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RESUMO 
O objetivo do seguinte trabalho foi determinar as propriedades físicas teor de umidade e densidade 
básica para madeiras de Pinus taeda e Eucalipto citriodora. Os ensaios realizados nesse trabalho 
foram de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 7190/1997: Projetos de Estruturas de Madeiras. Os 
teores de umidade determinados para as madeiras de Pinus e Eucalipto foram, respectivamente, 
iguais a 86,65% e 34,00%. A densidade básica determinada para a madeira da espécie de Pinus foi 
de 520,00 kg/m³ e para o Eucalipto foi de 943,20 kg/m³. 
 
Palavras-chave: densidade básica, Eucalipto citriodora, Pinus taeda, teor de umidade. 
Tema Central: Engenharia Florestal.  

ABSTRACT 
The aim of this work was determine the physical properties moisture content and basic density for 
woods of Pinus taeda and Eucalitpo citriodora. The tests in this work were to ABNT NBR 7190/1997: 
Wood Structures of Project. The moistures determined for woods to Pinus and Eucalipto were, 
respectively, equal to 86,65% and 34%. The basic density for wood of specie of the Pinus were 
520,00 kg/m³ and for Eucalipto were 943,20%. 
 
 Key-words: basic density, Eucalipto citriodora, Pinus taeda, moisture content. 
 
 

1- INTRODUÇÃO 
Em um mundo com preocupações cada vez maiores com o meio ambiente e com as 

questões econômicas, a busca por materiais ecológica e economicamente viáveis se 

tornam extremamente necessárias. 

A madeira é um exemplo de material proveniente de fontes renováveis, algumas 

possuem boa resistência em relação a sua baixa massa específica, se comparada 

com outros materiais como os metais e o concreto (seus maiores concorrentes na 

construção civil), além de possuir elevada disponibilidade, pode ser biodegradável, 

ou ser muito resistente a biodegradação se devidamente tratada, seu 

beneficiamento demanda pouca energia e os resíduos deste processo podem ser 



utilizados na geração de energia, na queima em caldeira, por exemplo, ou utilizados 

na produção de derivados como painéis (CALIL JUNIOR, et. al., 2003). 

O uso da madeira sem o conhecimento específico de suas propriedades físico-

mecânicas gera vários problemas durante esse período. Utilização de madeira sem 

preservantes, em lugares úmidos ou aonde há o risco de sua biodegradação, são 

alguns exemplos de inúmeros problemas relacionados à sua má aplicação.   

Diferenças entre as várias espécies ou até mesmo dentro de um mesmo indivíduo 

mostram como a madeira é um material heterogêneo. Outra característica 

extremamente relevante é a sua higroscopicidade, ou seja, a capacidade de retirar 

água do ar requer estudo prévio de suas propriedades antes de empregá-la.  

Com a crescente utilização da madeira industrialmente, o estudo das propriedades 

físicas da madeira passou a ser um procedimento imprescindível para o seu 

processamento. (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985). 

As principais propriedades físicas da madeira são teor de umidade e densidade 

básica da madeira.  

Segundo a ABNT NBR 7190/1997 o teor de umidade da madeira (TU) corresponde à 

relação entre a massa da água nela contida e a massa da madeira seca. A equação 

1 fornece a relação para determinação do teor de umidade da madeira, onde m1 é a 

massa inicial da madeira (em gramas) e m2 é a massa de madeira seca (em 

gramas). 

 

 

(1) 

 
Os corpos de prova para os ensaios para determinação do teor de umidade devem 

possuir seção transversal retangular, de 2 cm x 3 cm e comprimento, ao longo das 

fibras, de 5 cm, como indicado na Figura 1. 

A ABNT NBR 7190/1997 alerta que na fabricação dos corpos de prova devem ser 

utilizadas ferramentas afiadas para se evitar a chamada “queima” de suas faces, que 

pode provocar uma perda de água imediata, prejudicial à determinação da real 

umidade da amostra. 



