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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar como ocorre o processo de secagem artificial da 
madeira, bem como sua finalidade e procedimentos. A secagem da madeira é uma técnica que 
visa a redução do seu teor de umidade, objetivando levá-la até um determinado ponto, com um 
mínimo de defeitos e no menor tempo possível. Para tanto deve valer-se de uma técnica que 
seja economicamente viável, tendo-se em mente o fim para o qual a peça da madeira se 
destina. Na fase da secagem artificial ocorre a elevação lenta da temperatura e diminuição 
gradativa da umidade do ar dentro da estufa. É necessário o monitoramento para melhor 
controle da secagem visando a adequação ao programa previamente estabelecido, 
determinado pelas características da madeira, pois estas influenciam na secagem. O tempo 
deste processo dependerá, sobretudo, da espessura a que estiver cortada a madeira, e o grau 
de interação desta com a atmosfera envolvente, bem. Toda e qualquer madeira, após cortada, 
tenderá a reduzir, por evaporação, o seu conteúdo de água até uma determinada percentagem, 
abaixo da qual não diminui mais, nem que haja alteração no clima ambiente. 
 
Palavras-Chave: Madeira, Secagem artificial, Secagem da madeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to demonstrate how is the process of artificial drying of wood, as well as its 
purpose and procedures. The drying of wood is a technique aimed at reducing its moisture 
content, aiming take it up to a certain point, with a minimum of defects and in the shortest time 
possible. For both must assert is a technique that is economically viable, taking into mind the 
purpose for which the piece of wood is intended. At the artificial drying occurs at elevated 
temperature and slow the gradual reduction of air humidity in the greenhouse. We need to 
better control the tracking of drying aimed at matching the program previously established, 
determined by the characteristics of wood, because they affect the drying. The timing of this 
process will depend, above all, that the thickness of the wood is cut, and the degree of 
interaction with the atmosphere surrounding this. Every and any wood, after cut, tend to reduce, 
by evaporation, its content of water by a certain percentage, below which no drops, or that there 
is climate change in the environment. 
 
Key-words: Wood, artificial drying, drying of wood. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A água é elemento fundamental para o crescimento e desenvolvimento 

adequado de uma árvore, sua presença garante a distribuição do “alimento”, 

por toda a estrutura e é condição essencial para a manutenção da vida. 

Variando de espécie para espécie, a umidade dentro da planta oscila de 

35% a 200%, dependendo de diversos fatores como clima da região, espécie, 

ou sua proporção em relação com a massa específica. 

Após a derrubada da árvore, a umidade torna-se um problema, e para 

evitar os prejuízos por ela trazidos, como o ataque de fungos, ou gastos muito 

alto com transportes,  a solução é a secagem da madeira, que pode ser 

natural, ou ao ar livre, ou artificial, que é realizada em estufas com a 

temperatura adequada. 

A busca da eficiência no processo de secagem é fundamental para 

evitar prejuízos, levando em consideração seu alto custo de aplicação e 

manutenção. Vale salientar que um processo de secagem bem realizado e 

controlado agrega muito valor ao produto final. 

Todas as operações realizadas pelo setor madeireiro que envolvem a 

transformação da madeira, dependem do sucesso do processo de secagem 

para serem bem sucedidos. É o caso das madeiras utilizadas para a fabricação 

de compensados, sarrafeados ou chapas de aglomerado, isso porque, ambos 

os casos envolvem um processo de industrialização mais complexo. 

Nos últimos anos houve um acréscimo significativo de informações à 

respeito do processamento da madeira à ser seca, e de seu comportamento 

durante a secagem, isso porque o setor observou que cada vez mais o 

mercado exige qualidade no produto final.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Demonstrar como ocorre a secagem em estufas da madeira e qual a sua 

finalidade. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Demonstrar a preparação da madeira para o processo de secagem; 

b) Discorrer sobre a importância do processo de secagem da madeira; 

c) Expor os defeitos da secagem inadequada da madeira; 

d) Analisar o processo de secagem artificial da madeira. 

 

 

2.3 METODOLOGIA 

 

 

Por meio da pesquisa procura-se encontrar respostas para as questões 

propostas utilizando o método científico.  

Junto à coleta de dados foi realizada a pesquisa bibliográfica onde 

buscou-se recolher informações e conhecimentos prévios através de um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados baseados em 

pesquisas. 

Em seguida foi realizada a análise minuciosa de todas as fontes 

documentais e literárias que serviram de suporte. 



Por fim foi realizada a parte descritiva, que foi onde delineou-se o que é 

o estudo e onde abordou também, os aspectos de descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos. 

 

 

3 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

  A história da empresa teve inicio em 1947, quando Agenor José 

Venturin, torna-se sócio da pequena marcenaria com o nome de Bernardon e 

Penso Ltda., na cidade de Porto Vitória-PR, inicialmente fabricando camas 

turcas e após, esquadrias e portas de madeira. Em 1973, a fábrica muda suas 

instalações para União da Vitória-PR e em 1981, a razão social passa a ser 

Pormade - Portas de Madeiras Decorativas. Por motivo de falecimento de seu 

Patriarca, Agenor Venturin, seus herdeiros saem da sociedade e juntamente 

com outros sócios fundam a empresa Madelage - Madeireira Lageado Bonito 

Ltda, no ramo de Serraria e beneficiamento  de Imbuia, Canela e Pinheiro. Em 

1986, após cisão forma-se mais uma empresa, agora somente com os 

herdeiros de Agenor, a Famadeportas Fábrica de Portas Ltda. Anos de 

trabalho, dedicação e conhecimento colocam-se a um novo desafio sendo 

assim, em 1999 o Sr. Jaime Venturin e Família criam sua própria empresa com 

o nome de J. Venturin Madeiras Ltda., inicialmente com compra e venda de 

madeira, após com fabricação de S4S, Decking e Pisos Sólidos nas madeiras 

de Ipê, Jatobá, Cumaru entre outros, e fabricação de Kits Porta Pronta. 

