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RESUMO 

 

ALMEIDA, T. H. Efeito do intemperismo sobre propriedades da madeira. 2019. 121p. 

Tese (Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

A utilização da madeira em ambiente externo faz com que peças estruturais estejam expostas 

aos intemperismos, que causam degradação de materiais. Esta investigação objetivou avaliar 

os efeitos dos intemperismos artificial e natural sobre as propriedades físicas, químicas e 

mecânicas de madeiras, abrangendo todas classes de resistência preconizadas pela ABNT 

NBR 7190/1997, bem como a comparação dos dois processos de envelhecimento com base no 

desempenho mecânico deste material. Amostras de oito classes de resistência foram expostas 

ao intemperismo natural durante 360 dias em três níveis de tratamento, comparando seus 

efeitos com amostras das mesmas madeiras expostas ao intemperismo artificial durante 384 

horas em três níveis de tratamento. As propriedades avaliadas foram: Módulo de elasticidade 

na flexão estática, Valor convencional de resistência na flexão estática, Resistência à 

compressão paralela às fibras, Dureza Janka perpendicular às fibras, Limite elástico em flexão 

estática, Densidade aparente e cor. A miscroestrutura do material foi avaliada utilizando 

técnicas de Difração de Raio-X e Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo. As porções mais 

envelhecidas das amostras foram analisadas quimicamente. A sistemática de amostragem 

utilizada possibilitou o estudo do desempenho de amostras de controle, realizando assim uma 

abordagem relativa e generalizada de resultados.  De acordo com os resultados, constatou-se 

queda de desempenho mecânico das madeiras em torno de 15%, com aumento do Limite 

elástico em 18%, para 360 dias envelhecimento natural. Um ciclo de envelhecimento artificial 

(nas condições adotadas nesta investigação), conforme correlação realizada, corresponde a 

aproximadamente 6 dias de exposição ao intemperismo natural. As técnicas para avaliação da 

microestrutura e análises químicas da madeira foram eficazes, produzindo resultados 

importantes para a compreensão dos fenômenos retratados neste trabalho. 

 

Palavras chaves: Artificial; Intemperismo; Madeira; Natural; Propriedades. 

 

 

  



  



ABSTRACT 

 

ALMEIDA, T. H. Effect of weathering on the wood properties. 2019. 121p. Ph.D. Thesis 

(Ph.D. in Science and Materials Engineering) – School of Engineering of São Carlos, 

University of São Paulo.  

 

Outdoor utilization of wood makes structural pieces being exposed to the weathering, causing 

the material degradation. This investigation aimed to evaluate the effects of artificial and 

natural weathering on the physical, chemical and mechanical properties of wood, covering all 

strength classes preconized by ABNT NBR 7190/1997, as well as to compare both aging 

processes based on the material mechanical performance. Samples of eight strength classes 

were exposed to natural weathering for 360 days in three treatment levels, comparing its 

effects with samples exposed to artificial weathering for 384 hours in thee treatment levels. 

Woods were evaluated in Modulus of elasticity in static bending, Conventional value of 

strength in static bending, strength in compression parallel to grain, Janka hardness 

perpendicular to grain, Elastic limit in static bending, Density and Color. The microstructure 

was evaluated by X ray Diffraction and Small angle X ray scattering. The more aged fractions 

of samples were chemically analyzed. Sampling strategy made possible the study of the 

control samples performances, carrying out a relative and more general results approach. 

According to results, there is decreasing of wood mechanical performance about 15%, and 

increasing of Elastic limit about 18%, in 360 days of natural aging. One cycle of artificial 

weathering (with conditions here considered), based on correlation analysis performed, 

corresponds to about 6 days of natural weathering exposure. The techniques of microstructure 

evaluation and chemical analyzes were effective, providing important results for the 

comprehension of the phenomena portrayed here. 

 

Keywords: Artificial; Natural; Properties; Weathering; Wood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A madeira é um material orgânico, de origem renovável, com apreciadas propriedades 

físicas, químicas e mecânicas, que há tempos vem sendo utilizada pelos seres humanos para 

satisfazer algumas carências como, por exemplo: fogo, ferramentas e abrigo. Este material 

provindo do lenho das árvores é dividido em dois grandes grupos relativos à planta em que a 

madeira foi extraída: Coníferas e Dicotiledôneas - Softwood e Hardwood, de acordo com a 

literatura correlata. As Coníferas são caracterizadas pela presença de traqueídes para 

sustentação da árvore e transporte de fluidos, enquanto as Dicotiledôneas apresentam fibras e 

vasos, respectivamente, para estas finalidades (ALMEIDA et al., 2017; CALIL JR et al., 

2003; ZENID, 2009). 

As propriedades mecânicas da madeira apresentam grande importância, tanto que a 

utilização deste material na construção civil é muito comum para diversas finalidades, desde a 

confecção de componentes de edificação como portas, batentes e esquadrias, até elementos 

estruturais como pilares e vigas. O emprego da madeira em fôrmas e cimbramentos também 

ocorre com elevada frequência (BRITO, 2014; ALMEIDA et al., 2018). 

Para a melhor utilização deste recurso, é importante a realização da determinação das 

propriedades da madeira relevantes para projeto de estruturas, bem como, a correta elaboração 

deste projeto. Para isso, o documento normativo brasileiro ABNT NBR 7190:1997 “Projeto 

de Estruturas de Madeira” preconiza procedimentos para caracterização mecânica da madeira 

e método de cálculo de elementos estruturais em madeira. É importante citar que este 

documento está sendo revisado e que, nesta pesquisa, alguns pontos da revisão da norma estão 

sendo utilizados, como por exemplo, as categorias de Classes de resistência atualizadas. 

O documento normativo brasileiro preconiza oito Classes de resistência para madeiras 

com base no valor característico da resistência à compressão paralela as fibras (valor referente 

ao percentil 5% de uma distribuição normal). Destas, 3 classes se referem a Coníferas (C20, 

C25 e C30), e 5 classes se referem a Dicotiledôneas (D20, D30, D40, D50 e D60). Além 

disso, este documento apresenta propriedades de resistência, rigidez e densidades para cada 

classe de resistência, o que auxilia muito na confecção de projetos estruturais em madeira, 

bem como no uso seguro deste material nas diversas finalidades (ALMEIDA et al., 2016). 

Madeira é comumente utilizada em estruturas à céu aberto, quando se trata de grandes 

estruturas como pontes e passarelas. Nestas circunstâncias os elementos estruturais estão 
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sujeitos à alguns agentes abióticos (incidência de chuva, variações de umidade relativa do ar, 

radiações solares e variações de temperatura), que é o Intemperismo (ACEVEDO et al., 2013; 

BERTOLINI et al., 2013; EVANS, 2013). A utilização de vernizes e stains pode inibir a 

degradação de peças de madeira utilizadas em meio externo pelo intemperismo, porém estes 

tratamentos também podem sofrer degradação (descascamento e gretamento), expondo a 

superfície do elemento estrutural aos efeitos do intemperismo (MAGALHÃES et al., 2006). 

Na literatura, o efeito do intemperismo é chamado de Envelhecimento (Aging). Assim, neste 

texto, ambos os termos serão utilizados. 

A abordagem dos efeitos do intemperismo sobre as propriedades da madeira tem sido 

feita focalizando principalmente nas mudanças nas superfícies e mudanças das composições 

químicas de madeira envelhecidas. Isto se deve à necessidade de avaliação e inibição dos 

efeitos negativos do envelhecimento sobre os aspectos visuais da madeira (mudança de cor e 

qualidade da superfície exposta) (BAYSAL, 2012; BAYSAL et al., 2014; GARCIA et al., 

2014). Cabe ressaltar, ainda, que peças de madeira com aspecto envelhecido também 

apresentam valor de mercado pelas características estéticas. 

Com o intuito de avaliar as propriedades de materiais envelhecidos, câmaras de 

envelhecimento artificial têm sido utilizadas. São capazes de simular o intemperismo natural, 

contando com lâmpadas de radiação UVA ou UVB, sprays de água, humidificador de ar e 

controle de temperatura. O envelhecimento artificial da madeira e derivados conta com ciclos 

de envelhecimento predeterminados pela ASTM G154 “Standard Practice for Operating 

Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials”, assim 

é possível comparar a degradação ocorrida devida à exposição a um ciclo de envelhecimento 

artificial adotado por determinado período de tempo, e a degradação ocorrida pela exposição 

ao intemperismo natural por um período predeterminado. 

O envelhecimento artificial ocorre de maneira acelerada em relação ao natural e a 

utilização desta sistemática permite estimar o comportamento de materiais envelhecidos 

realizando um teste rápido (YILDIZ et al., 2013; FEIST & HON, 1987). Porém, não foi 

encontrado na literatura qualquer documento que apresente uma investigação entre as 

robustezes dos envelhecimentos artificial e natural, ou seja, que permita saber quanto equivale 

um ciclo de envelhecimento artificial determinado em dias de envelhecimento natural. Tendo 

um parâmetro desta equivalência de efeitos, seria possível averiguar efeitos dos tratamentos na 

madeira (preservativo, térmico e de superfície) sob a sua durabilidade em ambientes externos. 

É importante citar que o intemperismo natural varia com a localização e com as 

estações do ano. Assim, na avaliação de efeitos do intemperismo natural sobre a propriedade 
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de materiais é de suma importância reunir os dados meteorológicos da região onde está sendo 

realizado o tratamento, contando ainda com a mensuração da radiação solar média diária 

durante o período (MOHEBBY & SAEI, 2015; YILDIZ et al., 2011; RODRÍGUEZ-ANDA 

& FUENTES-TALAVERA, 2013). 

