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O método de secagem ao ar livre é o mais 
utilizado no Brasil. Se bem conduzido,pode ser 
muito eficiente, tanto para a produção de peças e 
produtos que aceitam um certo teor de umidade, 
como para a secagem combinada com o método 
artificial de secagem (em estufa), realizando uma 
forma de pré-secagem (eliminando a água capilar) 
e reduzindo a permanência da madeira na estufa 
de secagem. 

As principais vantagens do método de 
secagem ao ar livre são: 

 Baixo investimento inicial 
 Reduzidos custos energéticos (se restringe 

ao empilhamento) e de manutenção 
 Simplicidade de execução 

As principais limitações do método são: 
 Dependência das variáveis meteorológicas 
 Dificuldade de obtenção de baixos teores 

de umidade 
 Necessidade de consideráveis áreas para o 

pátio de secagem 
 Períodos longos de secagem 
 Capital mobilizado por mais tempo 

 
Apesar de suas desvantagens e limitações, a 

secagem ao ar livre, quando empregada de forma 
adequada, seguindo os procedimentos e 
recomendações técnicas, pode ser um método 
eficiente, contribuindo de forma significativa para a 
produção de madeira de qualidade, com baixa 
incidência de defeitos e teor de umidade adequado 
para determinadas finalidades. 

Procedimentos técnicos recomendados para 
realizar a secagem ao ar livre com qualidade: 

 Estruturação do pátio de secagem 
 Estruturação da pilha de madeira 

 
Estruturação do pátio de secagem 

O sucesso de uma secagem ao ar livre começa 
pela adequada estruturação do pátio de secagem. 
O local deve ter as seguintes características: 

 Espaço amplo e bem drenado (evitar 
acúmulo de umidade) 

 Localização próxima à serraria, que permita 
fácil movimentação de madeiras, tanto 
para a chegada de madeira “verde” (com 
elevado teor de umidade), como para a 
saída de madeira seca 

 Se possível, o pátio deve possuir piso ou 
algum revestimento que evite o contato 
direto da madeira com o solo 

 O local deve ser livre de vegetação 
 O entorno do pátio não deve ter árvores, 

construções ou outros obstáculos que 
possam impedir a passagem dos ventos 
 
 

Estruturação das pilhas de madeira 
Essas pilhas devem ser compostas por tábuas 

de madeira de mesma espécie e mesma 
espessura.  

Cada espécie de madeira tem um 
comportamento diferente durante a secagem, por 
essa razão é tão importante termos na pilha 
madeiras de mesma espécie. Assim, como a 
espessura da peça é um determinante para a 
velocidade de secagem, quanto mais espessa a 
peça, mais lenta será a secagem.  

Portanto, se tivermos em uma mesma pilha 
diferentes espécies, com diferentes espessuras, 
terão ritmos de secagem distintos.Enquanto 
algumas peças estarão mais secas, outras estarão 
mais úmidas. Esta variabilidade de umidades será 
um problema para o devido aproveitamento desta 
pilha de madeira. 

Procedimentos técnicos importantes que 
devem ser considerados para a estruturação das 
pilhas de madeira: 

 Posicionamento  
 Organização e Identificação das pilhas 
 Base 
 Cobertura 
 Separadores 
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POSICIONAMENTO 
As pilhas de madeira devem ser posicionadas 

perpendicularmente à direção dos ventos 
predominantes da região. Isso permitirá uma maior 
passagem de ar entre as tábuas da pilha, o que 
contribui na aceleração do processo de secagem 
(Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Posicionamento da pilha em relação ao vento. 

ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS PILHAS 
A distribuição das pilhas no pátio de secagem 

deve ocorrer de forma organizada, permitindo 
facilmente a passagem de empilhadeiras, ou outras 
formas de transporte (vagonetes etc.) das tábuas.  

Deve haver algum sistema de identificação 
que aponte a espécie de madeira que compõe a 
pilha, data de ingresso no pátio de secagem e 
outras observações. Isso é importante 
pararacionalizar as atividades no pátio de 
secagem.  

 
BASE 

A pilha deve ser montada sobre uma base, 
evitando o contato direto da madeira com o solo e 
possibilitando a passagem de ar na parte inferior 
da pilha.  

As bases podem ser de alvenaria, madeira 
tratada ou outro material que tenha durabilidade e 
suporte a carga da pilha.  

Recomenda-se que a base tenha em torno de 
50 cm de altura (Figura 2).  

 
Figura 2 - Pilha de madeira em base de alvenaria de 
aproximadamente 50 cm de altura. 

COBERTURA 
Se possível, recomenda-se que a pilha de 

madeira tenha algum tipo de cobertura: telhas de 
zinco,madeira ou qualquer outro material 
disponível.  

A cobertura protege a pilha de madeira das 
chuvas e dos raios solares. A exposição direta das 
tábuas ao sol pleno, principalmente em dias 
quentes de verão, pode gerar o surgimento de 
rachaduras na madeira. A cobertura deve ter uma 
leve inclinação de 5 a 10% para evitar o acúmulo de 
água. 

 
SEPARADORES 

O gradeamento das tábuas consiste em 
termos camadas de tábuas intercaladas por 
separadores, também conhecidos como tabiques 
ou sarrafos. Este espaço existente entre uma 
camada de tábuas e outra, formado pela presença 
do separador, permite a passagem de ar entre as 
tábuas, possibilitando, dessa forma, a secagem da 
madeira.   