Também, fazem parte do Grupo as empresas Bezavel-Industrial, Madeireira no 

Município de Castelo de Sonhos - Pará e Agroflorestal Gleba Verde, no 

Município de Paulo Frontin - PR, com mais de 1 milhão de árvores de Pinus e 

Eucalipto reflorestado. Portanto, são 52 anos no mercado madeireiro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 PREPARAÇÃO DA CARGA DE MADEIRA PARA SECAGEM 

 

É de fundamental importância no processo de secagem artificial da 

madeira que haja uma correta preparação da carga. Obedecendo alguns 

critérios básicos pode-se conseguir ao final da secagem madeiras livres de 

empenamentos, com menores tensões de secagem, mais uniformes e 

possivelmente um processo de secagem mais rápido. 

 

4.1.1  Separadores 

 

Para separar as camadas de madeira dentro da estufa, utilizam-se os 

tabiques, sua finalidade é deixar espaços para a passagem do ar entre as 

peças. Devem ser preferencialmente de madeiras estáveis, ou seja, que já 

atingiram seu teor de umidade ideal,e de grã reta para garantir a estabilidade 

da pilha.  

A distância entre os separadores e a espessura dos mesmos varia de 

acordo com a madeira a ser seca, quanto mais fina, menor a espessura e a 

distância entre os tabiques. 

É importante que não se utilizem mais tabiques que o necessário, 

porque nos locais onde ficam os tabiques a secagem é retardada. A largura 

dos tabiques deve ser maior que a altura para evitar marcas de compressão na 

madeira e facilitar o gradeio. Na tabela 1 é apresentada a relação entre a 

espessura das peças e a espessura dos tabiques e ainda, qual sua distância 

ideal. 

 

 

 

 



Tabela 1 – Características dos Tabiques 

Espessura das tábuas     Espessura dos separadores     Distância entre os separadores 

 (mm) (mm) (mm) 

 Menos de 20 20 300-400 

 20-30 25 400-500 

 30-40 30 500-600 

 40-50 35 700-800 

 50-60 40 900 

 Mais de 60 45 1000 

Fonte: TOMASELLI, KLITZKE, 2000. 

 
 
4.1.2. Seleção por espécie  
 

 
Na medida do possível, o carregamento deve ser composto por uma só 

espécie de madeira, ou por espécies que apresentem características 

semelhantes. (FRANZOI, 1992) 

 

 

4.1.3. Seleção por teor de umidade  

 

Não é recomendável misturar num mesmo carregamento, peças 

parcialmente secas ao ar com peças consideradas verdes. As peças verdes 

requerem condições mais suaves de secagem inicial e também um tempo mais 

longo, em comparação com aquelas parcialmente secas. (FRANZOI, 1992) 

 

 

4.1.4. Seleção por cerne e alburno  

 

Normalmente, o cerne e o alburno apresentam diferentes teores de 

umidade. O alburno seca mais rapidamente que o cerne. Portanto, é vantajoso, 

sempre que possível, separar peças de cerne e de alburno, principalmente, 

quando está se processando grandes volumes de madeira. (FRANZOI, 1992) 

 

 

 



4.1.5. Seleção por espessura  

 

Esta prática simplifica o entabicamento e, consequentemente, a 

secagem pois reduz o empenamento das peças e dos tabiques. A falta de 

contato entre a tábua e o tabique, pode provocar empenos, como por exemplo, 

encanoamentos e torções, resultando em uma desuniformidade do fluxo de ar 

através da pilha de madeira.  

(FRANZOI, 1992) 

 

 

 

 

4.1.6. Seleção por comprimento  

 

Pilhas formadas com peças de diferentes comprimentos, podem dar 

origem a tábuas empenadas no final da secagem. Ao contrário, tábuas com o 

mesmo comprimento, bem apoiadas e alinhadas, facilitam a secagem, bem 

como, proporcionam uma maior estabilidade à pilha de madeira. (FRANZOI, 

1992)  

 

 

4.1.7  Gradeamento 

 

Para o início do gradeamento, a pilha deve ser construída 
a uma distância de 30 cm do chão, para que as peças de 
baixo não absorvam umidade e consecutivamente microorganismos, 
como fungos. 
Na construção de uma pilha para secagem, as pranchas 
são dispostas em camadas separadas por sarrafos. Em cada 
camada, as pranchas devem ser dispostas à pequena distância 
uma da outra de maneira que existam caminhos 
verticais (chaminés) para o ar, como mostra a figura 1. 
(MOBILIÁRIO E MADEIRA, Bento Gonçalves, v.19, n.5, p.4, set./out. 2006) 
 

 
 
 



 
Fonte: Pratt, 1986. 
Figura 1: Correto gradeamento da Madeira 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 SECAGEM DA MADEIRA 

 

 

Segundo MARTINS, 1988 a secagem da madeira é um processo da 

redução da sua umidade, com o objetivo de atingir um teor de umidade pré-

determinado, com o mínimo de defeitos, no menor tempo possível e de uma 

forma economicamente viável para o uso que se destina. 

Existem dois processos de secagem da madeira, o natural, secagem ao 

ar livre, e o artificial, em estufas planejadas com ventilação, umidade e 

temperatura controladas. 

 

 

4.2.1 Importância da Secagem 

 

 

A madeira contém alta concentração de água, afinal esta é essencial 

para seu desenvolvimento. A saída irregular desta umidade causará defeitos 



(rachaduras, empenamentos, etc.) e, em alta concentração a torna suscetível 

ao ataque de  fungos manchadores e apodrecedores. A madeira seca torna-se 

mais leve, o que diminui os gastos com o  transporte. Por estas e outras razões 

é proposto a secagem da madeira. 

De acordo com a finalidade da madeira, estabelece-se o programa de 

secagem, este deve ser conduzido de forma uniforme e gradativa. A madeira 

seca apresenta diversas vantagens, entre elas a diminuição de defeitos, 

proteção contra fungos manchadores, redução com custos de transportes, 

melhores resultados no processo de industrialização, aumento da resistência 

mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 SECAGEM NATURAL (AO AR LIVRE) 

 

 

 

Na secagem natural, a madeira é exposta às condições climáticas da 

região onde está sendo seca. Estas condições climáticas são a temperatura e a 

umidade relativa do ar. O tempo de secagem depende das características da 

madeira, do clima da região, da forma de empilhamento, da disposição e da 

formação do pátio de secagem. Mesmo quando todas estas condições são 

favoráveis, o processo é relativamente lento, e para muitas indústrias este 

método serve apenas como uma pré-secagem, pois dificilmente alcançará 

valores satisfatórios para a industrialização.  