Outro aspecto é que a maioria dos trabalhos encontrados na literatura, envolvendo os 

efeitos do intemperismo sobre as propriedades da madeira, está focada em aspectos visuais do 

material. Porém existe a necessidade do estudo da queda de desempenho mecânico de 

elementos estruturais em madeira sujeitos ao intemperismo (pelo emprego da madeira em 

estruturas a céu aberto) (MOHEBBY & SAEI, 2015).  

Em Ciência dos Materiais, prioriza-se o estudo da causa e efeito dos fenômenos 

relacionados às propriedades dos materiais. Assim, este trabalho também foca a averiguação 

da causa da queda de desempenho mecânico da madeira envelhecida, por meio da 

investigação dos componentes químicos (celulose, hemiceluloses, ligninas e extrativos), 

técnicas de caracterização da microestrutura de materiais (Difração de Raio-X e 

Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo) (CALLISTER, 2005), e a mudança de cor da 

madeira conforme o documento normativo ASTM D2244 “Standard Practice for Calculation 

of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color 

Coordinates”. 

Este trabalho carrega grande importância para a sociedade ao abordar problemática 

muito recorrente, que é a queda de desempenho mecânico da madeira devido aos efeitos do 

intemperismo, mas pouco explorada na literatura correlata (que concentra esforços na 

investigação de propriedades físicas e aspectos visuais). Além disso, esta pesquisa foi 

realizada com o intuito de abranger toda a gama de classes de resistência preconizadas pelo 

documento normativo brasileiro (envolvendo Coníferas e Dicotiledôneas), utilizando uma 

sistemática de amostragem que possibilitou uma abordagem integrada, trazendo resultados e 

conclusões gerais para o efeito do envelhecimento sobre propriedades físicas, químicas e 

mecânicas da madeira. Estes aspectos atestas a originalidade do trabalho realizado. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos dos intemperismos artificial e 

natural sobre as propriedades físicas, químicas e mecânicas de madeiras, envolvendo todas as 

Classes de resistência preconizadas pela ABNT NBR 7190 em conjunto, comparando os efeitos 

de ambos com base no desempenho mecânico e abordando aspectos microestruturais de 

madeiras envelhecidas por meio de análises químicas e técnicas de Raio-X. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção apresenta conceitos sobre a madeira e suas propriedades, intemperismo e 

mecanismo de envelhecimento e microestrutura da madeira. Pesquisas desenvolvidas 

abordando estes assuntos e encontradas nas bases de dados são citadas na construção do 

raciocínio apresentado. 

 

3.1. O material madeira e suas propriedades importantes para projeto de estruturas 

 

A madeira é provinda do lenho de árvores e estas são divididas em dois grupos: 

Coníferas e Dicotiledôneas (CALIL JR. et al., 2003). Cada um deles apresenta uma anatomia 

específica, em que se sobressai a presença de traqueídes em Coníferas, e fibras e vasos em 

Dicotiledôneas (ALMEIDA et al., 2017). Coníferas apresentam geralmente lenhos inicial e 

tardio distintos sendo possível perceber facilmente a formação de anéis de crescimento 

(CARREIRA & DIAS, 2006). A madeira é um material anisotrópico e parcela expressiva da 

variabilidade de propriedades ocorre devido à presença de lenhos juvenil e adulto (PALMA & 

BALLARIN, 2003), e lenhos de reação, sendo de compressão e de tração para Coníferas e 

Dicotiledôneas, respectivamente (VIDAURRE et al., 2013), além de Cerne e Alburno que 

correspondem às porções inativas e ativas no transporte de seiva no lenho (ZENID, 2009). 

Madeira é utilizada na construção civil preponderantemente como elementos 

estruturais (vigas, pilares, entre outros) (ANDRADE JUNIOR et al., 2014), elementos de 

edificação (pisos, portas, esquadrias, entre outros) (TAKESHITA et al., 2011) e como 

material de suporte durante a realização da obra (fôrmas e cimbramentos) (COSTA, 2014). 

O Brasil apresenta 6,28 milhões de hectares de florestas certificadas. Sobre a Floresta 

Amazônica, estima-se a presença de 16 mil espécies de árvores. Além disso, no ritmo atual, 

estima-se que o tempo necessário para catalogação destas árvores e caracterização das 

propriedades destas madeiras, seja em torno de 300 anos (DUARTE, 2017; STEEGE et al., 

2016). 

De acordo com Steege et al. (2016), entre 1707 e 2015, 11194 espécies de árvores, de 

1225 gêneros e 140 famílias foram catalogadas na Bacia Amazônica. A Floresta Amazônica 

apresenta 6850476 km², com uma estimativa que possua 16000 espécies de árvores, sendo o 
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Brasil detentor de boa parte desta área (4102893 km²) e com 7694 espécies catalogadas (com 

estimativa de 12655 espécies). 

Para a utilização racional da madeira é essencial conhecer suas propriedades físicas e 

mecânicas (CALIL JR. & MOLINA, 2010). O projeto de estruturas de madeira abrange o 

dimensionamento dos elementos estruturais sendo que tais informações, bem como os ensaios 

para caracterização da madeira, no Brasil, são realizados de acordo com o documento 

normativo brasileiro ABNT NBR 7190:1997 “Projeto de Estruturas de Madeira”, e seu Anexo 

B, respectivamente. 

Dentre as propriedades mecânicas da madeira, destaca-se a resistência à compressão 

paralela às fibras, cujos resultados obtidos no ensaio de corpos de prova possibilitam estimar 

o correspondente valor característico e o posterior enquadramento do lote nas classes de 

resistência dadas pela ABNT NBR 7190:1997 (BERTOLINI et al., 2012; FERRO et al., 

2015). Cabe ressaltar que quando se tem o resultado de um número de copros de prova que 

perfazem uma grande amostra, pode-se empregar os resultados para a espécie, não sendo 

necessário empregar as reduções próprias do enquadramento em classes de resistência. Na 

impossibilidade da realização dos ensaios em corpos de prova, a norma ABNT NBR 

7190:1997 estabelece relações entre propriedades de resistência com base no conhecimento 

da resistência na compressão paralela às fibras. As classes de resistência propostas pelo 

projeto de norma PN02: 126.10-001-1:2013 (ABNT NBR 7190) para Coníferas e 

Dicotiledôneas são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1: Classes de resistência Coníferas. 

Classes 
fc0,k fv0,k Ec0,m ρap,m 

(MPa) (MPa) (MPa) (kg/m3) 

C20 20 4 3500 500 

C25 25 5 8500 550 

C30 30 6 14500 600 
fc0,k = resistência característica à compressão paralela às fibras; fv0,k = resistência característica ao cisalhamento 

paralelo às fibras; Ec0,m = módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras; ρap,m = densidade 

aparente média. Teor de umidade de referência = 12%. 

Fonte: Adaptado de PN02: 126.10-001-1 (2013). 
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Tabela 2: Classes de resistência para Dicotiledôneas. 

Classes 
fc0,k fv0,k Ec0,m ρap,m 

(MPa) (MPa) (MPa) (kg/m3) 

D20 20 4 9500 650 

D30 30 5 14500 800 

D40 40 6 19500 950 

D50 50 7 22000 970 

D60 60 8 24500 1000 
fc0,k = resistência característica à compressão paralela às fibras; fv0,k = resistência característica ao cisalhamento 

paralelo às fibras; Ec0,m = módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras; ρap,m = densidade 

aparente média. Teor de umidade de referência = 12%. 

Fonte: Adaptado de PN02: 126.10-001-1 (2013). 

 

Almeida et al. (2016) estudaram a relação entre Classes de resistência preconizadas 

pelo documento normativo brasileiro e diferentes densidades aparentes a 12% de umidade, 

com o intuito de investigar a possibilidade de utilização desta classificação como base em 

amostragens em pesquisas abordando propriedades de madeiras. Sabe-se que madeiras com 

mesmas densidades podem ser classificadas como pertencentes a Classes de resistência 

distintas, e isso pode ocorrer devido a diferenças anatômicas entre espécies.  Contudo, foi 

comprovado que a utilização de classes de resistência como base para amostragens promove 

boa reprodução da variabilidade do material.  

 

3.2. Intemperismo e mecanismo de envelhecimento  

 

A madeira exposta ao ar livre acima do solo está sujeita a uma combinação complexa de 

fatores físicos e químicos, sendo um agente de degradação neste ambiente. O efeito nocivo do 

desgaste da madeira tem sido atribuído a reações induzidas por fatores atmosféricos 

responsáveis pelas alterações neste material: radiação solar (UV, luz visível e irradiação solar), 

umidade (orvalho, chuva, neve), temperatura e oxigênio (FEIST & HON, 1984).  

Acevedo et al. (2013) destacam que o intemperismo atinge principalmente a superfície 

da madeira, sendo que a degradação se inicia com alterações de cor, seguida de desgaste, 

desprendimento das fibras e rachaduras.  Para Evans (2013), a foto-despolimerização da lignina 

e holoceluloses e a produção de compostos fenólicos de baixa massa molecular e açucares, 

respectivamente, proporcionam uma fonte de nutrição para microrganismos. Além disso, 

fotodegradação também é maior na presença de umidade, possivelmente porque as moléculas 
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de água incham a madeira, promovendo o acesso às paredes das células, cujo conteúdo é 

constituído por carboidratos e lignina. A luz desempenha o papel principal na degradação pelo 

intemperismo na madeira. Entretanto, a umidade induz a alterações dimensionais, estendendo-

se a vários milímetros no interior da madeira.  