 
Figura 1: Especificações do corpo de prova de ensaio para determinação do teor de 
umidade e densidade básica da madeira (medidas em centímetros). Fonte: ABNT 
NBR 7190/1997. 
 
A ABNT NBR 7190/1997 também fornece as diretrizes para realização dos ensaios 

para determinação da densidade básica da madeira utilizando corpos de prova 

padronizados como o da Figura 1. 

A densidade básica (ρ) é a massa específica convencional definida pela razão entre 

a massa seca (em quilogramas) e o volume saturado (Vs) (em metros cúbicos – m³) 

(equação 2). 

 

(2) 

 
 

O objetivo desse trabalho de pesquisa é a determinação do teor de umidade e 

densidade básica para madeiras das espécies Pinus taeda e Eucalipto citriodora. 

 
2- MATERIAIS E MÉTODOS 

Para esse trabalho de pesquisa foram utilizadas as madeiras das espécies Pinus 

taeda (Pinnus taeda L.) e Eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora) provenientes de 

reflorestamento da região de Matão/SP (Figura 2). 

 
Figura 2: Lotes de madeiras de Pinus taeda (à direita) e Eucalipto citriodora (à 
esquerda). 
 
Para os ensaios de teor de umidade primeiramente determinamos a massa inicial de 

36 corpos de prova para ambas as espécies estudadas (Figura 3). 



 
Figura 3: Determinação da massa de corpo de prova para ensaio de teor de 
umidade e densidade básica. 
 
 
Após a determinação da massa inicial, colocamos os corpos de prova na câmara de 

secagem, com temperatura máxima de 103°C ± 2°C (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Corpos de prova de Pinus taeda câmara de secagem. 
 
 

Durante a secagem dos corpos de prova as suas respectivas massas foram 

verificadas a cada 6 h, até que ocorresse uma variação, entre duas medidas 

consecutivas, menor ou igual a 0,5% da última massa medida. Para os corpos de 

prova de Pinus taeda isso aconteceu entre a terceira e quarta pesagem. Para o 

Eucalipto citriodora foi entre a segunda e terceira. 

Com o corpo de prova saturado (Figura 5), determinamos o volume saturado por 

meio das medidas dos lados da seção transversal e do comprimento, utilizando um 

paquímetro com precisão de 0,1 mm (Figura 6).  

 



 
Figura 5: Corpos de prova saturados para determinação da densidade básica 
 

 
Figura 6: Determinação das dimensões dos corpos de prova com paquímetro para 
determinação da densidade básica. 
 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após os procedimentos experimentais realizados determinamos os resultados 

contidos na Tabela 1 para o Pinus taeda e Eucalipto citriodora conforme as diretrizes 

da ABNT NBR 7190/1997. 

 
Tabela 1: Teores de umidade e densidade básica para madeiras de Pinus taeda e 
Eucalipto citriodora. 

Espécie TU (%) ρ(kg/m³) 
Pinus taeda 86,65 520,00 

Eucalipto citriodora 34,00 943,20 
 
 

4- CONCLUSÕES 
A partir deste trabalho de pesquisa podemos realizar as seguintes conclusões: 

As principais propriedades físicas da madeira são o teor de umidade e a densidade 

básica e essas podem ser determinadas de acordo com a norma brasileira ABNT 

NBR 7190/1997.  



O conhecimento das propriedades físicas da madeira pelas indústrias permite 

racionalizar a utilização da madeira por elas diminuindo a produção de resíduos e 

melhorando a qualidade de seus produtos finais. 

As espécies dos gêneros Pinus e Eucalipto se mostram como oportunidades para 

gerarem matéria-prima de qualidade à indústria madeireira. 

Após a realização dos ensaios de acordo com a ABNT NBR 7190/1997, 

determinamos os valores do teor de umidade para as madeiras de Pinus taeda e 

Eucalipto citriodora que foram iguais, respectivamente a, 86,65% e 520 kg/cm³. As 

densidades básicas determinadas foram 520 kg/m³ para o Pinus taeda e 943,20 

kg/m³ para o Eucalipto citriodora. 
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