A maneira  como as peças estão dispostas afeta a velocidade da 

secagem, afinal, a passagem do ar entre as peças é fator fundamental para o 

processo, espaços vazios entre as peças portanto, aceleram o processo.  

  Na secagem ao ar livre, geralmente os pátios de secagem localizam-se 

próximos as serrarias, visando economia no transporte. Os pátios devem ser 



em locais com boa ventilação, longe de edificações e árvores, planos e bem 

drenados, pois o acúmulo de água pode aumentar a umidade relativa do ar.  

 Indústrias que dependem de um baixo teor de umidade para um 

processo de industrialização satisfatório acabam optando pela secagem em 

estufa, onde há maior controle do tempo de secagem e, melhores resultados 

no que diz respeito aos índices de umidade, afinal, podem ser alcançados 

índices muito mais baixos. 

 

 

 

4.4 SECAGEM ARTIFICIAL DA  MADEIRA 

 

A câmara de secagem é planejada para fornecer as condições 

necessárias para a secagem da madeira de forma rápida, e mantendo a 

qualidade da peça. São condições importantes para que esse processo 

obtenha resultados positivos o calor, a umidade relativa do ar e a ventilação. 

De acordo com Tomaselli e Klitzke (2000), como o desenvolvimento da 

estufa de secagem moderna tem progredido, um número de projetos 

modificados têm sido explorados em relação ao mecanismo de fornecimento de 

calor, arranjo, e tipo de ventiladores, controladores da temperatura e da 

umidade relativa e da temperatura do bulbo úmido (TBU) e uso de vários tipos 

de materiais de construção da câmara. 

O projeto da câmara tem uma relação importante na sua operação e na 

eficiência na secagem. Uma estufa corretamente projetada e operada secará 

mais espécies de madeiras contendo umidade especificada entre 3% e 19% 

num razoável tempo sem perdas significativas causadas por defeitos de 

secagem. 

 

 

4.4.1 Secagem a Baixa Temperatura ou Pré-Secador 

 

 

A pré-secagem é utilizada em madeiras difíceis de secar como a imbuia 

e o eucalipto, e têm como finalidade diminuir o conteúdo de umidade da 



madeira desde o seu estado natural, até 20% a 30%, retirando assim a água 

livre da madeira. O tempo de secagem varia de acordo com a madeira e é de 

semanas. Se realiza com temperaturas abaixo de 50ºC e normalmente é 

controlada somente a temperatura, a umidade relativa do ar é pouco controlada 

e varia de 50% a 80%. A velocidade do ar é baixa, em torno de 0,4 m/s a 1 m/s 

do início ao final. A temperatura dentro da câmara de secagem normalmente é 

constante. 

A pré-secagem reduz em até 5 vezes o tempo de secagem se 

comparada a secagem ao ar livre, também há redução no custo do transporte, 

porque há diminuição do peso. 

 

 

 

4.4.2 Secagem Convencional (De 50 Até 1000c) 

 

              A secagem em estufas com controle total da temperatura, umidade e velocidade do ven

             Nesse processo, o ar tem uma velocidade que varia de 

aproximadamente 1,5  m/s até 2,5 m/s constantes e a temperatura varia entre 

50°C e 100°C. 

             O meio de aquecimento das câmaras varia, o mais utilizado é o 

sistema com vapor d’água, passando por trocadores de calor (radiadores), mas 

também podem ser utilizados sistemas com água quente, elétricos e a óleo 

térmico.  

             O programa de secagem segue etapas climáticas pré-estabelecidas 

cada vez mais secas e quentes. O controle das condições é feito através de 

termômetro de bulbo úmido e seco (psicrômetro), que permitem conhecer as 

temperaturas e a umidade relativa do ar dentro da câmara, e manter o sistema 

por meio de controles manuais das condições desejadas. 

 

 

4.4.3 Câmaras de Secagem 

 

São a princípio quartos hermeticamente fechados e equipados com 
sistema de aquecimento (radiadores), ventiladores para circulação do 
ar, equipamento de umidificação, válvulas para a troca do ar (entrada 



e saída de ar) para variar e controlar o clima dentro da câmara 
(TOMASELLI, KLITZKE, 2000, p.51). 

 

O material utilizado na construção da câmara de secagem deve ser 

resistente ao clima à que será exposto, preferivelmente deve ser construído 

com tijolos, concreto ou com os chamados pré-fabricados. 

 

 

 

4.4.4 Sistema de ventilação 

 

O sistema de ventilação das estufas pode ser superior ou lateral. 

 

4.4.5 Ventilação Superior 

 
Se localizam sobre um falso teto que forma uma câmara separada do 
local onde se empilha a madeira. Dependendo do diâmetro, revolução 
e distância dos ventiladores, se ganha nestes casos velocidade do ar 
entre 1,0 a 7,0m/s. 
Com a circulação de ar no sentido transversal, os ventiladores são 
axiais, quase sempre com giro reversível para conseguir uma melhor 
distribuição do fluxo de ar na largura e na altura do secador. 
(TOMASELLI, KLITZKE, 2000, p.65). 
 
 
 

Como mostra a figura 2,a estufa de ventilação superior. 

 
Figura 2 – Ventilação Superior 

Fonte: Secamaq, 2009. 
 



 

4.4.6 Ventilação lateral: 

 

Como mostra a figura 3, a estufa de ventilação lateral. 

 

 
Figura 3 – Ventilação Lateral 

Fonte: Secamaq, 2009. 
 
Neste caso os ventiladores são instalados entre uma parede lateral e 
a pilha de madeira, os ventiladores são axiais, as vezes de diâmetro 
igual a altura da pilha de madeira. Abrangem desde o piso e não 
exigem um falso teto como no caso anterior. O ar é projetado 
horizontalmente, atravessando a pilha de madeira em direção 
transversal. O retorno se faz sobre a pilha ou através 
dela.(TOMASELLI, KLITZKE, 2000, p.65). 

