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SUMMARY 
 

The purpose of this investigation was to obtain information about the influence of 
extractives content on the equilibrium moisture content of Parana pine (Araucaria 
angustifolia (Bert.) O. Ktze.), Mahogany (Swietenia macrophylla King) and Eucalyptus 
citriodora Hook woods. 

Water-soluble and alcohol-benzene-soluble extractives content, and the equilibrium 
moisture content at temperatures of 40oC, 50°C and 60oC, and relative humidities of 40%, 
60% and 79% were determined for samples of the three species. 

The following conclusions were drawn from the results: 
1) The equilibrium moisture content decreases as the extractives content increases 

for the three species studied; 
2) The influence of extractives increase as the relative humidity increases, but 

temperature does not affect this relationship; 
3) The reduction of equilibrium moisture content by water-soluble extractives is 

quantitatively the same as the one caused by alcohol-benzene-soluble extractives; 
4) The reduction of hygroscopicity of Parana-pine wood is more correlated with 

alcohol-benzene-soluble extractives than with water-soluble extractives. The effect of the 
two types of extractives is similar for mahogany and E. citriodora woods; 

5) The reduction of hygroscopicity is more pronounced for E. citriodora wood, 
decreasing gradually for the Parana-pine and mahogany woods; 

6) The extractives content is not the main factor in the wood hygroscopicity, and its 
effect changes with species. At relative humidities lower than 60%, a high extractive 
content does not necessarily mean a low equilibrium moisture content. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A madeira, na dependência da umidade relativa, da temperatura e do seu próprio 
teor de umidade, pode retirar ou ceder água ao ambiente. Define-se a adsorção quando a 
madeira retira umidade do ar, e dessorção quando ela cede umidade ao ar. Sob condições de 
temperatura e umidade relativa constantes, a umidade da madeira tende a atingir um teor 
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em que ocorre o equilíbrio higroscópico com o ambiente. Nesse ponto é definida a umidade 
de equilíbrio da madeira. 

A importância da umidade de equilíbrio da madeira, quando em uso, tem sido 
discutida por diversos autores, entre eles, PECK (1965), ORMAN (1966), KOLLMANN & 
CÔTE (1968). A secagem em secadores ou estufas, onde se pode ter um controle melhor 
sobre a umidade de equilíbrio visada, é etapa obrigatória quando se deseja obter produtos 
da madeira com qualidade superior. 

Uma estimativa da umidade de equilíbrio, que a madeira atingirá em função de um 
determinado par de valores para temperatura e umidade relativa, pode ser obtida através das 
tabelas do FOREST PRODUCTS LABORATORY (1955) e (1974), ou com o auxílio da 
equação desenvolvida por SIMPSON (1971). 

Embora a temperatura e a umidade relativa sejam os principais fatores que 
condicionam a umidade de equilíbrio, sabe-se que a composição química da madeira 
(teores de holocelulose, lignina e extrativos) também atua no fenômeno de adsorção d'água. 
SKAAR (1972), reportando resultados obtidos por Christensen e Kelsey, estimou que a 
celulose contribui com 47% da capacidade total da madeira trocar água com o ar, as 
hemiceluloses com 37%, e a lignina com 16%. O autor ressalta, porém, que as curvas de 
adsorção dos constituintes quando isolados não representam a atuação dos mesmos na 
madeira bruta, e que a capacidade adsortiva da madeira não corresponde à somatória de 
seus constituintes. 

A composição química da madeira (principalmente o teor de extrativos) e suas 
interrelações com a adsorção/dessorção de umidade e com a retração volumétrica têm sido 
objeto de estudo por parte de diversos autores. 

BUCHANAN (1963) informa haver uma considerável variação na distribuição dos 
extrativos através da madeira de uma dada árvore. Açúcares e outros constituintes da seiva 
e as substâncias de reserva como graxas e amidos são encontradas no alburno. Materiais 
fenólicos, contudo, são usualmente depositados no cerne. Existe uma variação na 
quantidade de material depositado através da altura da ãrvore e entre o tronco e os galhos. 

De acordo com BROWNING (1967), a extração com solventes orgânicos (éter, 
acetona, etanol, benzeno, e álcool-benzeno) retira da madeira, resina, ácidos graxos, seus 
ésteres, ceras, substãncias insaponificáveis e materiais corantes. A extração em água retira 
sais inorgánicos, açúcares, polissacarídeos e algumas substáncias fenólicas. Alguns dos 
materiais solúveis em água são mais ou menos solúveis em solventes orgânicos. 

NEARN (1955), verificou que devido à ação de enchimento dos extrativos solúveis 
em água, espécies com alto teor de extrativos apresentam maior estabilidade dimensional, 
menor umidade no ponto de saturação das fibras e umidades de equilíbrio mais baixas do 
que espécies que possuam pequenas quantidades de extrativos em sua composição química. 
O autor considera que esses componentes ocupam uma parte do espaço da parede celular 
que normalmente seria ocupado pela água. Verificou, também, que a extração em água 
quente provocava um aumento na umidade de equilíbrio quando a umidade relativa era de 
60,0% ou mais, sendo que esse efeito não se verificou quando a umidade relativa foi de 
40,0% e 20,0%. 

Os resultados obtidos por WANGAARD & GRANADOS (1967), não só confirmam 
as observações de NEARN (1955), como também mostram que, de um modo geral, os 
extrativos solúveis em solventes neutros são ligeiramente mais higroscópicos em termos de  
adsorção/dessorção, na forma de hidrato, do que a parede celular estrutural. 



