regressão linear, como

pode ser observado da tabela 17.

Tabela 17-Coeficiente de regressão para a relação entre Ureal e UL2 para a espécie
Pinus elliotti var.elliotti

Variável CoeficienteTdadosT 05

Constante

-926-1,183,183,
Ureal

1,433,83
N=5

r2=0,88

Os coeficientes apresentados na tabela 17 são significativos e permitem afirmar o

quanto da variação de Ureal pode ser explicado por UL2. O valor de tdados= 3,83 é

superior ao valor crítico de t 0,5 = 3,183 permitindo concluir o que ocorre com Ureal

no caso de um incremento em UL2.

O gráfico dos resíduos contra os valores Ureal apresentado na Figura 31, visa verificar

a ocorrência de violações sérias nas suposições do modelo proposto, ou seja resíduo

da regressão sem distribuição normal e variância variável.
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FIGURA 31- Gráfico dos resíduos contra os valores de Ureal
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Do gráfico dos resíduos contra os valores Ureal, observa-se que os resíduos

apresentam uma distribuição aleatória em torno do zero, indicando que o modelo

linear em estudo é satisfatório para a análise dos dados obtidos experimentalmente

para Pinnus elliotti var.elliotti.

Portanto, o modelo de regressão obtido é estatisticamente significativo e permite

explicar a variabilidade dos dados.

A relação obtida neste modelo é apresentada a seguir:

Ureal = -9,26 + 1,43UL2 (15)
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6. CONCLUSÕES

Com base na experimentação realizada e nos resultados obtidos, registram-se as

seguintes conclusões:

• A medição do teor de umidade de peças de madeira por meio do equipamento do

tipo capacitância não permitiu a efetiva determinação do teor de umidade, e

comparação com os valores obtidos por meio da estufa. Além disso, o

equipamento do tipo capacitância não permitiu a obtenção expedita do teor de

umidade de peças de madeira

• De maneira geral, a utilização das escalas sugeridas pelo fabricante do

equipamento do tipo resistência, não conduziu a resultados verossímeis, pois para

todas as espécies estudadas as escalas que apresentaram menor variabilidade de

valores em relação ao método da estufa não coincidiram com a indicação do

fabricante, conforme apresentado na tabela 18.

Tabela 18 - Escalas sugeridas pelo fabricante e escalas que apresentaram menor

variabilidade dos valores obtidos com o medidor do tipo resistência em

relação ao método da estufa.

Espécie Escalasugeridapelo fabricanteEscalasqueapresentaram
em funçãoda densidadebásica

menorvariabilidade

Goupia glabra
~LI

Pouteria pachycarpa
~L3

Eucalvptus citriodora
L2LI

Hvmenea ssp
~L3

Pinus elliotti varoelliotti
L3~

• A escolha da escala de leitura em função da classe de resistência na qual se

enquadram as espécies estudadas, sugere a utilização das escalas LI para as

classes C30 e C40 (dicotiledôneas), e da escala L3 para C30 e C60

(dicotiledôneas). Por outro lado, comparando-se a variabilidade da escala LI
utilizada para a determinação dos valores de teor de umidade da Goupia glabra,
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nota-se que esta é bem inferior à obtida para a Pouteria pachycarpa, sendo de

2,0% e 11,4% respectivamente. Para a classe C25 das coníferas a escala L2 foi a

que apresentou menor variabilidade. portanto, sugere-se que em função das

classes de rtesistência sejam utilizadas as seguintes escalas do medidor elétrico:

• Classe C30 (dicotiledônea): escala LI;

• Classe C40 (dicotiledônea): escala LI;

• Classe C60 (dicotiledônea): escala L3;

• Classe C25 (conífera): escala~.

• As expressões obtidas para relacionar os valores dos teores de umidade medidos

por meio do equipamento do tipo resistência com os valores obtidos em estufa

para as espécies em estudo, podem ser utilizadas, sendo que deve-se verificar a

variabilidade das escalas sugeri das dentro dos níveis descritos no capítulo 5.

Essas expressões estão apresentadas as seguir:

• Goupiaglabra: Ureal=1,81 +0,951ULl;

• pouteria pachycarpa: Ureal=12,81 + 0,831UL3;

• Eucalyptus citriodora: Ureal=19,76 + O, 51ULl;

• Hymenea ssp: Ureal=12,95 + 0,79UL3;

• Pinus elliotti varo elliotti: Ureal=-9,26 + 1,43UL2.
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