 



4.4.7 Controle da temperatura 

 
Os termômetros mais utilizados são aqueles com leitura direta (de mercúrio) 
o bulbo sensor localiza-se na parte média da câmara numa parede lateral. 
O funcionamento deste equipamento deve ser verificado periodicamente 
com um termômetro padrão.Outra forma de controle da temperatura dentro 
do secador se efetua mediante um termômetro tipo termostato (PT100) 
chamado de termômetro de bulbo seco da câmara (TBS). O qual é 
controlado automaticamente por meio de eletroválvulas ou válvulas 
pneumáticas, que se abrem ou fecham passando ao meio de aquecimento 
as necessidades dos programas de secagem. TOMASELLI, KLITZKE, 2000, 
p.67). 
 

 
 

4.4.8 Secagem a Alta Temperatura (Acima De 1000c) 

 

 

A secagem a alta temperatura tem sido imposta em alguns países como 

Estados Unidos, Chile, e Nova Zelândia devido a necessidade das indústrias 

incrementarem sua produção de madeira a um custo razoável e muito competitivo 

(TOMASELLI, KLITZKE, 2000). 

É uma alternativa buscada por algumas empresas para se obter aumento na 

produtividade, o aumento na temperatura e na velocidade do ar aceleram o processo 

de secagem. Como a duração do processo é muito menor que na secagem 

convencional, os cuidados técnicos também devem ser maiores, afinal, retira-se 

mais água por unidade de tempo. 

É utilizado com espécies altamente permeáveis como o pinus, no 

gradeamento deste deve-se colocar um peso sobre a pilha numa razão de 500kg/m², 

para evitar possíveis defeitos como rachaduras e empenamentos. 

O fluxo de ar em regra geral é o dobro da requerida na secagem 

convencional, normalmente variando de 4 a 10m/s. A razão desta alta velocidade se 

deve a alta velocidade de difusão da madeira. O ar deve ter uma distribuição 

uniforme e passar equitativamente através de toda a madeira.(TOMASELLI, 

KLITZKE, 2000, p.54). 

 

4.4.8.1 Vantagens 

 

Este processo é mais eficiente que o da secagem convencional, 
como é pouco o ar fresco injetado no interior do secador, o ganho de calor é 
significativo. As perdas de calor, por qualquer motivo ou falta de isolamento, 
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não superam em muito as perdas que se tem em secagem convencional 
devido ao maior tempo deste último. O investimento inicial é muito alto, mas 
se recupera imediatamente. (TOMASELLI, KLITZKE, 2000, p.69). 

4.4.8.2 Limitações 

 

 

A secagem a alta temperatura é muito mais indicado para coníferas devido 
sua alta permeabilidade. 
Madeiras que não apresentem um uso nobre podem secar a alta 
temperatura apesar da madeira apresentar manchas e rachaduras, o que 
reduz o seu valor comercial.(TOMASELLI, KLITZKE, 2000, p.69). 

 

 

4.5. CONDUÇÃO E AVALIAÇÃO DA SECAGEM 

 

 

4.5.1 Preparação das Câmaras 

 

Antes de cada secagem é importante que alguns itens sejam revistos, como o 

bom funcionamento do sistema de ventilação, de aquecimento, sistema de 

umidificação, controle e registro, portanto, fazer uma inspeção geral, para evitar que 

algum possível problema interrompa a secagem, o que significaria prejuízos, afinal, 

poderia comprometer a qualidade da carga que está sendo seca. 

 

 

4.5.2 Sistema de aquecimento 

 
 

Este sistema deve ser visoriado antes e depois do processo de secagem para 

verificar se está em perfeito funcionamento, devem ser vistoriados os dutos, 

registros manuais, controles automáticos, purgadores e outros elementos de 

condução de energia. 

 

 

4.5.3 Sistema de ventilação 

 

 O sistema de ventilação, segundo orientação de fabricantes, necessitam de 

manutenção própria, além disso, deve-se lembrar de fazer a lubrificação periódica 
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dos rolamentos e a revisão destes e do eixo, para evitar danos ao processo. As pas 

devem ser mudadas e ajustadas entre uma carga e outra, e não se pode esquecer 

da colocação de deflectores (blafes) para cobrir espaços vazios entre pilhas. 

4.5.4 Sistema de umidificação 

 

Este sistema é responsável pela injeção de vapor ou água, e a revisão deste 

se faz durante o processo de secagem, sua manutenção deve ser feita entre uma 

carga e outra. É indicado que se faça verificação das leituras dos termômetros por 

meio de comparação com termômetro calibrador. 

Entre uma carga e outra deve ser feita a limpeza do búlbo úmido, a tela de 

algodão deverá ser lavada e o reservatório de água ser limpo, para se evitar a 

sedimentação e acúmulo de poeira de serragem. 

 

4.5.5 Inspeção geral da câmara 

 

 

A estrutura da estufa deverá ser mantida limpa, prestando sempre atenção se 

o dreno está limpo, também devem ser verificadas as portas, entradas e saídas de 

ar, e em especial o falso teto que está exposto a vibração e deterioração, além da 

ação de altas temperaturas. 

 

4.6 DEFEITOS DA SECAGEM INADEQUADA 

 

 

A anisotropia na anatomia da madeira e seus efeitos visíveis que se 
apresentam durante a secagem, são propriedades naturais de todas as 
madeiras. A madeira é um produto natural que, devido a sua 
higroscopicidade, cede ou ganha umidade de acordo com as condições do 
meio ambiente que a rodeia (TOMASELLI; KLITZKE, 2000, p.66). 

 

Uma secagem prévia da madeira antes de usá-Ia é indispensável para quase 

todos os usos, e todas elas sofrem durante este processo uma mudança de suas 

propriedades naturais, produzindo tensões e causa deformações e inclusive 

rachaduras. Estas visíveis mudanças de forma se conhecem como defeito de 

secagem. 

Na secagem convencional, o controle na ocorrência de defeitos está quase 



 3

sempre ligado à adequação do programa utilizado. A seguir serão apresentados os 

defeitos mais comuns desenvolvidos durante a secagem e as respectivas 

modificações que devem ser feitas nos programas, a fim de minimizá-los ou mesmo 

eliminá-los, de acordo com Arganbright (1981), Mendes, Martins e Marques (1998) e 

Tomaselli e Klitzke (2000). 