As características próprias da madeira como densidade, composição física, química e 

anatômica também podem influenciar nas mudanças ocasionadas pelas intempéries 

(RODRÍGUEZ-ANDA & FUENTES-TALAVERA, 2003).  A distribuição de constituintes 

químicos nas paredes celulares tem uma grande influência sobre a estabilidade ao intemperismo 

da madeira. As variações nesta estabilidade são principalmente causadas por diferenças nas 

estruturas químicas, particularmente em grupos funcionais cromóforos (FEIST & HON, 1984). 

Yildiz et al. (2013) citam que Coníferas e Dicotiledôneas apresentam variações na 

porcentagem e composição de suas hemiceluloses, o que pode influenciar o andamento da 

degradação. Sobre os efeitos da degradação fotoquímica, a alteração de cor na superfície 

geralmente é caracterizada pela degradação dos extrativos e lignina. Relataram também que as 

reduções nas propriedades de resistência ao intemperismo poderiam estar relacionadas às 

rachaduras superficiais, além da decomposição da lignina na lamela média e despolimerização 

da celulose. 

 

3.2.1. Luz solar e radiação ultravioleta 

 

O intemperismo compreende a junção de fatores quem contribuem para a deterioração 

de materiais. Dentre estes, a radiação ultravioleta funciona como um precursor de deterioração e 

que, em conjunto com os demais, provoca acelerada queda de desempenho de peças de madeira. 

Anderson et al. (1991) promoveram envelhecimento artificial de amostras de madeira de 

Western redcedar, Southern pine e Douglas fir, de três maneiras: envelhecimento apenas com 

ciclos de umedecimento das amostras, envelhecimento apenas radiação ultravioleta, e 

envelhecimento envolvendo ciclos de umedecimento e radiação ultravioleta juntos. Em linhas 

gerais, os autores concluíram que o tratamento de variação de umidade não surtiu qualquer 

efeito nas superfícies das amostras, o tratamento que contou apenas com radiação ultravioleta 

promoveu leve mudança nas propriedades químicas da superfície, e por último, o tratamento 

que contou com variações de umidade e incidência de radiação ultravioleta causou maiores 

mudanças nas propriedades químicas da superfície das amostras. Tais propriedades foram 

avaliadas utilizando a técnica de Espectroscopia de Infravermelho. Isto mostra que a radiação 
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ultravioleta afeta de maneira drástica o desempenho de materiais lignocelulósicos quando 

utilizados em ambientes externos. 

O sol é a principal fonte de raios ultravioleta e uma parte significante desta radiação é 

absorvida pela atmosfera. O camada de ozônio impede que mais de 90% da radiação atinja a 

crosta terrestre, uma vez que radiações com comprimentos de onda menores que 290 nm são 

bloqueadas. Radiações com comprimentos de onda entre 290 e 315 nm também são bloqueadas 

em boa parte, mas ainda assim atingem a terra (TEACA et al., 2013). A figura 1 apresenta os 

componentes do espectro solar. 

 

Figura 1: Componentes do espectro solar. 

 

Fonte: Adaptado de Teaca et al. (2013). 

 

Radiação ultravioleta compreende os comprimentos de onde entre 100 e 400 nm, 

divididos em 3 classificações: UVA (315 - 400 nm), UVB (280 – 315 nm) e UVC (100 – 280 

nm). Em resumo, o meio ambiente é exposto majoritariamente à radiação entre 290 e 400 nm 

(UVA e UVB) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). 

Com a atenuação da radiação que atinge o meio ambiente promovida pela camada de 

ozônio, cerca de 4% da radiação incidente correspondem à radiação ultravioleta. Desta quantia, 

96% correspondem à UVA e o restante à UVB. Devido ao processo de atenuação, raios UVC 

não atingem a superfície terrestre (KOLLER, 1965). Quanto menor o comprimento de onda, 

maior a energia da radiação e maior seu poder de penetração.  
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3.2.2. Mecanismo de fotodegradação da madeira 

 

A madeira utilizada em ambiente externo é degradada devido à forte absorção de 

radiação ultravioleta pelas ligninas, levando a despolimerização deste constituinte químico. As 

ligninas são mais afetadas pela radiação ultravioleta devido à presença de grupos cromóforos 

(grupos que promovem a coloração do material e que, por isso, absorvem radiação). O processo 

de degradação é iniciado pela formação de radicais livres fenólicos que levam à quebra destas 

macromoléculas (PANDEY & VUORENIN, 2008; PANDEY, 2005). A figura 2 apresenta um 

dos mais aceitáveis mecanismos de degradação química das ligninas. 

 

Figura 2: Mecanismo proposto de degradação fotoquímica das ligninas. 

 

Fonte: Adaptado de Hon (2001), citado por Pandey & Vuorenin (2008). 
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A figura mostra o mecanismo de degradação fotoquímica das ligninas em três etapas. 

Na primeira etapa ocorre a interação entre a radiação (representada por hv) e o precursor 

monomérico da lignina produzindo um radical livre; na segunda etapa estão representadas as 

duas possíveis localizações do elétron livre no anel aromático, uma vez que o átomo de 

Oxigênio (mais eletronegativo que o Carbono) forma uma dupla ligação; e na terceira e última 

etapa, ocorrem reações de oxidação (com o Oxigênio proveniente do ar), estabilizando a 

molécula resultante em detrimento da união inicial entre monômeros. 

Pandey e Vuorenin (2008) estudaram o efeito da radiação ultravioleta nas superfícies de 

Coníferas e Dicotiledôneas, sendo elas: Hevea brasiliensis, Betula pendula, Pinus roxburghii e 

Pinus sylvestris L. A degradação química das superfícies das amostras foi avaliada pela técnica 

de Ultraviolet Resonance Raman (UVRR). Os autores concluíram que as ligninas sofrem 

degradação química pela radiação ultravioleta mais facilmente que os demais constituintes 

químicos da madeira. 

Pandey (2005) avaliou a relação entre a propensão de mudança de cor da madeira e a 

presença de extrativos de Acacia auriculaeformis sob radiação ultravioleta. Amostras com e 

sem extrativos foram expostas à radiação ultravioleta provinda de lâmpadas de xenon de 1000 

W. Análises da cor e dos componentes químicos da superfície (FTIR – Fourier-transform 

infrared spectroscopy) foram efetuadas. Concluiu que compostos polifenólicos dos extrativos 

podem promover aumento da degradação das ligninas, aumentando a taxa de deslignificação. 

George et al. (2005) desenvolveram um trabalho de revisão sobre a fotodegradação da 

madeira apresentando o estado da arte deste tema. Os autores citam que celulose, hemiceluloses 

e ligninas sofrem degradação pela atuação da radiação ultravioleta sobre os componentes 

químicos, e o estudo de degradação das ligninas é a chave para este entendimento, uma vez que 

a elas apresentam grupos cromóforos que absorvem a luz. 

Teaca et al. (2013) também desenvolveram um trabalho de revisão sobre mudanças nas 

superfícies de amostras de madeira causadas pela radiação ultravioleta em envelhecimento 

artificial. Os autores reforçam o conceito de mudança de cor das superfícies envelhecidas e 

modificação química causada pela luz. Além disso, concordam que o entendimento da química 

da degradação da madeira requer o conhecimento dos constituintes químicos da madeira do 

espectro da radiação solar e da interação ambos. 
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3.3. Pesquisas sobre o desempenho de madeiras frente aos intemperismos 

 

O desempenho de materiais sujeitos ao intemperismo, principalmente o artificial 

em câmaras de radiação UV, tem sido frequentemente realizado. O procedimento adotado em 

escala laboratorial é amplamente utilizado para materiais poliméricos, devido à ocorrência de 

fotodegradação em polímeros quando usados em aplicações exteriores (FECHINE et al., 

2006). Em função das condições de serviço (exposição ao ambiente exterior), estas análises 

vêm sendo também adotadas para materiais lignocelulósicos (BERTOLINI et al., 2013). 

Grande parte das pesquisas recentes abrange a influência do intemperismo artificial nas 

condições de superfície do material, conforme os trabalhos citados a seguir. 

Hansmann et al. (2016) estudaram o comportamento das madeiras de Abeto 

(Abies sp.) e Álamo impregnadas com solução de melamina formaldeído em ciclos de pressão 

e vácuo. As amostras foram submetidas a ciclos de envelhecimento artificial acelerado em 

câmara QUV, com ciclo de exposição com fases de condensação, radiação UV e spray de 

água. Para as propriedades analisadas, verificou-se que a dureza aumentou em função do 

tratamento e do envelhecimento, enquanto as amostras impregnadas com a solução se 

mostraram tendo desempenhos superiores em relação à descoloração e formação de trincas. 

Baysal (2012) analisou as características como dureza superficial, brilho e cor das 

amostras de Pinus sylvestris L. tratado com CCA (Arseniato de Cobre Cromatado), após 

exposição em câmara de radiação UV. Foram detectados aumentos na dureza superficial e 

brilho, além de alterações mais significativas de cor em amostras tratadas com CCA, 

comparadas àquelas não tratadas, após o envelhecimento artificial acelerado.  

