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Introdução
• Ensaios não destrutivos – Ross 1998
• Infravermelho próximo (NIR)
Infravermelho próximo
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Objetivos
• O objetivo do trabalho foi a caracterização
tecnológica das madeiras de Eucalyptus grandis e
Pinus caribaea Var. hondurensis por meio de
espectroscopia no infravermelho próximo (Near
infrared spectroscopy – NIRS).

Material e Métodos
• Espécies
– Eucalyptus grandis
– Pinus caribaea var. hondurensis

• Análise convencional:
Laboratório de Engenharia e Física do LPF/SFB.
• Densidade (Copant 30:1 – 005/461 -72)
• Retratibilidade tangencial, radial e volumétrica (Copant
30:1 – 005/462 -71)
• Ensaios de Flexão estática (Copant 30:1 - 006/72)

Material e Métodos...



Análise não destrutiva



Infravermelho Próximo (NIR)
 Setor de Química, Adesivos e Borracha Natural do Laboratório
de Produtos Florestais (LPF/SFB).
 3 amostras, 2 x 2 x 1 cm, com exposição da face (transversal,
radial e tangencial), para cada espécie, retirados dos corpos
de prova utilizados no ensaio convencional de densidade e
retratibilidade. Acabamento com lixa de papel nº 80.
 Espectrofotômetro no infravermelho próximo com
transformada de Fourier (FT-NIR), marca Bruker, modelo
Tensor 37, com dispositivo de refletância difusa EasyDiff da
marca Pike.

Material e Métodos...



Análise não destrutiva



Infravermelho Próximo (NIR)
 Análise multivariada pelo método dos Mínimos Quadrados
Parciais (PLS) e submetidos a validação cruzada para a
obtenção da curva de calibração e correlação das
propriedades físicas e mecânicas.
 Eucalipto: 2/3 das amostras foram usadas para construir a
calibração, e 1/3 para a validação.
 Pinus: validação cruzada completa. Não houve validação em
amostras externas
 Região do espectro acima de 9000 cm-1 foi retirada: para a
eliminação de ruídos.

Material e Métodos...



Delineamento e testes estatísticos



Análise estatística descritiva
ANOVA e teste F com significâncias a 1 e 5 % de
probabilidade. Correlação: Pearson a 1 e 5 %.
Teste de Tukey.
Regressões para ajustes de equações estimando valores de
propriedades físicas e mecânicas das madeiras em estudo.
Software SPSS versão 15.0
Os espectros obtidos nos ensaios de NIR, foram submetidos à
análise utilizando o pacote estatístico Quant 2 do software
OPUS fornecido pela Bruker Optics.









Resultados e Discussão
• NIR

Calibração para separação em grupos das
madeiras de pinus e eucalipto, faces radial,
tangencial e transversal

Validação cruzada para separação em
grupos das madeiras de pinus e eucalipto,
faces radial, tangencial e transversal.

Resultados e Discussão...

• Face tangencial é a que melhor prediz os valores das
propriedades físico-mecânicas das madeiras em estudo.
• Densidade
– Eucalyptus: calibração com dois fatores, R2 de 0,64 e 0,50 para a
VC.
– Pinus: calibração com cinco fatores, R2 de 0,95 e 0,75 para a VC.

• Retratibilidade Volumétrica
– Eucalyptus: calibração com dois fatores, R2 de 0,83 e 0,37 para a
VC.
– Pinus: calibração com dois fatores, R2 de 0,69 e 0,49 para a VC.

Resultados e Discussão...

• A predição do coeficiente de anisotropia das madeiras de
Eucalyptus e Pinus não foram satisfatórias. Conseguiu-se montar
um modelo de calibração, mas não se foi possível validá-lo.
• MOE
– Eucalyptus: calibração com seis fatores, R2 de 0,99 e 0,23 para a
VC.
– Pinus: calibração com seis fatores, R2 de 0,99 e 0,88 para a VC.

• MOR
– Eucalyptus: calibração com três fatores, R2 de 0,52 e 0,37 para a
VC.
– Pinus: calibração com sete fatores, R2 de 0,99.

Resultados e Discussão...

Densidade básica (g/cm3) predita por NIR

Densidade básica (g/cm3) predita por NIR

• NIR

Densidade básica (g/cm3) observada

Calibração para a densidade básica de
eucalipto, face tangencial.

Densidade básica (g/cm3) observada

Validação cruzada para a densidade básica
de eucalipto, face tangencial.

Resultados e Discussão...

Densidade básica (g/cm3) predita por NIR

Densidade básica (g/cm3) predita por NIR

• NIR

Densidade básica (g/cm3) observada

. Calibração para a densidade básica de
pinus, face tangencial.

Densidade básica (g/cm3) observada

Validação cruzada para a densidade básica
de pinus, face tangencial

Conclusão
• A técnica de infravermelho próximo para as madeiras de
eucalipto e pinus pode ser considerada alternativa para a
caracterização das madeiras destas espécies.
• Na análise por NIR as melhores correlações encontradas
foram para a densidade, o MOE, a retratibilidade, o MOR
e a anisotropia.
• A calibração e validação não foram satisfatórias, podendo
ser melhoradas com a utilização de um número maior de
amostras e que possuam um intervalo de valores mais
contrastante.
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