 

 

4.6.1 Rachaduras Superficiais 

 

 

As rachaduras na superfície aparecem quando tensões que excedem a 

resistência da madeira à tração perpendicular às fibras desenvolvem-se na 

superfície, devido a uma secagem inicial muito acelerada que produz diferença 

acentuada entre os teores de umidade da superfície e do centro da madeira. Quanto 

mais espessa for a madeira, maior a possibilidade do aparecimento de rachaduras 

superficiais. 

Este defeito ocorre, principalmente na fase inicial da secagem e, quando 

detectado a tempo, pode ser reduzido, aumentando-se a umidade relativa dentro da 

câmara. Isto é conseguido elevando-se a temperatura do bulbo úmido sem alterar a 

temperatura do bulbo seco. 

 

 

4.6.2 Rachaduras nos Extremos ou de Topo 

 

As rachaduras aparecem como conseqüência da diferença de retração nas 
direções radial e tangencial da madeira e de diferenças de umidade entre 
regiões contíguas de uma peça, durante o processo de secagem. Essas 
diferenças levam ao aparecimento de tensões que, tomando-se superiores 
à resistência dos tecidos lenhosos, provocam a ruptura da madeira. Na 
secagem as rachaduras superficiais podem aparecer quando as condições 
são muito severas, isto é, baixas umidades relativas provocando a rápida 
secagem das camadas superficiais até valores inferiores ao PSF, enquanto 
as camadas internas estão ainda com mais de 30% de umidade. Como as 
camadas internas impedem as superficiais de se retraírem, aparecem 
tensões que, excedendo a resistência da madeira à tração perpendicular às 
fibras, provocam o rompimento dos tecidos lenhosos. Normalmente, a 
ruptura ocorre nos tecidos que compõem os raios, constituídos de células 
parenquimáticas. As rachaduras de topo aparecem, geralmente, nos raios, 
que são constituídos por células parenquimáticas de reduzida resistência 
mecânica. São conseqüência da diferença entre as retrações tangencial e 
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radial. É bastante dificil a secagem de seções transversais de toras sem que 
apareçam rachaduras de topo. (Jankowsky, I. P., 2002) 

 

4.6.3 Rachaduras Internas ou em “Favos de Mel” 

 

 
É um defeito típico da secagem artificial que se caracteriza por rachaduras 
no interior da peça. Exteriormente a peça pode apresentar-se sem 
alterações. Esse tipo de defeito aparece normalmente associado ao colapso 
e ao encruamento, como conseqüência das tensões de tração, no interior 
das peças, terem excedido a resistência da madeira no sentido 
perpendicular às fibras. Previne-se o seu aparecimento evitando-se altas 
temperaturas até a remoção da água livre do interior das peças em 
secagem. ( Jankowski, I. P., 2002) 
 

 

 

 

4.6.4.1 Endurecimento superficial 

 

 
 

Este inconveniente aparece quando as capas superficiais perdem umidade 
rapidamente enquanto o centro da peça permanece úmido, podendo 
desenvolver danos, como rachaduras em sua estrutura. Ocorre devido a 
aplicação de um tempo de secagem reduzido ao iniciar-se o processo, alta 
temperatura e grande diferença psicométrica. É detectado quando ao serrar 
longitudinalmente uma tábua resulta em curvas para dentro. 
Durante o processo de secagem é comum desenvolverem-se tensões de 
compressão na superfície e de tração no interior da peça de madeira, 
causados pelo aparecimento de um gradiente de umidade ao longo da 
espessura. O esforço de compressão e de tração superiores ao limite de 
proporcionalidade da madeira pode causar deformações residuais, 
permanecendo mesmo quando o gradiente da umidade ao longo da 
espessura é eliminado.  
Para diminuir os esforços que ocasionam o endurecimento é realizado o 
processo de acondicionamento. Consiste em elevar a temperatura e a 
umidade relativa para aumentar a elasticidade da madeira e reduzir o 
gradiente de umidade na fase final da secagem. (Universidade Federal do 
Paraná, Curso de Secagem, 2009) 

 

 

 

 

4.6.4.2  Verificação do endurecimento superficial – Teste do Garfo 
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Ensaio realizado em uma amostra de madeira para constatar a existência de 

tensões internas ou encruamento. Define a necessidade, ou não, de se iniciar ou 

continuar o tratamento de condicionameneto, durante o processo de secagem. 

(Remade, 2009). A seguir, na figura 4, um exemplo de como retiram-se as amostras 

para o teste do garfo. 

 

 

 
Figura 4 – Amostra para o Teste do Garfo 
Fonte: MENDES, MARTINS e MARQUES, 1998. 
 

 

Como mostra a Figura 4, abre-se um ou mais dentes, dependendo da 

espessura, na tábua, com uma serra fita. Para espessuras de até 4 cm, serram-se 3 

dentes iguais e retira-se o dente central. Para espessuras acima de 4 cm, serram-se 

6 dentes e retira-se o segundo e o quinto. 

 Rasmussen (1961) recomenda o seguinte procedimento para a avaliação do 

endurecimento superficial: se, no momento da preparação do garfo (Figura 4), os 

dentes externos da amostra arquearem-se para fora a uma distância igual ou 

ligeiramente maior que a propria espessura do dente, a carga estará, 

provavelmente, livre de endurecimento, podendo ser retirada e processada. Porém, 

se estes dentes projetarem-se para dentro, apertando a serra, ou permanecerem 

retos, a carga estará com endurecimento superficial, necessitando do 

acondicionamento. 
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Figura 5 – Padrão para o Teste do Garfo, análise preliminar 
Fonte: MENDES, MARTINS e MARQUES, 1998. 
 