CHOONG (1969), trabalhando com dez espécies de pinheiros da região sul dos 
Estados Unidos, sugere que os extrativos solúveis em água encontram-se, na sua totalidade, 
dentro da parede celular, o que explica a influência na higroscopicidade e na estabilidade 
dimensional da madeira. Por sua vez, os extrativos insolúveis em água estão em boa parte 
confinados nos capilares grossos, afetando o peso específico da madeira, e sua remoção 
afeta a higroscopicidade meramente diminuindo o peso inerte da substância madeira. 

Os resultados obtidos por TAYLOR (1974) mostram que a retirada dos extrativos 
provoca um aumento no volume de blocos de madeira, suficiente para causar um 
decréscimo de 0,02 no peso específico aparente. O autor acredita que o aumento no volume 
é devido à expansão da substância madeira, que é causada pelas moléculas de água que 
ocupam locais de adsorção/dessorção de onde foram retirados os extrativos. 

DEMAREE & ERICKSON (1976), pesquisando a correlação entre extrativos e 
retração volumétrica em madeira de Sequoia sempervirens, chegaram à conclusão que 
existe uma interação com a temperatura utilizada durante a secagem. 

Entender e definir as interrelações da umidade de equilíbrio com a temperatura, com 
a umidade relativa, e com o teor de extrativos é importante em muitas fases do 
processamento da madeira, como a secagem racional e a aplicação de revestimentos; e 
também para o seu uso final, de modo a minimizar os problemas relacionados com a 
instabilidade dimensional. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o correlacionamento entre o teor de 
extrativos e a higroscopicidade da madeira, determinando, experimentalmente, o efeito do 
teor de extrativos na umidade de equilíbrio da madeira, em função de variações da 
temperatura e da umidade relativa. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Material 
 

Na condução deste experimento foram utilizadas quatro tábuas comerciais de pinho 
do Paraná (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze), quatro de mogno (Swietenia 
macrophylla King), e três de Eucaliptus citriodora Hook. A escolha dessas espécies 
baseou-se no fato de serem o pinho e o mogno amplamente utilizados em carpintaria e 
marcenaria, e o E. citriodora uma espécie introduzida, que vem sendo utilizada em 
reflorestamentos, potencialmente viável para uso em mobiliário e construção civil. 
 

2.2. Métodos 
 

2.2.1. Amostragem  
 

As onze tábuas utilizadas no experimento foram individualmente divididas em cinco 
partes iguais. De cada parte foi sorteada, ao acaso, uma amostra com 32,0 cm de 
comprimento (acompanhando a direção das fibras) e 4,0 cm de largura, perfazendo um total 
de cinco amostras por tábua. A espessura das amostras foi, então, uniformizada em 1,5 cm. 

A figura 1 apresenta esquematicamente a amostragem e a finalidade das amostras. 
 

2.2.2. Procedimento Experimental 
 



As amostras foram divididas em três partes, ficando a sub-amostra central com 8,0 
cm de comprimento. As sub-amostras laterais foram picadas em cavacos, sendo que 
aproximadamente metade dos cavacos obtidos foram transformados em serragem de fração 
40 (fração da serragem que atravessa uma peneira de 40 «mesh» ), utilizada na 
determinação da solubilidade em álcool-benzeno e água quente, segundo as normas ABCP-
M6/68 e ABCP-M4/68 respectivamente, ambas da ASSOCIAÇÃO TÉCNICA 
BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL (1974). 
 

 
FIGURA 1. Esquema da amostragem e finalidade das amostras. 
FIGURE 1. Diagram of sampling and samples use. 
 



 As sub-amostras centrais, separadas por espécie, foram colocadas em um 
climatizador com controle de temperatura e umidade relativa, regulado para a seguinte 
sequência de condicionamentos. 

a) 40°C de temperatura e 60% de umidade relativa; 
b) 50°C de temperatura e 40% de umidade relativa; 
c) 50°C de temperatura e 60% de umidade relativa; 
d) 50°C de temperatura e 79% de umidade relativa; 
e) 60°C de temperatura e 60% de umidade relativa. 
As amostras permaneceram em condicionamento, nas cinco diferentes condições 

estabelecidas, até terem atingido o equilíbrio de umidade com as condições do climatizador. 
A aferição foi feita através de pesagens consecutivas, considerando-se o equilíbrio atingido 
quando a máxima diferença de peso em um período de dez horas era menor ou igual a 0,02 
g. Nessas condições, a amostra tinha seu peso de equilíbrio registrado, dando-se sequência 
ao condicionamento seguinte. 

Após os cinco condicionamentos, foram determinados os pesos secos da amostra 
através de secagem em estufa a 103 ± 2°C e, então, calculadas as umidades de equilíbrio. 
Todo o procedimento experimental descrito foi aplicado com o devido cuidado para manter 
a identificação individual de cada amostra. 

Estudaram-se as correlações entre a umidade de equilíbrio e os teores de extrativos 
solúveis em água e álcool-benzeno, em função das diferentes temperaturas e umidades 
relativas utilizadas. 
 

2.2.3. Análise Estatística 
 

A relação funcional entre duas variáveis foi estudada atrav~s de regressão linear 
simples com modelo geral 
 

y = A+ Bx + ei 
 

onde 
y = variável dependente 
X= variável independente 
A e B = parâmetros 
ei = erro 

 
Os parâmetros A e B foram estimados pelo método dos quadrados mínimos, 

descrito por HOFFMANN & VIEIRA (1977).  
A escolha do modelo de regressão linear simples baseou-se em testes preliminares, 

que mostraram ser essa a equação, dentre os diversos modelos analisados; que melhor se 
ajustou aos dados experimentais. 