Garcia et al. (2014) estudaram a estabilidade de coloração da madeira Teca 

(Tectona grandis) tratada termicamente, submetida ao envelhecimento artificial acelerado. Os 

autores utilizaram amostras de cerne e alburno, tratadas a 180°C e 200°C. O envelhecimento 

artificial foi realizado em câmara QUV, com ciclo total de exposição à radiação de 168 horas. 

O alburno não tratado sofreu alterações de cor mais intensa do que o cerne não tratado, após 

exposição à radiação UV. No entanto, a utilização do tratamento térmico foi eficaz para o 

alburno, apresentando maior resistência à mudança de cor após a exposição à radiação 

ultravioleta, quando comparado ao cerne. 

Baysal et al. (2014) avaliaram características de superfície como rugosidade, cor e 

brilho de Pinus sylvestris L., após 500 horas de exposição ao intemperismo artificial. 

Amostras da mesma madeira foram tratadas termicamente para avaliar sua influência após o 

envelhecimento. O envelhecimento artificial provocou um aumento da rugosidade da 
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superfície e uma diminuição no brilho da madeira. Entretanto, as características da superfície 

da madeira tratada termicamente forneceram melhores desempenhos frente ao intemperismo 

artificial.  

Mohebby & Saei (2015) estudaram a influência do intemperismo natural na 

madeira de Abies sp. As amostras foram sujeitas ao tratamento durante 120 dias. Avaliando a 

cor utilizando o sistema CIEL*a*b*e Ângulo de Contato, os resultados acusaram mudança 

significativa da cor e diminuição do ângulo de contato com a evolução do tratamento.  

Yildiz et al. (2013) analisaram as propriedades de Resistência convencional e 

módulo de elasticidade na flexão de quatro espécies - Pinus sylvestris L., Picea orientalis L., 

Chlorophora excelsa e Fraxinus excelsior L., em forma de madeira serrada. As amostras 

foram tratadas termicamente e, em seguida, submetidas ao intemperismo artificial em câmara 

de radiação UV por 400, 800 e 1600 horas, sendo avaliadas suas propriedades mecânicas após 

cada período de exposição.  Verificou-se redução considerável nas referidas propriedades das 

amostras após exposição ao intemperismo. Além disso, as Coníferas mostraram-se 

aparentemente mais afetadas pelas intempéries do que as Dicotiledôneas. Os autores relataram 

redução de resistência associada principalmente às reações de despolimerização. 

Yildiz et al. (2011) com o objetivo de estudar a influência do intemperismo 

natural na resistência convencional à flexão e na cor da madeira de Alder (Alnus glutinosa L.) 

tratada termicamente, expuseram amostras durante 3 anos a este tipo de ação. Os resultados 

mostraram significativas mudanças de cor e queda de desempenho mecânico.  

Todorescu et al. (2017) investigaram a possibilidade de desenvolvimento de 

modelos matemáticos para inferência do desempenho de elementos estruturais em madeira, 

sem qualquer tratamento, em função das condições climáticas (temperatura e umidade relativa 

do ar). Como resultado, determinaram uma função para estimar o aumento de dimensões da 

seção transversal de elementos estruturais em madeira quando os fatores climáticos de 

temperatura e umidade relativa do ar se tornam significativos no desempenho do material. De 

acordo com os autores, seus resultados são de grande importância quando se deseja utilizar 

madeira sem tratamento como elementos estruturais em ambientes externos. 

Viitanen et al. (2011) apresentaram alguns fatores importantes em modelagem da 

vida útil de madeira para revestimento. Os efeitos da exposição a diferentes climas foi levado 

em consideração no desenvolvimento de modelos matemáticos para inferir o desempenho 

dessas peças. De acordo com os autores, o modelo desenvolvido pode ser usado também para 
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elementos estruturais em madeira, e a durabilidade destas peças depende da utilização de 

tratamentos de superfície (tintas, vernizes e stains), da localização geográfica da construção e 

da orientação das peças. O modelo desenvolvido utiliza dados climáticos coletados na Europa. 

Noguchi et al. (2012) investigaram propriedades vibracionais de madeiras com 

121 a 296 anos de idade (provindas de prédios históricos), comparando com as mesmas 

propriedades de madeiras das mesmas espécies cortadas recentemente (e com 8 anos de 

idade). As madeiras envelhecidas apresentaram maior velocidade de propagação do som em 

relação à madeira jovem. As relações entre módulo de elasticidade longitudinal e módulo de 

cisalhamento se mantiveram constantes ou tiveram pequeno aumento. Segundo os autores, 

estas informações confirmam o conhecimento empírico de músicos de que madeira 

envelhecida apresenta melhor desempenho na confecção de tampos de instrumentos musicais, 

como pianos por exemplo. Estes efeitos foram explicados com base na microestrutura do 

material, assumindo aumento da fração volumétrica das microfibrilas de celulose e redução 

do módulo de cisalhamento pela degradação da matriz amorfa. Segundo os autores, são 

suposições sensatas, pela cristalização da madeira e degradação das hemiceluloses e ligninas. 

Obataya (2017) investigou o efeito dos envelhecimentos artificial e natural sobre 

as propriedades acústicas de madeiras. Segundo o autor, o envelhecimento da madeira causa 

redução da higroscopicidade do material promovendo melhora de desempenho acústico, mas 

parte deste efeito é reversível, principalmente em envelhecimento artificial. Mudanças de 

coloração das madeiras envelhecidas também foram observadas. 

Miklečić & Jirouš-Rajković (2011) avaliaram a superfície de Beech wood 

envelhecida durante 1344 horas em câmara de envelhecimento artificial equipada com 

lâmpadas de UVA. As amostras de madeira foram modificadas com a utilização de solução de 

ácido cítrico e revestidas com stain. Comparou-se o resultado com madeiras sem o tratamento 

ácido (que receberam apenas os revestimentos com stain). Os autores utilizaram o sistema 

CIEL*a*b* na avaliação da mudança de coloração. Resultados mostraram que a madeira sem 

tratamento ácido apresentou menor modificação da cor. As amostras sem o tratamento ácido 

apresentaram melhores desempenhos frente ao envelhecimento. 

Oberhofnerová et al. (2017) estudaram a degradação da superfície de madeiras 

sujeitas ao intemperismos natural sem qualquer tratamento ou revestimento. Madeiras de 

Spruce, Pine, Douglas fir, Larch, Oak, Black locust, Maple, Poplar e Alder foram utilizadas. O 

envelhecimento natural foi realizado durante 12 meses em uma região central da Europa 

(República Checa). A evolução de cor, brilho e rugosidade foram avaliadas com o 

desenvolvimento do envelhecimento das madeiras. O padrão CIEL*a*b* de cores foi utilizado. 
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Foram observadas mudanças de cor e brilho (escurecimento) e aumento de rugosidade pela 

formação de trincas. 

Kalnins & Feist (1993) estudaram o efeito do intemperismo natural sobre a 

molhabilidade da madeira de  Thuja plicata. O envelhecimento foi realizado aos arredores de 

Madison, Wisconsin, USA, durante 0, 1, 2, 4 semanas, iniciando-se no mês de maio. Após 

tratamento, mantidas em ambiente climatizado (26,6 °C e 65% de umidade relativa do ar) 

durante cinco anos. A molhabilidade foi avaliada com água destilada e micropipeta automática 

(gotas de 25µl). Os resultados mostraram redução do ângulo de contato de 77 para 51 graus 

depois de 4 semanas de envelhecimento. Os autores sugerem que o aumento da molhabilidade 

da madeira envelhecida pode contribuir para a deterioração de estruturas de madeira. 

 

3.4. Abordagem da microestrutura da madeira  

 

A madeira é composta principalmente por três componentes poliméricos: celulose 

(polímero linear formado por unidades de glicose), hemiceluloses (polímero composto por 

várias unidades repetidoras diferentes) e ligninas (polímero tridimensional contendo grupos 

aromáticos entre outros grupos insaturados). As figuras 3, 4 e 5 ilustram as estruturas 

moleculares de celulose, hemiceluloses e ligninas, respectivamente. 

 

Figura 3: Estrutura molecular da celulose. 

 

Fonte: Adaptado de Barker & Owen (1999). 
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Figura 4: Estrutura molecular das hemiceluloses. 

 

Fonte: Adaptado de Barker & Owen (1999). 

 

Figura 5: Estrutura molecular das ligninas. 

 

Fonte: Adaptado de Barker & Owen (1999). 

 

Extrativos e Cinzas são substâncias de baixa massa molecular representando em torno 

de 5% em massa de madeira seca. Cinzas são as substâncias inorgânicas (0,5%) e o restante 

refere-se aos extrativos (BARKER & OWEN, 1999).  



41 

 

 

Dentre os componentes de alta massa molecular da madeira, a celulose é a única que 

pode apresentar fase cristalina, sendo totalmente amorfas as hemiceluloses e ligninas 

(ANDERSSON et al., 2003). As unidades repetitivas da fase cristalina da celulose, 

denominadas ECF (Elementary Cellulose Fibril), apresentam formato cilíndrico e constituem 

as microfibrilas (JAKOB et al., 1995).  

Estes aspectos da química da madeira somados à susceptividade das ligninas à 

decomposição química devida à radiação ultravioleta, torna possível avaliar o efeito dos 

intemperismos sobre a microestrutura da madeira por meio de técnicas como Difração de 

Raio-X (DRX) e Espalhamento de Raio-X em Baixo Ângulo (SAXS/WAXS), pois ocorrem 

variações dos percentuais de cristalinidade das amostras de madeira detectadas pela primeira 

técnica e a segunda técnica possibilita a investigação da fase cristalina da celulose das 

amostras de sujeitas ao envelhecimento.  