 

Conforme mostra a Figura 5, esta primeira análise feita é considerada 

preliminar. Depois disso, os garfos deverão ficar expostos por um período de 16 à 24 

horas para a eliminação da umidade nos corpos de prova, e, estarão prontos para 

uma nova análise. Os critérios para analisar os resultados do “teste do garfo”, de 

acordo com a figura 6 são: 

 

a) Se os dentes estiverem arqueados para dentro, a madeira ainda apresenta 

endurecimento e, deve ser acondicionada novamente; 

b) Se os dentes externos, que estavam arqueados para fora, apresentarem-se 

completamente retos, a carga deverá estar livre de endurecimento. O 

mesmo período de acondicionamento deve ser usado para cargas similares 

da mesma espécie; 

c) Se os dentes externos arquearem-se consideravelmente para fora, 

indicando que a carga apresenta endurecimento reverso, o período de 

acondicionamento para as cargas subseqüentes de material semelhante 

deve ser diminuído. 
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Figura 6 – Padrão para o Teste do Garfo, análise final, após exposição ao ar 
Fonte: MENDES, MARTINS e MARQUES, 1998. 
 

 

4.6.5 Colapso 

 

O colapso caracteriza-se por ondulações nas superfícies da peça de 
madeira, que pode apresentar-se bastante distorcida. O colapso é 
basicamente ocasionado por forças geradas durante a movimentação da 
água capilar, as quais deformam as células. O colapso aparece quando a 
tensão desenvolvida durante a saída da água capilar supera a resistência 
da madeira à compressão.  De forma geral, os fatores que influem no 
colapso da madeira são:                                                                                   
-pequeno diâmetro dos capilares; 
-altas temperaturas no início da secagem; 
-baixa densidade da madeira; e 
-alta tensão superficial do líquido que é removido da madeira. A presença 
de bolhas de ar na água capilar diminui a possibilidade do colapso. 
(GALVÃO & JANKOWSKY, 1985). 

 

 

 

4.6.6 Empenos 
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Empenamento é qualquer distorção da peça de madeira em relação aos 
planos originais de suas superfícies. Assim, levando-se em conta os planos 
em relação aos quais houve alteração, os empenos podem ser encanoados, 
longitudinais e torcidos. O encanoamento é definido quando as margens da 
peça permanecem aproximadamente paralelas, e ela adquire um aspecto 
encanoado ou de canaleta. O empenamento longitudinal é caracterizado 
pelo afastamento de uma face em relação a um plano que une uma 
extremidade a outra da peça. Ocorre como conseqüência de irregularidade 
da grã. O empenamento torcido caracteriza-se pelo fato de a peça 
apresentar-se torcida. Ele ocorre principalmente em madeira proveniente de 
árvores que apresentam grã espiralada. (GALVÃO & JANKOWSKY, 1985). 

 

 

 
Figura 7 – Defeitos 
Fonte: MENDES, MARTINS e MARQUES, 1998. 
 

Na figura 7, temos exemplos das deformações que possivelmente 

aparecerão, se houver alguma falha no processo. E a seguir algumas das causas 

dos defeitos: 

a) diferenças entre as contrações radial, tangencial e longitudinal em uma 

mesma peça de madeira (anisotropia), à medida que esta vai secando; 

b) presença de lenho juvenil; 
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c) desvios da grã; 

d) presença de madeira de tração ou de compressão, formada durante o 

crescimento da árvore; 

e) presença de endurecimento superficial não removido pelo 

acondicionamento. 

Com relação à secagem, pouco pode ser feito para minimizar o aparecimento 

de empenos, a não ser tornar os programas menos severos (diminuindo o potencial 

de secagem em cada passo do processo) e evitar teores de umidade finais muito 

baixos, uma vez que a contração da madeira aumenta com o decréscimo do teor de 

umidade. Neste aspecto, a igualação é bastante importante, pois ajuda a evitar que 

parte da carga apresente um teor de umidade muito abaixo do desejado. 

De maneira geral, os procedimentos mais efetivos para a redução de 

empenos são: desdobro adequado, empilharnento correto com alinhamento vertical 

perfeito dos separadores, pré-secagem ao ar livre antes da secagem em estufa e 

restrição da carga por meio da colocação de pesos no topo da pilha ou do 

tracionamento da pilha com molas. 

 

 

4.6.6.1 Encanoamento 

 

 

É um tipo de empenamento das peças de madeira quando as arestas ou 

bordas longitudinais não se encontram no mesmo nível que a zona central, se 

reconhece quando ao colocar a peça de madeira sobre uma superfície plana, 

apoiará a parte central da tábua ficando os bordos levantados, apresentando um 

aspecto curvo. 

 

 

4.6.7 Mancha Química (Mancha Marrom) 

 

 

As manchas da madeira podem se produzidas pela ação de fungos ou por 

alterações químicas que ocorrem com os extrativos solúveis em água. Há evidências 

que os açúcares e os taninos ambos sujeitos a oxidação, com posterior 
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escurecimento quando expostos ao calor em presença de oxigênio. 

O desenvolvimento é favorecido pelos seguintes fatores: 

a) intervalo de tempo decorrido entre a derrubada da árvore e seu desdobro, 

bem como entre o desdobro e a secagem; 

b) extrativos da madeira; 

c) condições de secagem. 

Com a temperatura os extrativos são solubilizados e transportados para a 

superfície, observou-se que a 500C a coloração era normal, alterando-se para 

amarelo e marrom escura quando a secagem era conduzida a 60 e 1200C, 

respectivamente. Observa-se ainda que a mancha marrom forma ao utilizar-se altas 

temperaturas quando o teor de umidade da madeira encontra-se acima de 40%.  

Para o controle da mancha marrom recomenda-se: 

a) redução dos intervalos de tempo compreendidos entre a derrubada e o 

desdobro e entre o desdobro e a secagem; 

b) uso de altas temperaturas para o bloqueio do processo de formação das 

manchas, através da inativação das enzimas envolvidas; 

c) utilização de programas de secagem com dois estágios, com temperaturas 

moderadas enquanto a madeira encontra-se com teor de umidade acima de 30% e 

altas temperaturas a partir desse instante até a umidade final; 

d) Utilização de tratamentos químicos após o desdobro (azida de sódio - 

muito tóxico inibidor enzimático, fluoreto de sódio - 0,4% produto apresentou 

problemas no manuseio). A mancha marrom tende a ocorrer mais intensamente em 

peças mais espessas e sob temperaturas de secagem superiores 

 

 

4.6.8 Grã Desigual – “Raised Grain” 

 

 

Grã aumentada ou desigual refere-se a diferença na grã da madeira do lenho 

tardio e do lenho inicial. Uma condição desigual na superfície da madeira e que o 

lenho tardio é aumentado sobre o lenho inicial mas não soltando-se. 

