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da curva da posição angular em função do tempo.
Foram realizadas cinco medidas para essa amostra.

Introdução
O gênero Pinus pertence à ordem Coniferae, do
grupo das Gymnospermae. Sua área de ocorrência
natural vai da região polar até os trópicos,
englobando os continentes da Europa, Ásia,
América do Norte e Central, não ocorrendo
naturalmente na América do Sul. O Pinus é uma
espécie tolerante a baixas temperaturas e ao plantio
em solos rasos e pouco produtivos para agricultura.
Dele se origina a celulose de fibra longa, muito
resistente e ideal para a fabricação de papéis para
embalagens e papéis de imprensa, entre outros
tipos. As árvores deste gênero ocupam 404 mil
hectares, o que corresponde a 18,4% das áreas de
florestas plantadas que abastecem as fábricas de
celulose instaladas no Brasil. O melhoramento
genético tornou o uso industrial do Pinus cada vez
mais viável. Por ser uma madeira que apresenta as
características anteriores, resolveu-se caracterizá-la
por meio de um sistema de medida que utiliza um
pêndulo de torção e sensor de movimento de
rotação.

Objetivos
Determinar o valor do módulo de cisalhamento (G)
para uma amostra de Pinus com um sistema de
medida que usa um pêndulo de torção.

Material e Métodos
Foi preparada uma amostra de Pinus, cuja seção
transversal retangular apresenta as dimensões
relativas aos seus lados de: a=(4,60±0,05) mm e
b=(5,20±0,05) mm. O seu comprimento é
L=(38,85±0,05) mm. Um método alternativo para
medir G foi utilizado, levando em conta à medida da
inércia rotacional desse sistema (ITOTAL) e estudos
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de relaxação anelástica . Para aplicá-lo foi
necessário utilizar um sensor de movimento
rotacional (RMS) e construir um pêndulo de torção
como mostra a Fig. 1. Baseado na equação de
movimento do pêndulo de torção e na resistência
2
dos
materiais
chega-se
a:

Resultados e Discussão
Baseado nas curvas experimentais do tipo da Fig. 1
(b), φ versus t, e na equação (1) foi determinado o
valor de G, que é G=(8,496±0,004) GPa. Não foi
possível confrontar este valor com a literatura, pois a
torção do Pinus é raramente exigida, e na literatura
são utilizadas técnicas diferentes desta. Devido à
existência de várias espécies de Pinus, pela sua
anisotropia e outros fatores físicos que devem ser
levados em conta, infelizmente não foi possível uma
comparação com as outras técnicas. Em nosso
experimento, torcemos a amostra em torno de seu
eixo axial (paralelo à grã), que representa os
módulos GLR e GLT que não variam muito entre si.

Conclusões
O método alternativo empregado na medida do
módulo de cisalhamento G do Pinus nos pareceu
uma boa solução para estudar as características
das madeiras, pois é de fácil aplicação e de boa
reprodutibilidade para a grandeza medida.
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ITOTAL é a inércia rotacional (ITOTAL=(528±4)10 kgm )
3
e seu valor foi obtido de acordo com a literatura . A
velocidade angular ω0 e o atrito interno do sistema
δ/2π foram determinados dinamicamente, por meio
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Figura 1. (a) Sistema de medida: (1) RMS; (2)
Fixação da amostra; (3) Pêndulo de torção; (4)
Eletroimã; (b) Resultado típico da amostra de Pinus
usando o RMS e aplicativo Origin 7.0 para ajuste da
função “Wave form” e determinação de δ e ω0.
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