A técnica de DRX tem sido utilizada para avaliação da microestrutura de madeiras 

tratadas termicamente (CHEN et al., 2012); madeiras sujeitas a tratamentos químicos por 

impregnação (WANG, 2014); na caracterização de nanocelulose (BECK-CANDANEDO et 

al., 2005; ANDERSSON et al., 2003); na avaliação da biodeterioração da madeira em função 

de ataque por fungos (HOWELL et al., 2011) e na investigação do nível de degradação da 

madeira envelhecida (LIONETTO et al., 2012). Esta técnica permite avaliar a fração de 

materiais cristalinos e amorfos da amostra, de maneira não destrutiva e rápida 

(AHVENAINEN et al., 2016). 

 Análises por meio de SAXS/WAXS têm sido utilizadas em estudos voltados para a 

estrutura cristalina da celulose, focando na determinação do formato das ECF (JAKOB et al., 

1994; SMITH et al., 2012; CHENG et al., 2011; HORI & WADA, 2005; SONG et al., 2018), 

e na determinação dos ângulos das microfibrilas dispostas nas diferentes camadas da parede 

celular (ANDERSSON et al., 2000; SAXE et al., 2014; TAMER et al., 2010). 

 

3.5. Conclusão da Pesquisa Bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica confirmou a necessidade de realização de pesquisas 

abordando o desempenho mecânico de madeiras sujeitas aos intemperismos natural e 

artificial, bem como comparar estes efeitos. É importante salientar que ficou mostrada a 

possibilidade de uma abordagem da microestrutura no efeito do envelhecimento da madeira. 
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Além disso, um trabalho envolvendo a vasta gama de classes de resistência de madeiras 

(ABNT NBR 7190:1997) é de suma importância na compreensão do desempenho de madeiras 

utilizadas em estruturas em ambiente externo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Esta seção apresenta as espécies de madeira utilizadas nesta investigação, os critérios 

de amostragem utilizados, os procedimentos para os tratamentos de intemperismo artificial e 

natural realizados, os procedimentos para a determinação das propriedades da madeira e os 

procedimentos para tratamento estatístico dos resultados.  

Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Madeiras e Estruturas de Madeira, 

pertencente ao Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São 

Carlos – Universidade de São Paulo, cabendo ressaltar que as análises químicas e as análises 

por Raio-X foram realizadas, respectivamente, no Laboratório de Tecnologia de Celulose e 

Papel da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Itapeva, e no Frederick 

Seitz Materials Research Laboratory – University of Illinois at Urbana-Champaign. 

 

4.1. Materiais 

 

Almeida et al. (2016) concluíram que as classes de resistência podem retratar as 

diferentes densidades de madeira, o que justifica o fato da escolha de uma espécie por classe 

de resistência, visando construir um perfil de comportamento de Coníferas e Dicotiledôneas 

sujeitas aos intemperismos natural e artificial para resultados mais conclusivos e abrangentes.  

Pinus sp. foi utilizado representando as Coníferas e cinco espécies tropicais brasileiras 

representando as Dicotiledôneas: Caixeta (Simarouba amara), Cajueiro (Anacardium 

giganteum), Cambará (Erisma uncinatum), Tatajuba (Bagassa guianensis) e Roxinho 

(Peltogyne sp.). Tais espécies de madeira foram selecionadas para abranger todas as classes 

de resistência preconizadas pelo documento normativo brasileiro. Foram consideradas três 

classes de Pinus sp. (C20, C25 e C30). Caixeta, Cajueiro, Cambará, Tatajuba e Roxinho 

representaram, nesta ordem, as cinco classes de resistência para Dicotiledôneas (D20, D30, 

D40, D50 e D60). A figura 6 ilustra as oito espécies de madeira consideradas, da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, na seguinte ordem: C20, C25, C30, D20, D30, D40, D50 e 

D60. 
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Figura 6: Madeiras utilizadas nesta pesquisa. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As peças de Pinus sp. foram cedidas por uma empresa do setor, e as peças de 

Dicotiledôneas foram adquiridas na região de São Carlos, São Paulo. As peças de Pinus sp. 

apresentavam seção transversal nominal de 38 x 89 mm; as de Caixeta 60 x 350 mm; as de 

Cajueiro e Cambará 60 x 160 mm, e as peças de Tatajuba e Roxinho 170 x 220 mm 

(dormentes comerciais). Todas as peças foram acondicionadas até atingirem 12% de umidade 

para início dos procedimentos experimentais. 

 

4.2. Métodos 

 

Nesta seção são tratados os aspectos referentes a planejamento experimental, 

tratamentos de intemperismos natural e artificial, determinação de propriedades mecânicas, 

físicas e químicas da madeira e análise estatística de resultados. 

 

4.2.1. Planejamento experimental  

 

Como explicado na seção 4.1, oito classes de resistência foram consideradas, com a 

finalidade de atingir resultados abrangentes no que concerne o desempenho da madeira sujeita 

aos intemperismos natural e artificial.  

O planejamento experimental contou com dois intemperismos (natural e artificial) e 

com amostras de controle (sem tratamento, para comparação de desempenhos). Os 

intemperismos natural e artificial foram realizados em três tempos: 90, 180 e 360 dias (para o 

natural), e 96, 192 e 384 horas (para o artificial). Seis repetições para cada combinação Classe 

de Resistência e Intemperismo foram consideradas. Em resumo, 6 corpos de prova, em 3 

períodos de intemperismo, em 3 tipos de tratamento (intemperismo natural, intemperismo 

artificial e controle) e 8 classes de resistência, totalizaram 432 corpos de prova considerados. 
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Como foram adotados três tratamentos (intemperismos natural, artificial e controle), e 

visando diminuir efeitos da variabilidade intrínseca da madeira, a sistemática de confecção 

dos corpos de prova foi a seguinte: três corpos de prova, para os três tratamentos, foram 

retirados lateralmente da mesma peça (mesma tábua). O corpo de prova central correspondeu 

ao de controle e os laterais para intemperismos natural e artificial. Isto assegurou que a 

variação de desempenhos entre os corpos de prova sujeitos aos intemperismos e corpos de 

prova de controle, fossem provenientes exclusivamente do efeito do intemperismo. A Figura 7 

ilustra esta sistemática. 

 

Figura 7: Sistemática de confecção dos corpos de prova para intemperismos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura mostra também as dimensões nominais, em centímetros, dos corpos de prova 

para tratamentos (2 x 2 x 32 cm) bem como da peça que os originou (7 x 2 x 32 cm). Estas 

dimensões foram escolhidas com base nas dimensões da câmara de envelhecimento artificial e 

dimensão mínima de corpos de prova para caracterização de madeira preconizada pela ABNT 

NBR 7190:1997.  
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A caracterização dos corpos de prova contou com as seguintes etapas: investigação de 

propriedades mecânicas, investigação de propriedades físicas e análises químicas da madeira. 

A seguir são tratados os aspectos referentes aos tratamentos de intemperismos natural e 

artificial, bem como o processo de caracterização das madeiras. 

  

4.2.2. Tratamentos de intemperismo 

 

Nesta seção são explicados os tratamentos de intemperismo (ou envelhecimento) bem 

como os períodos de tratamento. Cabe ressaltar que para ambos os tratamentos de 

intemperismo, os corpos de prova não receberam qualquer tratamento ou revestimento, ou 

seja, todo e qualquer efeito observado é proveniente dos tratamentos de intemperismo. 

 

4.2.2.1. Intemperismo artificial 

 

A câmara de intemperismo artificial Equv-RC, da EQUILAM, é usada para simulação 

das condições de envelhecimento para testes em materiais. O equipamento reproduz 

atmosferas de irradiação UVA/UVB, quente e úmido, com condensação/choque térmico, 

simulando os efeitos sobre materiais expostos à luz solar, à chuva e ao orvalho. Sua fonte de 

radiação é oito lâmpadas fluorescentes (40 Watts cada), comprimento de onda de 340 nm para 

UVA ou 313 nm para UVB e potência de irradiação entre 0,47 a 1,60 W/m²/nm. A câmara 

EQUV realiza degradação e envelhecimento nas amostras (EQUILAM, 2016). A figura 8 

ilustra este equipamento. 

 

Figura 8: Amostras sujeiras ao intemperismo artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Os tratamentos foram consuzidos conforme a norma ASTM G154 (2006) “Standard 

Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic 

Materials”. Neste documento normativo são citados ciclos de exposição de acordo com o 

material a ser ensaiado. Nesta pesquisa foi adotado o Ciclo 7, cujas condições são: 8 horas de 

irradiação UV a 60°C; 15 minutos de spray de água; e 3 horas e 45 minutos  de condensação a 

50°C, totalizando 12 horas/ciclo. A irradiação média é de 1,55 W/m2/nm, com lâmpadas de 

UVB (313 nm). Os períodos de tratamento considerados foram: 8, 16 e 32 ciclos, ou seja, 96, 

192 e 384 horas. 

 

4.2.2.2. Intemperismo natural 

 

O tratamento de intemperismo natural foi conduzido utilizando-se uma tela sobre uma 

estrutura e expondo as amostras ao meio externo conforme a Figura 9. As condições 

meteorológicas do tratamento foram coletadas na Estação Meteorológica da Embrapa 

Pecuária Sudeste, localizada em São Carlos - coordenadas geográficas da estação 

meteorológica: Latitude: 21°57'42"(S); Longitude: 47°50'28"(O); Altitude: 860m. 