Experimentos indicam que o mínimo corrugamento da superfície ocorre na 

madeira que não muda o teor de umidade após ser maquinizada, usinada. 
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4.6.9 Grã Frouxa – "Loosened Grain” 

 

 

Ocorre mais freqüentemente em coníferas que apresentam o lenho tardio 

bastante denso com maior contração e inchamento. A diferença de contração entre 

o lenho inicial e tardio poderá causar cisalhamento entre os dois anéis. A ocorrência 

é agravada pelo uso de baixa umidade relativa durante o processo de secagem. 

O esforço da madeira pelo ajuste impróprio das facas da plaina e a excessiva 

pressão dos rolos de condução das plainas podem também causar separação da 

grã em espécies propensas a este tipo de defeito. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1 MATERIAIS 

 

5.1.1 MADEIRA 

 

5.1.1.1 Espécie 

 

As madeiras utilizadas no processo de secagem durante o período do estágio 

foram pinus, e jequitibá. 

 

• Espécie: Pinus elliottii 

• Família: Pinaceae 

• Nomes populares: pinho-comum, pinos, pinho americano 

 

• Espécie: Cariniana legalis 

• Família: Lecythidaceae 

• Nomes Populares: Jequitibá-Rosa, Jequitibá. 

 

 

5.1.1.2 Principais Características 

 

O jequitibá pode atingir até 50 metros de altura e um tronco com diâmetro de 

até sete metros, suas folhas membranáceas medem até 4 x 7 cm. A madeira de 

jequitibá é amplamente utilizada por fábricas de portas e janelas.  

O Pinus elliottii atinge grande porte,  com altura entre 18m e 30m. Seu caule é 

reto, cilíndrico, com diâmetros entre 60cm e 80cm, sua copa é irregular com raio 

superior a 3m. Folhas aciculadas, finas, com comprimento entre 18cm e 24cm. É 

uma espécie muito utilizada em reflorestamentos. 
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5.1.1.3 Tamanhos 

A empresa seca madeiras para consumo próprio e para outras empresas, 

portanto, não trabalha com dimensões específicas das peças. 

 

5.1.2 Estufa 

 

A empresa J. Venturin Madeiras Ltda, trabalha com 2 estufas diferentes, com 

as seguintes características: 

A estufa com  ventilação lateral, com equipamentos de controle de secagem 

da empresa Marrari Automação, modelo MR 500 Smart Dry, o qual possibilita o 

controle e a otimização do processo de secagem. O controle de umidade é feito 

através de 8 pares de pinos sensores, distribuídos na carga. O controlador permite 

fazer o acompanhamento dos seguintes pontos: 

• Temperatura do Bulbo Úmido; 

• Umidade Relativa do Ar; 

 

As características das instalações da estufa são as seguintes: 

• Sua construção é em alvenaria; 

• Com ventilação lateral; 

• Carregamento feito com vagonetes; 

• Com Capacidade de 25m³ de madeira; 

Na figura 8, o painel de controle do sistema MR500, com a curva de secagem 

para madeira de Jequitibá, o processo já está na fase 30, ou seja, a poucas horas do 

fim do processo, que tem 33 fases. 
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Fonte: O autor, 2009. 
Figura 8: Painel de controle do sistema MR500 

 

 

A estufa com ventilação superior, com equipamentos de controle de 

secagem da empresa Lignomat, modelo LMS-XG. O controle é feito através 

de 8 pares de pinos sensores, com sistema weireless, ou seja, sem fio. O 

carregamento desta é feito através de empilhadeira. O sistema permite fazer 

o acompanhamento dos seguintes pontos: 

• Umidade relativa do ar; 

• Temperatura; 

• Velocidade do ar; 
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Na Figura 9, o painel de controle da estufa de ventilação superior.      

 

Fonte: O autor, 2009. 
Figura 9: Painel de controle da estufa de ventilação superior 

 

5.1.2.1 Sensores de Umidade 

 A umidade da carga é medida por meio de 8 pinos sensores distribuídos ao 

longo da carga. Na estufa com ventilação lateral os sensores são ligados por cabos, 

e na de ventilação superior, o sistema é sem fios, e a transmissão é feita 

diretamente para o controlador.  A vantagem de um sistema de controle é a precisão 

dos dados por ele fornecidos. Na figura 10, o pino sensor, que é cravado na 

madeira.  

 
Fonte: Marrari (2008) 

Figura 10: Pino Sensor 
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5.1.2.2 Medidor de Umidade 

 

 Para medir a umidade das peças de madeira é utilizado o medidor de 

umidade para madeira da Marrari automação o M51, figura 11, que traz as seguintes 

características principais, segundo o fabricante: 

• Medição por Contato; 

• Alta Velocidade de Leitura; 

• Auto-Ajuste a Temperatura Ambiente; 

• Ajuste de Densidade; 

• Congelamento de Leitura; 

• Madeira Bruta ou Aplainada; 

 
Figura 11: Medidor de Umidade M51 

Fonte o autor, 2009. 

 

5.2 MÉTODOS  

5.2.1 Montagem da Carga 

 

O gradeamento da madeira é feito de forma manual, o tamanho e a 

quantidade de pilhas variam conforme as dimensões das peças, para madeiras de 
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mesmo comprimento as pilhas são gradeadas no pátio da empresa, as peças que 

tem variação de tamanho são gradeadas dentro da estufa, no caso da estufa de 

ventilação superior, ou em cima dos vagonetes, no caso da estufa de ventilação 

lateral, o gradeamento é feito desta forma para a otimização do espaço. Na figura 

12, o processo de montagem da carga sendo feito. 

 

Figura 12: Madeira sendo gradeada no pátio da empresa. 
Fonte: O autor, 2009 

 

5.2.1.1 Tabicamento 

 

 O tabicamento é feito de forma manual, os tabiques utilizados são peças de 

madeira dura, neste caso imbuia, secas, com seção quadrada, com dimensões de 

aproximadamente 2cm em sua base e altura, e comprimento de 100cm, como 

mostra a figura 13. A distância entre os tabiques varia conforme a espécie e a 

espessura da madeira. Na figura 14, podemos ver a madeira já gradeada pronta 

para a secagem. 
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Figura 13: Os tabiques utilizados no gradeamento. 
Fonte: O autor, 2009. 