As equações obtidas foram submetidas à análise da variância, utilizando-se o teste 
F, sendo que ao parâmetro (H) foi aplicado o teste t. 

 
3. RESULTADOS 

 
A tabela 1 apresenta os teores de extrativos solúveis em água (Ea) e em álcool-

benzeno (Eb), para as madeiras de pinho, mogno e E. citriodora. Os valores das umidades 



de equilíbrio (UE) determinadas experimentalmente a temperatura (T) de 40oC, 50oC e 
60oC e umidades relativas (UR) de 40%, 60% e 79% constam das tabelas 2, 3 e 4. 
 
TABELA 1. Teores de extrativos solúveis em água (Ea) e solúveis em álcool-benzeno 

(Eb), para madeiras de pinho, mogno e E. citriodora. 
TABLE 1. Water-soluble (Ea) and alcohol-benzene-soluble (Eb) extractives content of 

Parana pine, mahogany and E. citriodora woods. 
 

Pinho 
Parana  Pine 

Mogno 
Mahogany 

E. citriodora Amostra n.o 
 

Sample n.o Ea (%) Eb (%) Ea (%) Eb (%) Ea (%) Eb (%) 
1 4,90 2,60 7,10 5,10 5,60 3,50 
2 6,00 2,50 6,60 4,50 6,00 4,40 
3 1,80 3,40 5,60 5,60 5,10 3,60 
4 2,90 4,00 9,20 7,40 5,90 4,30 
5 3,50 3,60 9,50 7,20 5,70 4,40 
6 4,90 1,50 7,50 6,30 5,50 3,70 
7 4,50 3,20 7,60 6,40 6,70 3,90 
8 3,00 1,20 7,80 5,70 6,50 3,90 
9 2,80 1,30 8,20 6,30 6,90 3,20 

10 5,50 7,80 6,80 4,80 7,10 4,20 
11 6,70 5,30 7,80 5,30 5,30 3,20 
12 3,90 2,00 7,70 6,50 5,90 4,60 
13 3,00 1,80 7,90 6,40 7,10 5,40 
14 6,60 8,20 9,20 7,60 6,50 4,20 
15 5,50 6,30 12,00 10,00 9,30 6,80 
16 5,10 2,80 6,10 4,10 - - 
17 6,70 4,20 11,10 10,20 - - 
18 6,90 8,70 12,80 10,70 - - 
19 4,80 2,90 11,10 9,70 - - 
20 3,40 2,50 11,20 10,70 - - 

Média 
Average 

4,62 3,79 8,64 7,03 6,34 4,22 

Erro Padrão 
Standard error 

0,34 0,51 0,46 0,48 0,27 0,24 

 
As figuras 2 a 13 mostram as correlações da umidade de equilíbrio com os teores de 

extrativos solúveis em ãgua e em álcool-benzeno, para as três espécies utilizadas e em 
função das variações na temperatura e na umidade relativa. As análises das variâncias 
correspondentes às regressões das figuras 2 a 13 constam nas tabelas 5 a l0. 

Como se pode inferir do exame das figuras 2 a 13 e tabelas 5 a l0, o aumento no teor 
de extrativos provocou um decréscimo na umidade de equilíbrio, para as três espécies 
estudadas e em todas as condições adotadas de temperatura e umidade relativa. 
Observando-se as figuras 2, 3, 8 e 9, e as tabelas 5 e 8, pode-se constatar que, para 
o pinho, houve uma correlação mais elevada da umidade de equilíbrio com o teor de 
extrativos solúveis com álcool-benzeno, ao passo que, para o mogno e o E. citriodora, os 
coeficientes de determinação (r2) são semelhantes para os dois diferentes conteúdos de 
extrativos considerados, conforme mostram as tabelas 6, 7, 9 e l0. 

A influência dos extrativos foi mais acentuada para o E. citriodora (maior 
inclinação da linha de regressão), ao contrário do que era esperado. De acordo com a 
literatura consultada, previa-se que o efeito fosse mais acentuado na espécie com maior 
porcentagem de extrativos, que, no presente caso, seria o mogno. Por outro lado, o 
coeficiente de determinação mais elevado, significando maior precisão no ajustamento 



entre os dados experimentais e a regressão teórica, foi obtido para o pinho, espécie que 
dentre as três estudadas continha o menor teor de extrativos. Essa observação é ilustrada 
pela figura 14. 
 
TABELA 2. Umidades de equilíbrio (UE) para madeira de pinho, determinadas 

experimentalmente a temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 

TABLE 2. The equilibrium moisture contents (UE) at temperatures (T) of 40°C, 50oC 
and 60°C, and relative humidities (UR) of 40%, 60% and 79% for Parana pine 
wood. 

 
Amostra n.o Umidade de equilíbrio (EU) (%) 
Sample n.o T = 40oC 

UR = 60% 
T = 50oC 
UR = 40% 

T = 50oC 
UR = 60% 

T = 50oC 
UR = 79% 

T = 60oC 
UR = 60% 

1 10,42 6,65 9,76 14,43 14,43 
2 10,35 6,42 9,90 14,90 9,16 
3 10,26 6,39 9,87 14,54 9,68 
4 10,31 6,46 9,49 14,14 9,25 
5 10,13 6,58 9,46 13,87 9,30 
6 10,66 6,62 10,17 14,93 9,97 
7 10,15 6,21 9,54 14,14 9,14 
8 10,60 6,85 9,99 14,71 10,05 
9 10,45 6,49 9,97 14,34 9,22 