  

Figura 9: Amostras ao intemperismo natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O local de exposição das amostras tem as seguintes coordenas: Latitude: 22°00'23"(S); 

Longitude: 47°53'55"(O). 10 graus com a direção Norte foi a orientação do vetor normal à 

superfície da tela de exposição mostrada na Figura 9. Os períodos de tratamento considerados 

foram: 90, 180 e 360 dias, e a Tabela 3 a seguir resume os dados meteorológicos para os três 

períodos citados. 
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Tabela 3: Resumo dos dados meteorológicos do intemperismo natural. 

Estatísticas Média Cv (%) Mín Máx Soma Dias 

Temperatura (oC) 18,26 14,89 11,20 23,70 - 

90 
Umidade relativa do ar (%) 72,17 21,32 43,50 100,00 - 

Incidência de chuva (mm) 2,87 258,58 0,00 34,30 258,40 

Radiação solar (MJ/m²) 14,26 31,67 2,97 19,75 1283,55 

Temperatura (oC) 19,51 15,97 11,20 28,30 - 

180 
Umidade relativa do ar (%) 68,81 21,55 36,80 100,00 - 

Incidência de chuva (mm) 2,25 277,82 0,00 34,30 405,60 

Radiação solar (MJ/m²) 16,76 33,15 2,97 27,60 3016,65 

Temperatura (oC) 21,06 14,24 11,20 28,3 - 

360 
Umidade relativa do ar (%) 73,14 18,10 36,80 100,00 - 

Incidência de chuva (mm) 4,03 221,28 0,00 48,80 1449,30 

Radiação solar (MJ/m²) 18,87 31,73 2,97 31,46 6792,39 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A Tabela 3 foi construída com os dados meteorológicos coletados durante um ano 

entre Abril de 2016 e Abril de 2017, abrangendo as quatro estações do ano. Como pode ser 

visto, existem variações de Temperaturas médias, Incidência de chuva médias e Radiação 

solar média nos três períodos. Os somatórios da Incidência de chuva e Radiação solar são os 

valores acumulados deste fenômeno no período de interesse.  

 

4.2.2.3. Intemperismos artificial e natural 

 

Os intemperismos artificial e natural foram divididos em diferentes períodos de 

tratamento visando a avaliação da evolução dos efeitos com o decorrer do tratamento. Porém, 

para efeito de comparação, sabe-se que a radiação média de 1,55 W/m2/nm com lâmpada de 

UVB equivale a aproximadamente 671 MJ/m2 em 384 horas de intemperismo artificial (8h de 

UV/ciclo), e por outro lado, de acordo com a Tabela 1, o total de radiação solar 

(compreendendo toda a gama de comprimentos de onda) foi de 6792,39 MJ/m2 para o 

intemperismo natural em 360 dias. De acordo com Koller (1965), aproximadamente 4% da 

radiação solar que chega à superfície corresponde à radiação ultravioleta (em que 

aproximadamente 96% corresponde a UVA e 4% UVB), assim, os totais de radiação 

ultravioleta e de UVB irradiados sobre os corpos de prova no intemperismo natural foram de 

aproximadamente 272 MJ/m2 e 11 MJ/m2 em 360 dias, respectivamente. Uma vez que quanto 

menor o comprimento de onda, maior a energia da radiação e maior o poder de penetração da 
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mesma na superfície de incidência, fica evidente o quão acelerado é o envelhecimento que 

ocorre em câmaras de intemperismo artificial. 

 

4.2.3. Investigação das propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas investigadas nesta pesquisa foram determinadas de acordo 

com o documento normativo brasileiro em seu anexo B, nos itens, B.8, B.14 e B.15, sendo 

Ensaio de compressão paralela às fibras (para determinação da resistência à compressão 

paralela às fibras), Ensaio de flexão estática (para determinação do módulo de elasticidade e 

do valor convencional de resistência na flexão) e Ensaio de Dureza (para determinação da 

dureza pelo método de Janka), respectivamente. Os limites elásticos também foram 

determinados nos diagramas Força x Flecha dos ensaios de flexão estática para avaliação de 

possíveis fragilizações dos corpos de prova com o envelhecimento. 

Para os ensaios de flexão foi utilizada uma máquina universal de ensaios EMIC com 

capacidade de 30 kN. Para os demais ensaios mecânicos, foi utilizada a máquina universal de 

ensaios Amsler com capacidade de 25000 kgf. A Figura 10 ilustra estes equipamentos. 

 

Figura 10: Máquinas universais de ensaio utilizadas: (a) EMIC e (b) AMSLER. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Um aspecto importante que merece destaque foi que as corpos de prova envelhecidos 

apresentavam dimensões nominais de 20 x 20 x 320 mm, com a maior dimensão na direção 

das fibras (dimensões compatíveis com a câmara de envelhecimento artificial). O ensaio de 
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flexão estática foi o primeiro a ser realizado com vão 280 mm, o que equivale a uma relação 

“L/h” igual a 14, mas como as comparações foram feitas entre corpos de prova ensaiados nas 

mesmas condições, esta diferença pôde ser desconsiderada.  

Os ensaios de flexão estática para determinação dos módulos de elasticidade foram 

feitos de duas maneiras: face envelhecida na tração e face envelhecida na compressão. Isto foi 

feito para comparação dos efeitos da posição da face mais envelhecida no ensaio de flexão 

estática. A Figura 11 ilustra os ensaios mecânicos realizados. 

 

Figura 11: Ensaios de (a) Flexão estática, (b) Compressão paralela às fibras e (c) Dureza Janka. 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Cada corpo de prova de flexão estática fraturado forneceu um corpo de prova para 

compressão paralela às fibras e um corpo de prova para dureza, ambos com dimensões 

nominais 20 x 20 x 60 mm, retirados das extremidades do corpo de prova de flexão estática. 

O ensaio de dureza foi realizado na face mais envelhecida do corpo de prova, sendo então 

considerada nesta pesquisa a dureza perpendicular às fibras. 

Todas as propriedades mecânicas consideradas foram determinadas para os 432 corpos 

de prova. O total de determinações relacionadas às propriedades mecânicas investigadas nesta 

pesquisa foi 2592, envolvendo os seguintes resultados: módulo de elasticidade em flexão 
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estática com a face mais envelhecida na tração, módulo de elasticidade em flexão estática 

com a face mais envelhecida na compressão, módulo de ruptura na flexão estática (face mais 

envelhecida na tração), limite elástico dos diagramas Força x Flecha nos ensaios de flexão 

estática, resistência à compressão paralela às fibras e dureza da face mais envelhecida. 

 

 

4.2.4. Investigação das propriedades físicas 

 

As propriedades físicas investigadas foram: densidade aparente à 12% de umidade, cor 

(por meio de análise colorimétrica utilizando colorímetro portátil), e análises com Raio-X 

(Difração de Raio-X e Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo). Adiante, os procedimentos 

para determinação das propriedes físicas serão discutidos separadamente. 

 

4.2.4.1. Densidade aparente 

 

A densidade aparente da madeira foi determinada de acordo com a ABNT NBR 

7190:1997, porém utilizando os corpos de prova de flexão estática, calculando-se a relação 

entre as massas em gramas dos corpos de prova e seus respectivos volumes em centímetros 

cúbicos. As peças apresentavam-se na umidade de equilíbrio, ou seja, 12%. No total 

obtiveram-se 432 valores de densidade aparente, seguindo a mesma sistemática adotada nas 

propriedades mecânica de uma determinação por corpo de prova. 

 

4.2.4.2. Análises colorimétricas 

 

Os procedimentos da análise colorimétrica foram de acordo com a norma ASTM 

D 2244 (2011) “Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences 

from Instrumentally Measured Color Coordinates”. Nestas análises, utilizando-se um 

colorímetro portátil do tipo Konica Minolta CR-400 ilustrado na Figura 12  foi possível 

traduzir as cores das madeiras (envelhecidas e de controle) pelo método CIEL*a*b*, sendo 

que os resultados, denominado parâmetros colorimétricos, são os que se seguem: L*: 

representa a escala entre branco e preto (variando de 0 até 100); a* representa a escala entre 
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verde e vermelho (“a” representa a cor vermelha e “–a” a cor verde); e b* representa a escala 

entre amarelo e azul (“b” representa a cor amarela e “-b” a cor azul).  

Figura 12: Colorímetro Konica Minolta CR-400. 

 

Fonte: Adaptado de Konica Minolta (2016). 

 

Assim como as propriedades mecânicas e a densidade aparente, os parâmetros 

colorimétricos foram determinados para todos os corpos de prova de flexão estática, 

totalizado assim 432 resultados. Como foram obtidos três parâmetros colorimétricos, ao todo 

froam efetuadas 1296 determinações. 

 

4.2.4.3. Difração de Raio-X 

 

As análises por Difração de Raio-X foram realizadas utilizando um sistema 

PANalytical/Philips X’pert MRD, com radiação e comprimento de onda Cu K-alpha e  

0,15418 nm, respectivamente.  A Figura 13 apresenta este equipamento. 

 

Figura 13: (a) PANalytical/Philips X’pert MRD e (b) amostras de madeira no local de medição. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 
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As medições foram realizadas com o equipamento operando a 45 kV, 40 mA, 

intervalo do ângulo 2θ entre 4o e 60o, o passo de 0,05o, e tempo por passo igual a 2 segundos. 