 

 

Figura 14: A madeira gradeada pronta para a secagem. 
Fonte: O autor, 2009. 

 

5.2.2 Armazenamento da Madeira Verde 

 A madeira chega serrada há empresa, em pacotes, separada apenas por 

espécie, é armazenada no pátio, onde aguarda para ser gradeada, e, em seguida 

carregada para a estufa. Na figura 15, temos a madeira no pátio, esperando para ser 

gradeada, e, na figura 16, a madeira sendo levada para o gradeamento. 
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Figura 15: A madeira no pátio, esperando para ser gradeada corretamente. 
Fonte: O Autor, 2009 

 

 

Figura 16: A madeira sendo transportada no pátio, para ser gradeada. 
Fonte: O Autor, 2009 

 

5.2.3 Armazenamento da Madeira Seca 

 

 A madeira depois de ser seca é transportada para o barracão, onde é 

armazenada e aguarda o carregamento, quando se trata de madeira seca para 
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outras empresas. Ou, fica no barracão aguardando o processo de industrialização, 

quando se trata de madeira seca para consumo próprio da empresa, como mostra a 

figura 17. 

 

Figura 17: A madeira depois de seca no barracão. 
Fonte: O Autor, 2009. 

 

5.2.4 Carregamento da Estufa 

 

 Na estufa com ventilação lateral, o carregamento é feito com empilhadeiras, já 

no caso da estufa com ventilação superior é feito manualmente. 

 

5.2.4.1 Colocação dos Pinos Sensores 

 

 Os pinos sensores são cravados a uma distância de 2,5cm um do outro, no 

centro da peça, num local livre de nós e imperfeições, a uma distância de no mínimo 

30cm da pontas, porque é no centro da peça que há a maior concentração de 

umidade, como mostra a figura 18. 



 21

 

Figura 18: Colocação dos pinos sensores na madeira. 
Fonte: Marrari, 2008. 

 

Após a colocação dos pinos sensores eles são conectados a caixa de 

conexão onde levarão as informações até o controlador de secagem, no caso da 

estufa de ventilação lateral, conforme a figura 19: 

 

Figura 19: A caixa de conexão recebendo as informações da carga. 
Fonte: O autor, 2009 

 

 Já na estufa de ventilação superior, não são utilizados cabos, os dados são 

transmitidos via rádio.  Na figura 20 os pinos sensores e o transmissor. 
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Fonte: O autor, 2009. 
Figura 20: Transmissor de dados 

 

5.2.5 SECAGEM 

 

 Após todas as etapas de preparação da carga, a madeira está pronta para a 

secagem.  

 Na etapa de secagem, é escolhido o programa ideal, de acordo com a 

madeira a ser seca e a utilidade da mesma. No caso da J. Venturin, a madeira é 

seca para consumo próprio, e também para outras empresas. O objetivo do 

processo é retirar uma determinada quantidade de água no menor tempo possível, 

com o menor índice de defeitos possível. 

 A programação já é pré-estabelecida pelo programa das estufas, o tempo de 

secagem varia dependendo da espécie da madeira, da espessura e da finalidade à 

qual é destinada, no caso da madeira de Pinus o processo pode variar de 70 a 100 

horas, já no caso do Jequitibá Rosa, chega a ser de 500 horas . 

 A madeira atinge normalmente uma umidade final de 10% a 16%, 

dependendo o seu uso. A empresa utiliza estas madeiras para a fabricação de 

portas, decks e pisos, e as outras empresas para as quais a madeira é fornecida 

geralmente utilizam para a fabricação de esquadrias. 
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 6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1 TECNOLOGIA ADQUIRIDA 

 

 Durante o estágio na empresa J. Venturin Madeiras Ltda, foi adquirido um 

grande conhecimento sobre a secagem da madeira em estufa. 

 Nesse período de estágio foi feito um acompanhamento do processo de 

secagem utilizado pela empresa, desde a etapa inicial de seleção das peças, 

montagem da carga, monitoramento da secagem, programação utilizada e os 

resultados finais obtidos. 

  

 

6.2 TECNOLOGIA TRANSFERIDA 

 

6.2.1 Recomendações sugeridas 

 

A seguir, as principais recomendações feitas a empresa com o auxílio deste 

trabalho: 

• A colocação de um painel de madeira entre a pilha de madeira e o teto 

da estufa, para forçar a passagem de ar entre as pilhas; 

• Fazer a limpeza da estufa periodicamente; 

• Limpeza do termômetro de Bulbo Úmido,  assim como, a troca do 

algodão, se necessário; 

• Separação da madeira por espécies, não secar espécies de diferentes 

densidades juntas; 

• Fazer um melhor alinhamento dos tabiques, para evitar defeitos; 

 

 

 

 

 

7 RESULTADOS OBTIDOS 
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 Ao longo do período de estágio, houve uma visível diminuição nos defeitos da 

madeira seca pela empresa, com pequenas alterações no processo de preparação 

da carga, já pode-se observar uma notável melhora em relação a cargas anteriores, 

principalmente na madeira de pinus, com espessura em torno de 2cm. 

 Vale salientar, que muitas sugestões oferecidas por este trabalho não foram 

aceitas pela empresa, que por trabalhar a muitos anos com o mesmo processo não 

aceitou a proposta de mudança.  

Foi sugerido que não se misturassem mais espécies de densidades 

diferentes, pois, cada uma necessita de uma programação específica, porém a 

empresa justificou que utiliza deste método para aproveitar todo o espaço da estufa. 

 Também foi sugerido há empresa que contatasse assistência técnica para 

reavaliar o sistema de controle de secagem da estufa de ventilação lateral, por 

haverem versões mais recentes no mercado, com mais tecnologia disponível, mais 

recursos, o que significaria para a empresa melhor aproveitamento da estufa, com 

possíveis diminuições no tempo de secagem e nos defeitos. 
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