10 9,47 5,89 8,65 13,34 8,51 
11 9,87 6,03 9,34 13,30 9,11 
12 11,05 7,13 10,28 14,74 9,92 
13 10,83 6.76 9,89 14,66 9,78 
14 9,44 6,02 8,87 12,89 8,86 
15 9,66 6,02 9,11 13,28 8,86 
16 10,42 6,57 9,57 14,02 9,12 
17 10,19 6,42 9,24 14,06 9,08 
18 9,41 5,97 8,64 13,16 8,23 
19 10,16 6,41 9,51 14,47 9,30 
20 10,28 6,42 9,73 14,22 9,95 

Média 
Average 

10,21 6,42 9,55 14,11 9,28 

Erro Padrão 
Standard Error 

0,10 0,07 0,10 0,14 0,11 

 



TABELA 3. Umidades de equilíbrio (UE) para madeira de mogno, determinadas 
experimentalmente a temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 

TABLE 3. The equilibrium moisture contents (UE) at temperatures (T) of 40°C, 50°C 
and 60°C, and relative humidities (UR) of 40%, 60% and 79% for mahogany 
wood. 

 
Amostra n.o Umidade de equilíbrio (EU) (%) 
Sample n.o T = 40oC 

UR = 60% 
T = 50oC 
UR = 40% 

T = 50oC 
UR = 60% 

T = 50oC 
UR = 79% 

T = 60oC 
UR = 60% 

1 11,32 6,74 9,25 12,95 9,12 
2 11,22 6,66 9,17 12,77 8,85 
3 11,31 6,73 9,09 13,09 8,99 
4 10,52 6,28 8,58 11,98 8,60 
5 10,63 6,32 8,72 11,92 8,70 
6 10,76 6,54 9,11 12,57 8,93 
7 10,84 6,48 8,92 12,22 8,63 
8 10,85 6,54 9,09 12,30 8,05 
9 10,76 6,21 8,63 12,04 8,58 

10 11,02 6,81 9,11 12,81 9,35 
11 11,17 6,52 8,98 12,36 8,90 
12 11,02 6,38 9,04 12,23 8,47 
13 10,69 6,44 8,76 11,85 8,51 
14 10,47 6,22 8,50 11,56 8,38 
15 10,42 6,46 8,61 11,88 8,60 
16 10,74 6,49 8,88 12,61 8,65 
17 10,49 6,38 8,60 11,66 7,88 
18 10,34 6,36 8,66 11,67 8,42 
19 10,34 6,17 8,59 11,66 8,20 
20 10,79 6,37 8,52 12,00 8,51 

Média 
Average 

10,79 6,46 8,84 12,21 8,62 

Erro Padrão 
Standard Error 

0,07 0,04 0,06 0,10 0,08 

 
Os resultados mostram que dentro de uma mesma espécie, um aumento no teor de 

extrativos provoca uma redução na umidade de equilíbrio, mas o fato de uma espécie ser 
rica em extrativos não implica necessariamente em uma correlação mais elevada ou mais 
acentuada. 
Observa-se, também, para as três espécies estudadas que a variação de temperatura, para 
uma mesma umidade relativa, não altera o efeito dos extrativos na higroscopicidatle da 
madeira, ocorrendo apenas uma diminuição da umidade de equilíbrio em função do 
aumento da temperatura (Figuras 2, 4, 6, 8, 10 e 12). Todavia, mantendo-se constante a 
temperatura, a redução da umidade de equilíbrio causada pelo acréscimo no teor de 
extrativos, torna-se mais acentuada à medida em que se aumenta a umidade relativa 
(Figuras 3, 5, 7, 9, 11 e 13). 



 
TABELA 4. Umidades de equilíbrio (UE) para madeira de E. citriodora, determinadas 

experimentalmente a temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 

TABLE 4. The equilibrium moistures contents (UE) at temperatures (T) of 40°C, 
50°C and 60°C, and relative humidities (UR) of 40%, 60% and 79% for E. 
citriodora wood. 

 
Amostra n.o Umidade de equilíbrio (EU) (%) 
Sample n.o T = 40oC 

UR = 60% 
T = 50oC 
UR = 40% 

T = 50oC 
UR = 60% 

T = 50oC 
UR = 79% 

T = 60oC 
UR = 60% 

1 8,80 5,12 7,44 11,54 7,77 
2 8,80 5,00 7,44 11,87 7,53 
3 8,82 4,99 7,65 10,75 7,40 
4 8,90 5,19 7,96 11,97 7,59 
5 9,04 5,20 8,13 12,42 7,38 
6 8,56 4,87 7,61 11,61 7,32 
7 8,67 5,06 7,50 11,46 7,40 
8 7,95 4,26 6,69 10,50 6,64 
9 8,90 5,10 7,95 11,89 7,76 

10 7,83 4,26 6,72 10,62 6,45 
II 8,97 5,35 7,95 12,15 7,61 
12 8,04 4,52 6,71 10,53 6,94 
13 7,73 4,20 6,46 10,06 6,13 
14 7,82 4,19 6,21 10,31 6,25 
15 7,32 3,80 5,75 8,91 5,80 

Média 
Average 

8,41 4,74 7,21 11,11 7,06 

Erro Padrão 
Standard Error 

0,15 0,13 0,19 0,25 0,17 

 
Analisando-se cada espécie isoladamente, pode-se concluir que o acréscimo do teor 

de extrativos sempre provoca um decréscimo na umidade de equilíbrio. Os extrativos 
solúveis em álcool-benzeno têm uma correlação mais elevada do que os solúveis em água 
na redução da higroscopicidade do pinho. Para o mogno e E. citriodora, foram semelhantes 
as correlações apresentadas pelos dois tipos de componentes estranhos. 