Os separadores devem ser bem secos, ser de 
madeira dura (alta densidade) e estar em bom 
estado de conservação. Em uma pilha, devem-se 
utilizar separadores com as mesmas dimensões 
(Figura 3). 
 

 
Figura 3 - Separadores de madeira. 

Os separadores devem ser distribuídos ao 
longo da pilha, no sentido horizontal, espaçados de 
acordo com as dimensões da pilha e das tábuas. 
Em geral, recomenda-se que o espaçamento entre 
separadores seja de 60 cm a 1 m.  

É importante que os separadores estejam 
alinhados verticalmente. Esta medida é 
determinante para evitar empenos nas tábuas 
(Figura 4). 

 
Alinhamento dos Alinhamento dos 
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Figura 4 – Alinhamento vertical de separadores em pilhas de 
madeira. 

Medidas para minimizar defeitos de secagem 
Rachaduras – Emprego de cobertura na pilha de 
madeira, vedação dos topos de tábuas com 
produto impermeabilizante (Figura 5). 
 

 
Figura 5 - Vedação do topo das tábuas com produto 
impermeabilizante, para evitar o desenvolvimento de 
rachaduras. 

Empenamentos – Espaçamento adequado dos 
separadores ao longo do comprimento da pilha; 
alinhamento vertical dos separadores; utilização de 
cargas (pesos) sobre as pilhas, para evitar o 
desenvolvimento de empenos, particularmente 
encurvamento em tábuas da parte superior da 
pilha. 
 
Medidas para reduzir o tempo de secagem 

Posicionar as pilhas perpendicularmente aos 
ventos predominantes; eliminar obstáculos no 
entorno do pátio de secagem livre, para plena 
circulação do vento; utilizar sarrafos mais espessos 
(recomendado para madeiras de fácil secagem, 
como do gênero Pinus). 

  
Variáveis meteorológicas 

O processo de secagem da madeira é 
influenciado, principalmente, por quatro variáveis 
meteorológicas: temperatura, umidade relativa, 
precipitação pluviométrica e ventos.  

De maneira geral, quanto maior a 
temperatura, menor a umidade relativa, menor 
precipitação pluviométrica e maior a circulação dos 
ventos, mais rapidamente ocorrerá à secagem da 
madeira (Figura 6).  
 
 

 
Figura 6 - Relação das variáveis meteorológicas com a secagem 
da madeira. 

Por isso, é importante o conhecimento do 
clima da região onde ocorre a secagem da madeira. 

Em função da variação meteorológica, 
teremos velocidades de secagem diferentes para 
cada estação do ano. No Rio Grande do Sul, 
normalmente, teremos uma secagem mais rápida 
no verão e primavera e mais lenta no inverno e 
outono (Figura7).  

 

 
Figura 7 - Curva de secagem da madeira ao ar livre para Pinus 
sp. com 1 polegada de espessura, realizada no inverno (69 dias 
para atingir 19% de umidade) e na primavera (26 dias para 
atingir 17%) de 2017, em Pelotas-RS. 

Umidade de equilíbrio da madeira 
A umidade de equilíbrio é o teor de umidade 

que a madeira atinge, quando deixada em 
condições de umidade relativa e temperaturas 
constantes (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Umidade de Equilíbrio em cidades do RS. 

Cidade Umidade de Equilíbrio 

Máxima Mínima Média 

Porto Alegre 17,4 12,7 15,0 

Pelotas 18,2 14,9 16,7 

 
Isso demonstra que, em Pelotas, no período 

mais seco do ano, pode se obter, na secagem ao ar 
livre, madeiras com aproximadamente 15% de 
umidade e, no período mais úmido, em torno de 
18%. Lembrando que produtos de madeira de 
maior valor agregado, como móveis, esquadrias, 
pisos etc., necessitam de teor de umidade na faixa 
entre 8 e 12%.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como o mencionado anteriormente, a 
secagem ao ar livre pode ser um método muito 
eficiente e produtivo de secagem da madeira. 
Entretanto, o sucesso desse processo está 
diretamente relacionado com o emprego dos 
procedimentos técnico-científicos recomendados. 
São procedimentos simples, de fácil execução e 
que não exigem maiores investimentos. No 
entanto, são determinantes para reduzir o tempo 
de secagem e minimizar a incidência de defeitos de 
secagem. 

Cabe ressaltar, contudo, que a principal 
limitação da secagem ao ar livre é a obtenção de 
baixos teores de umidade. No Rio Grande do Sul, 
dificilmenteconseguiremos obter madeiras com 
menos de 15% de umidade. Isso significa que, para 
produzirmos madeira para finalidades de maior 
valor agregado (móveis, pisos, esquadrias, forros, 
etc), será necessário combinar esse método com a 
secagem em estufa. 

Utilizando-se somente do método de secagem 
ao ar livre e adotando os devidos procedimentos 
técnicos, será possível produzir madeira de 
qualidade para produtos de madeira que 
necessitem de teor de umidade um pouco mais 
elevado, como peças que ficarão expostas a 
ambiente externo e para outras finalidades que 
requerem teor de umidade na faixa de 16 a 20%.  
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