Filtro de Níquel foi utilizado. Dimensões do feixe: 5 mm x 1 mm (horizontal e vertical, 

respectivamente). Como pode ser visto na Figura 13b, as medições foram realizadas nos 

planos longitudinais das amostras in natura. 

Para as análises de Difração de Raio-X, a amostragem sofreu mudanças em relação ao 

que ocorreu para as propriedades mecânicas, densidade aparente e análises colorimétricas. 

Nestas análises, os corpos de prova do ensaio de dureza foram utilizados e avaliados em 

regiões não afetadas pelo teste mecânico. Além disso, foram consideradas uma amostra 

(escolhida ao acaso) por classe de resistência e por tratamento, ou seja, 8 amostras 

representando os controles, 24 amostras representando as envelhecidas pelo intemperismo 

natural (90, 180 e 360 dias) e 24 amostras representando as envelhecidas pelo intemperismo 

artificial (96, 192 e 384 horas), totalizando 56. Esta amostragem ainda permite a comparação 

entre envelhecimentos e controles sem prejuízos em relação à sistemática de amostragem 

utilizada nas propriedades já discutidas. 

Cada amostra foi analisada duas vezes de modo a considerar variações de resultados 

de percentual de cristalinidade e tamanho do cristalito, uma com o feixe na direção paralela às 

fibras, e outra com o feixe na direção perpendicular às fibras da amostra de madeira. 

Tratando-se então de 56 amostras, em duas direções e dois parâmetros, o produto 224 foi o 

total de determinações referentes a esta análise. 

Nos cálculos dos percentuais de cristalinidade e tamanho do cristalito à partir dos 

difratogramas resultantes foi utilizado o software Jade (v. 9.0, MDI, Livermore CA), capaz de 

realizar o fitting dos picos do difratograma resultante utilizando uma função matemática 

(nesta pesquisa a função Pseudo-Voigt foi selecionada), processo denominado análise do 

formato dos picos. A figura 14 ilustra o fitting realizado no software citado. 
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Figura 14: Ilustração do fitting realizado para os difratogramas utilizando o software Jade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O percentual de cristalinidade é a relação entre as áreas dos picos e a área total do 

difratograma, e o tamanho do cristalito (deterinado pelo software Jade com base na equação 

de Scherrer), corresponde ao diâmetro equatorial de unidades repetidoras da porção cristalina 

da celulose. Quanto maior o percentual de cristalinidade menor é a proporção de fases 

amorfas da amostra. Este foi o parâmetro para avaliação da evolução dos envelhecimentos. O 

tamanho do cristalito é diretamente proporcional ao percentual de cristalinidade para amostras 

de madeira, parâmetro também usado na investigação da evolução do envelhecimento. 

 

4.2.4.4. Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo (SAXS/WAXS) 

 

As análises por SAXS e WAXS (amplo ângulo) foram realizadas utilizando um 

sistema contendo um detector Pilatus 300, com radiação e comprimento de onda Cu K-alpha e  

0,15418 nm, respectivamente. As informações ópticas do detector são: fonte Genix3D ULD 

micro-focus, contendo espelho focalizador (tamanho do feixe 0,8 mm2), e aquisição de dados 

em 2D (tamanho do pixel 172 mícrons e resolução de 500 eV). A Figura 15 ilustra o 

equipamento descrito. 

 

Figura 15: (a) Fonte Genix3D ULD micro-focus, (b) amostras no local de medição e (c) detector Pilatus 300. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Autoria própria. 
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 A amostragem nesta técnica também foi diferenciada, pois apenas amostras de 

controle, amostras envelhecidas em intemperismo natural por 360 dias e amostras 

envelhecidas em intemperismo artificial por 384 horas foram consideradas. Ou seja, 

confrontaram-se os máximos efeitos de envelhecimento com as amostras de controle, 

totalizando então 24 amostras.  

 A preparação da amostra para SAXS/WAXS está ilustrada na Figura 16. Utilizando-se 

o corpo de prova do ensaio de dureza (que já havia sido usado na análise de difração de Raio-

X), da região não afetada pelo ensaio mecânico, foi retirada uma lasca com dimensões 

aproximadas 1 x 5 x 7 mm,  com a maior delas na direção longitudinal. As lascas para as 

amostras envelhecidas compreendem exatamente a porção do material mais afetada pelo 

envelhecimento. 

 

Figura 16: (a) Corpo de prova de dureza (b) Lasca da superfície com aproximadamente 1 mm de espessura. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

O intuito desta análise foi determinar os parâmetros da morfologia da microestrutura 

da fração cristalina do material (celulose cristalina): diâmetro (diâmetro equatorial), 

comprimento conhecido (diâmetro meridional) da fibrila cilíndrica (ECF - Elementary 

Cellulose Fibril) e o parâmetro 2R (diâmetro da fibrila considerando comprimento muito 

longo).  

Cabe ressaltar que para o cálculo dos diâmetros equatorial, meridional e diâmetro da 

fibrila 2R, utiliza-se o software Fit2D para integração das imagens resultantes. A Figura 17 

ilustra as imagens resultantes das análises de SAXS/WAXS, bem como as áreas de integração 

nas mesmas. A Figura 17a se refere ao resultado do SAXS/WAXS e a área de integração 

envolvendo o pico referente ao diâmetro equatorial (direção cristalográfica 200), em que 
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também se pode determinar o parâmetro 2R de uma fibra muito longa. A Figura 17b se refere 

ao resultado do SAXS/WAXS e a área de integração envolvendo o pico referente ao diâmetro 

meridional (direção cristalográfica 400).  

Os resultados das integrações são diagramas da intensidade do sinal (em unidade 

arbitrária) pelo vetor espelhamento (em nm-1) que reúnem os resultados que se deseja obter 

como mostra as Figura 18. A Figura 18a ilustra o resultado da integração na direção 

equatorial, que os parâmetros “Primeiro Mínimo” e “FWHM – Full Width at half Maximum” 

são parâmetros para calcular 2R e diâmetro equatorial, respectivamente. A figura 18b ilustra o 

resultado da integração na direção meridional, apresentando um “FWHM” como parâmetro 

do cálculo do diâmetro meridional. 

 

Figura 17: Integrações de SAXS/WAXS nas direções (a) equatorial e (b) meridional. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 18: Resultados das integrações de SAXS/WAXS nas direções (a) equatorial e (b) meridional. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 
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Em suas pesquisas, Jakob et al. (1994) desenvolveram a equação 1 para cálculo do 

parâmetro 2R da fibrila, utilizando o “Primeiro Mínimo” destacado no diagrama da Figura 

18a. A equação 2 pode ser usada para calcular os diâmetros equatorial e meridional da fibrila. 

 

2𝑅 =
7,66

𝑞[𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜]
 

(1) 

𝑑 =
2𝜋

𝐹𝑊𝐻𝑀
 

(2) 

Considerando-se os 3 parâmetros avaliados para 24 amostras de madeira (entre 

envelhecidas e de controle), o total de determinações para esta análise foi igual a 72. 

 

4.2.5. Investigação das propriedades químicas 

 

Foram determinadas as proporções de componentes por meio de análises químicas das 

amostras de controle, amostras envelhecidas durante 360 dias sob intemperismo natural e 

amostras envelhecidas durante 384 horas de envelhecimento artificial, ou seja, confrontando 

os limites de envelhecimento com as amostras de controle, totalizando 24 amostras.  

A preparação de amostras (moagem e classificação) foi feita de acordo com a norma 

TAPPI 264 CM-97 “Preparation of Wood for Chemical Analysis” (granulometria na fração 

40-60 mesh). As amostras envelhecidas foram retiradas especificamente das partes mais 

afetadas pelos intemperismos artificial e natural dos corpos de prova envelhecidos, retirando-

se lascas de aproximadamente 2 mm das faces mais expostas dos corpos de prova de flexão 

estática fraturados.  

O intuito destas análises foi comparar as mudanças no aspecto químico ocorridas devido 

ao envelhecimento. As proporções de componentes químicos investigados foram Teor de 

cinzas, Teor de extrativos, Teor de holoceluloses, Teor de ligninas totais e Teor de celulose. 

Além disso, a sistemática de análises em triplicatas foi adotada e o resultado final foi a média 

dos três observações. Assim, o total de determinações para as análises químicas foi 120. 
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4.2.5.1. Teor de cinzas 

 

Os teores de cinzas das amostras de madeira foram  investigados de acordo com a norma 

TAPPI T211 OM “Ash in Wood, Pulp, Paper and Paperboard: Combustion at 525 Degrees 

Celsius”. Apenas as oito amostras de controle foram analisadas, pois concordou-se que não 

poderia haver mudança significativa de teores de cinzas devido aos envelhecimentos. Para o 

cálculo das proporções dos demais componentes químicos nas amostras envelhecidas, foi 

considerado o teor de cinzas como sendo o mesmo das amostras de controle no balanço de massa. 

 

4.2.5.2. Teor de extrativos  

 

Os teores de extrativos das 24 amostras foram investigados em triplicatas, de acordo 

com a norma TAPPI T204 CM-97 “Solvent extractives of wood and pulp”, realizando-se 

extrações em soluções de Etanol:Tolueno (1:2) durante 5h e de Etanol durante 4 horas. Após a 

extração em solvente orgânico, foi feita a extração em água quente durante uma hora a 100 

oC, e filtragem a vácuo em cadinho filtrante número 2. A Figura 19 ilustra o processo de 

extração realizado para as amostras de madeira. 