Em termos quantitativos o efeito depressivo na umidade de equilíbrio é o mesmo, 
tanto para os extrativos solúveis em água como solúveis em álcool-benzeno. A redução na 
higroscopicidade foi observada na seguinte ordem decrescente: E. citriodora, pinho e 
mogno. A 60% de umidade relativa, um aumento de 4% no conteúdo de extrativos solúveis 
em álcool-benzeno ou em água provocará um decréscimo de aproximadamente 2,0%, 0,8% 
e 0,4% nas umidades de equilíbrio do E. citriodora, do pinho e do mogno, respectivamente, 
conforme mostram as figuras 2, 4, 6, 8, 10 e 12. 
 



 
 
FIGURA 2. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de pinho a 60% de umidade relativa e tempeturas 
(T) de 40°C, 50°C e 60°C. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 2. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship for Parana pine wood at relative humidity (UR) of 
60% and temperatures (T) of 40°C, 50°C and 60°C.  
** = test t(B) significant at 1% probability level. 

 



 

 
FIGURA 3. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de pinho a 50°C de temperatura e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 
** = teste t'(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 3. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship for Parana pine wood at relative humidities (UR) of 
40%, 60% and 79%; and temperature (T) of 50°C. 
** = test t(B) significant at 1% probabilíty level. 

 



TABELA 5. Análise da variância para a correlação entre a umidade de equilíbrio 
(UE) e o teor de extrativos solúveis em água (Ea), para madeira de pinho em 
diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 5. Analysis of variance of the equilibrium moisture content (UE) and water-
soluble extractives content (Ea) relationship for Parana pine wood under 
different conditions of temperature (T) and relative humidity (UR). 

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 3,64%)   
Regressão 
Regression 

1 1,350280 1,350280 9,77** 0,3518** 

Resíduo 
Error 

18 2,488221 0,138235   

Total 19 3,838501    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 4,23%)   
Regressão 
Regression 

1 0,628290 0,628290 8,54** 0,3218** 

Resíduo 
Error 

18 1,324007 0,075559   

Total 19 1,952297    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 3,94%)   
Regressão 
Regression 

1 1,602596 1,602596 11,31** 0,3859** 

Resíduo 
Error 

18 2,549792 0,141655   

Total 19 4,152388    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 3,69%)   
Regressão 
Regression 

1 2,350931 2,350931 8,66** 0,3249** 

Resíduo 
Error 

18 4,885508 0,271417   

Total 19 7,236439    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 4,05%)   
Regressão 
Regression 

1 2,010317 2,010317 14,24** 0,4416** 

Resíduo 
Error 

18 2,541584 0141199   

Total 19 4,551901    

 
c.v.  = coeficiente de variação **  = significativo ao nível de 1% de probabilidade 
 = coefficient of variation.  = significant at 1% probability level. 
 



 

 
FIGURA 4. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de mogno a 60% de umidade relativa e 
temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 4. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship for mahogany wood at relative humidity (UR) of 60% 
and temperatures (T) of 40°C, 50°C and 60°C. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 

 



 
FIGURA 5. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de mogno a temperatura de 50oC e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 5. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship for mahogany wood at relative humidities (UR) of 
40%, 60% and 790/0, and temperature (T) of 50oC. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 

 



TABELA 6. Análise da variância para a correção entre a umidade de equilíbrio (EU) 
e o teor de extrativos solúveis em água (Ea), para a madeira de mogno em 
diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 6. Analysis of variance of the equilibrium moisture content (EU) and water 
soluble extractive content (Ea) relationship for mahogany wood under differnet 
conditions of temperature (T) and relative humidity (UR). 

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 1,83%)   
Regressão 
Regression 

1 1,136690 1,136690 29,13** 0,6181** 

Resíduo 
Error 

18 0,702416 0,039023   

Total 19 1,839106    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 2,26%)   
Regressão 
Regression 

1 0,234527 0,234527 10,99** 0,3792** 

Resíduo 
Error 

18 0,383977 0,021332   

Total 19 0,618504    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 1,85%)   
Regressão 
Regression 

1 0,688156 0,688156 25,64** 0,5875** 

Resíduo 
Error 

18 0,483145 0,026841   

Total 19 1,171301    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 2,26%)   
Regressão 
Regression 

1 2,719780 2,719780 35,89** 0,6660** 

Resíduo 
Error 

18 1,363892 0,075772   

Total 19 4,083672    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 3,45%)   
Regressão 
Regression 

1 0,758932 0,758932 8,59** 0,3230** 

Resíduo 
Error 

18 1.590954 0,088386   

Total 19 2,349886    

 
c.v.  = coeficiente de variação.  
 = coefficient of variation.   
**  = significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

= significant at 1% probability level. 



 

 
 
FIGURA 6. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de E. citriodora a umidade relativa de 60% e 
temperaturas (T) de 40oC, 50oC e 60oC. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 6. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship for E. citriodora wood at relative humidity (UR) of 
60% and temperatures (T) of 40oC, 50oC and 60oC. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



 

 
 
FIGURA 7. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em água (Ea), para madeira de E. citriodora a temperatura de 50°C e umidades 
relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 7. The equilibrium moisture content (UE) and water-soluble extractives 
content (Ea) relationship ror E. citriodora wood at relative humidities (UR) or 
40%, 60% and 79%, and temperature (T) or 50°C. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



TABELA 7. Análise da variância para a correlaçáo entre a umidade de equilíbrio 
(UE) e o teor de extrativos solúveis em água (Ea), para a madeira de Eucaliptus 
citriodora em diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 7. Analysis of variance of the equilibrium moisture content (UE) and water-
soluble extractives content (Ea) relationship, for E. citriodora wood under 
different conditions of temperature (T) and relative humidity (UR). 

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 4,67%)   
Regressão 
Regression 

1 2,431038 2,431038 15,76** 0,5480** 

Resíduo 
Error 

13 2,005564 0,154274   

Total 14 4,436602    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 7,16%)   
Regressão 
Regression 

1 1,796153 1,796153 15,56** 0,5449** 

Resíduo 
Error 

13 1,500342 0,115411   

Total 14 3,296495    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 7,41%)   
Regressão 
Regression 

1 3,787808 3,787808 13,26** 0,5049** 

Resíduo 
Error 

13 3,714365 0,285720   

Total 14 7,502173    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 6,34%)   
Regressão 
Regression 

1 6,500112 6,500112 13,12** 0,5023** 

Resíduo 
Error 

13 6,441053 0,495466   

Total 14 12,941165    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 6,53%)   
Regressão 
Regression 

1 3,101175 3,101175 14,56** 0,5282** 

Resíduo 
Error 

13 2,769599 0,213046   

Total 14 5,870774    

 
c.v.  = coeficiente de variação.  
 = coefficient of variation.   
**  = significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

= significant at 1% probability level. 
 



 
 
FIGURA 8. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em álcool-benzeno (Eb), para madeira de pinho a umidade relativa de 60% e 
temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 8. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content {Eb) relationship for Parana pine wood at temperatures (T) 
of 40°C,50°C and 60°C, and relative humidity (UR) of 60%. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 

 



 
FIGURA 9. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos solúveis 

em álcool-benzeno (Eb), para madeira de pinho a temperatura de 50oC e 
umidades relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 9. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship for Parana pine wood at relative 
humidities of 40%, 60% and 79% and temperature (T) of50oC. 
** = test t(B) significaDt at 1% probability level. 



TABELA 8. Análise da variância para a correlação entre a umidade de equilíbrio 
(UE) e o teor de extrativos solúveis em álcool-benzeno (Eb), para madeira de 
pinho em diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 8. Analysis of variance of equilibrium moisture content (UE) and alcohol-
benzene-soluble extractives content (Eb) relationship, for Parana pine wood 
under different con(litions oftemperature (T) and relative humidity (UR).  

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 1,71%)   
Regressão 
Regression 

1 3,286501 3,286501 107,17** 0,8562** 

Resíduo 
Error 

18 0,552000 0,030667   

Total 19 3,838501    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 2,84%)   
Regressão 
Regression 

1 1,354559 1,345559 40,79** 0,6938** 

Resíduo 
Error 

18 0,597738 0,033208   

Total 19 1,952297    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 1,71%)   
Regressão 
Regression 

1 3,674455 3,674455 138,39** 0,8849** 

Resíduo 
Error 

18 0,477933 0,026552   

Total 19 4,152388    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 1,86%)   
Regressão 
Regression 

1 6,000078 6,000078 87,35** 0,8291** 

Resíduo 
Error 

18 1,236361 0,068687   

Total 19 7,236439    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 3,31%)   
Regressão 
Regression 

1 3,035512 3,035512 36,03** 0,6669** 

Resíduo 
Error 

18 1,516389 0,084244   

Total 19 4,551901    

 
c.v.  = coeficiente de variação.  
 = coefficient of variation.   
**  = significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

= significant at 1% probability level. 
 
 



 

 
FIGURA 10. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos 

solúveis em álcool-benzeno (Eb), para madeira de mogno a 60% de umidade 
relativa e temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 10. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship for mahogany wood at relative humidity 
(UR) of 60% and temperatures (T) of 40°C, 50°C and 60°C. 
** = text t(B) significant at 1% probability level. 



 
 

 
 
FIGURA 11. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos 

solúveis em álcool-benzeno (Eb), para madeira de mogno a temperatura de 
50°C e umidades relativas (UR) de 400/0, 600/0 e 79%. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 11. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship for mahogany wood at temperature of 
50°C and relative humidities (UR) of 40%, 60% and 79%. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



TABELA 9. Análise da variância para a correlação entre a umidade de equilíbrio 
(UE) e o teor de extrativos solúveis em álcool-benzeno (Eb), para a madeira de 
mogno em diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 9. Analysis of variance of equilibrium moisture content (UE) and alcohol-
benzene-soluble extractives content (Eb) relationship for mahogany wood 
under different conditions of temperature (T) and relative humidity (UR). 

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 2,02%)   
Regressão 
Regression 

1 0,987273 0,987273 20,86** 0,5268** 

Resíduo 
Error 

18 0,851833 0,047324   

Total 19 1,839106    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 2,32%)   
Regressão 
Regression 

1 0,214608 0,214608 9,56% 0,34470** 

Resíduo 
Error 

18 0,403898 0,022439   

Total 19 0,618504    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 1,86%)   
Regressão 
Regression 

1 0,686142 0,686142 25,46** 0,5858** 

Resíduo 
Error 

18 0,485159 0,02653   

Total 19 1,171301    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 2,51%)   
Regressão 
Regression 

1 2,399938 2,399938 25,66** 0,5878** 

Resíduo 
Error 

18 1,683734 0,093541   

Total 19 4,083672    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 3,39%)   
Regressão 
Regression 

1 0,813681 0,813681 9,53** 0,3463** 

Resíduo 
Error 

18 1,536205 0,85345   

Total 19 2,349886    

 
c.v.  = coeficiente de variação.  
 = coefficient of variation.   
**  = significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

= significant at 1% probability level. 



 
 

 
FIGURA 12. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos 

solúveis em álcool-benzeno (Eb), para madeira de E. citriodora a 60% de 
umidade relativa e temperaturas (T) de 40°C, 50°C e 60°C. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 12. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship, for E. citriodora wood at relative 
humidity of 60% and temperatures (T) of 40°C, 50°C and 60°C. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



 
 
FIGURA 13. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos 

solúveis em álcool.benzeno (Eb), para madeira de E. citriodora a 50°C de 
temperatura e umidades relativas (UR) de 40%, 60% e 79%. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 13. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship, fór E. citriodora wood at temperature of 
50°C and relative humidities (UR) of 40%, 60% and 79%. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



TABELA 10. Análise da variância para a correlação entre a umidade de equilíbrio 
(UE) e o teor de extrativos solúveis em álcool-benzeno (Eb), para madeira de E. 
citriodora em diferentes condições de temperatura (T) e umidade relativa (UR). 

TABLE 10. Analysis of variance of equilibrium moisture content (UE) and alcohol-
benzene-soluble extractives content (Eb) relationship, for E. citriodora wood 
under different conditions of temperature (T) and relative humidity (UR). 

 
Causa de variação 
Source of variation 

G.L. 
D.F. 

SQ 
SS 

QM 
SM 

F r2 

  T = 40oC, UR = 60% (c.v. = 4,88%)   
Regressão 
Regression 

1 2,243827 2,243827 13,30** 0,5058** 

Resíduo 
Error 

13 2,192775 0,168675   

Total 14 4,436602    
  T = 50oC, UR = 40% (c.v. = 7,51%)   
Regressão 
Regression 

1 1,646962 1,646962 12,98** 0,4996** 

Resíduo 
Error 

13 1,649533 0,126887   

Total 14 3,296495    
  T = 50oC, UR = 60% (c.v. = 7,45%)   
Regressão 
Regression 

1 3,746369 3,746369 12,98** 0,4994** 

Resíduo 
Error 

13 3,755804 0,288908   

Total 14 7,502173    
  T = 50oC, UR = 79% (c.v. = 6,30%)   
Regressão 
Regression 

1 6,586952 6,586952 13,48** 0,5090** 

Resíduo 
Error 

13 6,354213 0,488786   

Total 14 12,941165    
  T = 60oC, UR = 60% (c.v. = 6,21%)   
Regressão 
Regression 

1 3,371834 3,371834 17,54** 0,5743** 

Resíduo 
Error 

13 2,398940 0,19226   

Total 14 5,870774    

 
c.v.  = coeficiente de variação.  
 = coefficient of variation.   
**  = significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

= significant at 1% probability level. 



 

 
 
FIGURA 14. Relação entre a umidade de equilíbrio (UE) e o teor de extrativos 

solúveis em álcool-benzeno (Eb) para as madeiras de pinho, mogno e E. 
citriodora. A umidade de equilíbrio corresponde às condições de 50°C de 
temperatura e 60% de umidade relativa. 
** = teste t(B) significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

FIGURE 14. The equilibrium moisture content (UE) and alcohol-benzene-soluble 
extractives content (Eb) relationship, for Parana pine, mahogany and E. 
citriodora woods at temperature of 50°C and relative humidity of 60%. 
** = test t(B) significant at 1% probability level. 



 
Na tabela 11 pode-se comparar os valores médios das umidades de equilíbrio 

determinadas experimentalmente para as madeiras de pinho, mogno e E. citriodora, com as 
umidades de equilíbrio obtidas através das tabelas do FOREST PRODUCTS 
LABORATORY (1974) e com o auxílio da equação de SIMPSON (1971).  

A equação proposta por Simpson foi desenvolvida com base nas tabelas do Forest 
Product Laboratory. Essas tabelas reportam dados experimentais de Picea sitchensis e são 
normalmente utilizadas na elaboração de programas de secagem para qualquer espécie. Na 
tabela 11 pode-se notar que os valores experimentais obtidos para o pinho assemelham-se 
aos valores fornecidos pelo F .P .L. ou calculados pela equação de Simpson. Para o mogno 
essa semelhança ocorre apenas à umidade relativa de 40%. O E. citriodora, por sua vez, 
mostrou valores de equilíbrio inferiores aos teóricos em todas as condições de temperatura 
e umidade relativa estudadas. 

Esses resultados confirmam as afirmações de PECK (1965), e ORMAN (1966), 
dentre outros, de que as tabelas e fórmulas comumente utilizadas no cálculo da umidade de 
equilíbrio para a secagem de madeira em estufas, náo podem ser utilizadas indistintamente 
para qualquer espécie, pois elas apresentam valores médios e podem induzir a erros durante 
a secagem. 
Utilizando-se, como exemplo, o programa de secagem sugerido por PRATT (1974), para 
Eucalyptus spp (programa B, página 132), pode-se calcular o erro causado pela utilização 
de tabelas com valores médios da umidade de equilíbrio. O referido programa recomenda 
regular as condições do secador para 50°C de temperatura e 60% de umidade relativa 
quando a madeira em secagem atingir 25% de umidade. A umidade de equilíbrio 
correspondente a essas condições, estimada pela equação de Simpson, seria de 9,49%, 
resultando em um gradiente de secagem igual a 2,6. Na realidade os dados experimentais 
mostram que a umidade de equilíbrio para o E. citriodora será de 7,21 %, significando um 
gradiente de secagem igual a 3,5. A utilização da equação de Simpson levaria a um 
aumento de 35% no gradiente de secagem, com o consequente aumento na velocidade da 
secagem e na possibilidade de surgirem defeitos na madeira. 



TABELA 11. Valores médios da umidade de equilíbrio (UE) obtidos 
experimentalmente para madeiras de pinho, mogno e E. citriodora; e segundo 
as tabelas do FOREST PRODUCTS LABORATORY (1974) e a equação de 
Simpson (1971). 

TABLE 11. Mean values of equilibrium moisture content (UE) experimentaly 
obtained for Parana pine, mahogany and E. citriodora, woods according the 
FOREST PRODUCTS LABORATORY (FPL) and the Simpson's tables. 

 
Umidade de equilíbrio (UE) (%) 

Equilibrium moisture content (%) 
Temperatura (oC) 
Temperature (oC) 

Umidade 
Relativa 

Relative himidity 
(%) 

Pinho Parana 
Pine 

Mogno 
Mahogany 

E. citriodora FPL 
(1974) 

Simpson (1971) 

40 60 10,21 10,79 8,41 10,78 10,12 
50 40 6,42 6,46 4,74 6,76 6,49 
50 60 9,55 8,84 7,21 9,64 9,49 
50 79 14,11 12,21 11,11 14,02 14,03 
60 60 9,28 8,62 7,06 9,10 8,84 

 
Essas considerações provam não só a necessidade de estudos mais profundos sobre 

o relacionamento água-madeira das espécies amplamente utilizadas em marcenaria e 
construção civil, como também o erro em que se pode incorrer utilizando as tradicionais 
tabelas do Forest Products Laboratory ou a equação proposta por Simpson na estimativa da 
umidade de equilíbrio para madeiras que não apresentam características semelhantes à 
espécie que foi utilizada na elaboração dessas tabelas. 

Analisando-se em conjunto os resultados obtidos para as três espécies, conclui-se 
que o teor de extrativos não é fator dominante na adsorção de umidade, pois sua 
contribuição varia com a espécie e nem sempre a madeira com maior teor de extrativos é a 
que apresenta menor higroscopicidade. Provavelmente, os fatores inerentes da madeira que 
condicionam a adsorção de umidade são o teor de celulose e a cristalinidade dessa celulose, 
pois, de acordo com STAMM (1964), acredita-se que a água entra livremente nas regiões 
amorfas da celulose, onde é adsorvida pelos grupos hidróxilos disponíveis. Na região 
cristalina a água é adsorvida somente na superfície, devido a sua inabilidade em penetrar o 
entrelaçamento de cristais das moléculas cristalinas de celulose. 

Embora seja bastante difundido e acatado o conceito de que espécies ricas em 
extrativos possuem baixa higroscopicidade, WANGAARD & GRANADOS (1967)já 
haviam demonstrado que, para umidades relativas baixas e intermediárias, esse conceito 
não é válido. Os autores provaram também que, em condições de umidades relativas 
próximas a 50%, a superfície da parede celular está quase que totalmente saturada, e que 
aumentando-se a umidade relativa, a adsorção d'água ocorre quase que exclusivamente ho 
interior da parede celular . 

Considerando-se que a distribuição dos extrativos na madeira varia dentro e entre 
espécies, e que a sua atuação como material de enchimento (ocupando locais que estariam 
disponíveis para a adsorção/dessorção de umidade) ocorre tanto no interior como na 
superfície da parede celular, pode-se supor que no mogno os extrativos estariam 
concentrados no interior da parede celular, enquanto que no E. citriodora eles estariam 
depositados na superfície da parede celular. 

 
4. RESUMO E CONCLUSÕES 

 



O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência do teor de extrativos 
na umidade de equilíbrio em madeira de pinho (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze.), 
de mogno (Swietenia macrophylla King), e de E. citriodora Hook. 

Os teores de extrativos solúveis em álcool-benzeno e solúveis em água, e as 
umidades de equilíbrio correspondentes às temperaturas de 40°C, 50°C e 60°C e umidades 
relativas de 40%, 60% e 79% foram determinadas para amostras das três espécies. Os dados 
obtidos foram analisados através da regressáo linear. Com base nos resultados obtidos, 
chegou-se às seguintes conclusões: 

1) Um acréscimo do teor de extrativos ocasionou um decréscimo da umidade de 
equilíbrio nas três espécies estudadas; 

2) O efeito dos extrativos acentuou-se com o aumento da umidade relativa, porém 
esse efeito não se alterou com variações da temperatura; 

3) A redução na higroscopicidade para o pinho está mais correlacionada com os 
extrativos solúveis em álcool-benzeno do que com os solúveis em água. Para o mogno e o 
E. citriodora, o efeito dos dois tipos de extrativos estudados é semelhante; 

4) A redução da umidade de equilíbrio provocada pelos extrativos solúveis em água 
é quantitativamente igual àquela ocasionada pelos extrativos solúveis em álcool-benzeno; 

5) A redução da higroscopicidade é mais acentuada para o E. citriodora, 
decrescendo gradativamente para o pinho e o mogno; 

6) O teor de extrativos náo é fator dominante na higroscopicidade da madeira, e sua 
influência varia com a espécie. Em condições de umidade relativa inferiores a 60%, um 
conteúdo elevado de extrativos náo implica necessariamente em uma umidade de equilíbrio 
reduzida. 

O estudo desenvolvido permite, ainda, prever que as umidades de equilíbrio 
calculadas com base nas tabelas do Forest Products Laboratory ou na equação de Simpson 
não são adequadas para as madeiras de mogno e E. citriodora, recomendando-se a 
elaboração de tabelas apropriadas para as espécies mais comumente utilizadas nas nossas 
condições. 
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