 

Figura 19: (a) Extração em solvente orgânico, (b) Extração em água quente e (c) filtragem á vácuo. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Balanço de massas foi realizado para determinação do teor de extrativos das amostras 

de madeira. 
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4.2.5.3. Teor de holocelulose 

 

O teor de holocelulose foi determinado pelo método do Clorito de Sódio, que consiste 

na deslignificação da amostra isenta de extrativos pela reação das ligninas com Clorito de 

Sódio (NaClO2) em meio ácido.  

Em triplicatas, estas análises seguiram as seguintes etapas: 

1. transfere-se 2,1 gramas de serragem isenta de extrativos para um erlenmeyer; 

2. coloca-se o conteúdo em banho-maria a 75oC; 

3. adiciona-se 73,50 ml de água destilada, 1,73 gramas Clorito de Sódio, 2,26 

gramas de Acetato de Sódio e 1,58 ml de Ácido Acético Glacial; 

4. agita-se por alguns segundos e deixa-se reagir por 30 minutos; 

5. repetem-se as etapas 3 e 4, seis vezes, até atingir 3,5 horas de reação; 

6. realiza-se a filtragem à vácuo em cadinho filtrante número 2; 

7. realiza-se a secagem do conteúdo filtrado. 

A Figura 20 ilustra o método Clorito de Sódio na determinação do teor de 

holocelulose. 

 

Figura 20: (a) Preparação das amostras nos Erlenmeyers e (b) andamento da reação em banho-maria. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma vez realizada a deslignificação, é possível determinar o teor de holocelulose da 

amostra pelo balanço de massas neste processo. 
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4.2.5.4. Teor de ligninas totais 

 

O teor de ligninas totais foi determinado pela diferença entre o teor de holocelulose da 

amostra isenta de extrativos (do procedimento descrito no item anterior) e a totalidade da 

amostra.  

 

4.2.5.5. Teor de celulose 

 

O teor de celulose foi determinado de acordo com a norma TAPPI T203 CM-99 

“Alpha-, beta- and gamma-cellulose in pulp”, consistindo na reação da holocelulose (produto 

da reação de deslignificação descrita no item 4.2.5.3.) com Hidróxido de Sódio (solução 

17,5%). A Figura 21 ilustra o procedimento para a determinação do teor de celulose. 

 

Figura 21: (a) Amostra de holocelulose e início da reação com Hidróxido de Sódio e (b) andamento da reação. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Após finalização do procedimento descrito pela norma em relação ao ataque químico 

das hemiceluloses, realiza-se a filtragem do conteúdo em cadinho número dois e a secagem. O 

teor de celulose é determinado pelo balanço de massas. 

 

4.2.6. Análises estatísticas 

 

Realizando-se os procedimentos descritos para investigação das propriedades físicas, 

químicas e mecânicas das madeiras envelhecidas (pelos intemperismos natural e artificial), 

atingiu-se o total de 4736 determinações, abrangendo amostras envelhecidas e amostras de 
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controle. Com o intuito de avaliar a mudança de desempenho das amostras envelhecidas, 

optou-se pela apresentação dos resumos de dados (médias e coeficientes de variação) dos 

valores absolutos resultantes das propriedades físicas, químicas e mecânicas investigadas, 

além da avalição das mudanças destas propriedades, baseando-se nos valores relativos entre o 

desempenho do corpo de prova envelhecido e o desempenho de seu respectivo corpo de prova 

de controle (como descrito anteriormente na seção 4.2.1.). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R versão 3.4.2, ao nível 

de significância 5%, efetuando-se testes de regressão para ajuste de modelos lineares dos 

desempenhos relativos das amostras com o passar do tempo de envelhecimentos artificial e 

natural (para as propriedades avaliadas em todos os níveis envelhecimento), e testes de 

comparação entre médias (para as propriedades avaliadas apenas nos limites de tratamento -  

envelhecidas durante 384 horas e 360 dias, para envelhecimento artificial e natural, 

respectivamente). Adiante serão explicados os testes de regressão e comparação entre médias 

utilizados. 

 

4.2.6.1. Testes de regressão  

 

Todas as propriedades mecânicas investigadas - sendo elas: Módulo de Elasticidade 

com a face mais envelhecida na compressão (Ec), Módulo de Elasticidade com a face mais 

envelhecida na tração (ET), Módulo de Ruptura na Flexão Estática (fM), Resistência a 

Compressão Paralela às Fibras (fc0), Dureza Perpendicular (da face mais envelhecida) (fh90) e 

Limite Elástico no Ensaio de Flexão Estática (LE) - e as propriedades físicas Densidade 

Aparente a 12% de umidade e Cores (em CIEL*a*b*), foram investigadas para todos os 

tempos de envelhecimento (artificial e natural), seguindo a amostragem original que conta 

com corpos de prova múltiplos de três (controle, natural e artificial). Estas propriedades foram 

investigadas por testes de regressão linear, para avaliação da mudança da variável resposta 

com o decorrer do tempo de envelhecimento, em relação ao desempenho do respectivo corpo 

de prova de controle. Isto também possibilitou a realização de uma abordagem interespecífica 

das madeiras consideradas nesta pesquisa (oito Classes de Resistência), trazendo resultados 

mais abrangentes. 

Os modelos de regressão linear foram testados por Análise de Variância, em que a 

hipótese nula consiste na não representatividade do modelo (P-valor maior do que 5%), Sendo 
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assim, modelos significativos (P-valor menor do que 5%) são considerados representativos, 

traduzindo uma mudança significativa de desempenho das amostras avaliadas com o 

envelhecimento. Além disso, o coeficiente de determinação pode ser considerado para 

avaliação do ajuste. 

 

4.2.6.2. Testes de comparação entre médias  

 

Para as propriedades químicas investigadas - sendo elas: Teor de Extrativos, Teor de 

Holocelulose, Teor de Ligninas e Teor de Celulose - e as propriedades físicas resultantes das 

análises de DRX (Percentual de Cristalinidade e Tamanho do Cristalito) e SAXS/WAXS 

(Diâmetro Equatorial, Diâmetro da Fibrila e Diâmetro Meridional), foram realizados testes de 

comparação entre as médias amostrais (em valores relativos entre amostras envelhecidas e 

amostras de controle) e a média unitária.  

Os testes de comparação entre médias foram testados por Teste t bicaudal para uma 

amostra, que consiste na comparação da média amostral com um valor de média 

populacional. Nesta pesquisa, as amostras de propriedades físicas e químicas relativas foram 

comparadas com o valor unitário (desempenho das amostras de controle em relação à elas 

mesmas, resultando média populacional igual a 1). No teste t para uma amostra, P-valor maior 

que 5% consiste em aceitar a hipótese nula de equivalência entre médias, e caso o contrário, 

em refutar a hipótese nula. Para validação do Test t, que é paramétrico, foi considerado o teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk ao mesmo nível de significância, em que a hipótese nula é de 

que a amostra considerada provém de uma população com distribuição normal. 

Caso o P-valor do teste de normalidade se mostrar significativo (P-valor menor do que 

5%), ou seja, a amostra não provém de uma população com distribuição normal, o teste não 

paramétrico de Wilcoxon foi considerado ao mesmo nível de significância, seguindo as 

mesmas hipóteses e condições do Teste t. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os resultados atingidos realizando os procedimentos de 

envelhecimento e caracterização das propriedades mecânicas, físicas e químicas das madeiras. 

Ela está dividida em duas partes: Apresentação dos resultados e Discussão dos resultados, em 

que na primeira parte, os rasultados absolutos são apresentados em forma de resumo de dados, 

e na segunda, resultados relativos e análises estatísticas são a base da abordagem. 

 

5.1. Apresentação dos resultados 

 

Como descrito anteriormente, o planejamento experimental contou com dois 

envelhecimentos (artificial e natural) e amostras de controle. Os envelhecimentos contaram 

com três níveis de tratamento, e a comparação de desempenhos foi entre as amostras 

envelhecidas e suas respectivas amostras de controle (provinda lateralmente da mesma peça).  

Nas tabelas, Artificial, Natural e Controle, representam os desempenhos das amostras 

que sofreram envelhecimento artificial e natural, e o desempenho das amostras de controle, 

respectivamente. 

 

5.1.1. Propriedades mecânicas 

 

Adiante, nas Tabelas 4 a 11, estão apresentados os resultados absolutos das 

propriedades mecânicas consideradas (Média e coeficiente de variação (Cv)), sendo elas: 

Módulo de elasticidade em flexão estática com a face mais envelhecida na tração (ET); 

Módulo de elasticidade em flexão estática com a face mais envelhecida na compressão (EC); 

Valor convencional de resistência à flexão estática (fm); Resistência à compressão paralela às 

fibras (fc0); Dureza perpendicular às fibras (fh90) e Limite elástico no ensaio de flexão estática 

(LE). Os índices [1-6], [7-12] e [13-18], representam os três níveis de tratamento 

considerados. 
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Tabela 4: Resumo dos resultados para as madeiras da classe C20. 

C20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 4947,13 29,76 5697,42 35,80 5453,57 38,13 

ET [7-12] (MPa) 4587,92 25,30 3470,59 18,08 5620,06 25,15 

ET [13-18] (MPa) 4203,16 20,39 4809,83 24,83 5079,70 30,76 

EC [1-6] (MPa) 4907,14 28,85 5781,02 36,35 5471,91 37,64 

EC [7-12] (MPa) 4517,90 23,36 4031,97 25,39 5595,18 25,68 

EC [13-18] (MPa) 4192,10 19,49 4710,07 22,10 5107,77 29,02 

fm [1-6] (MPa) 49,98 16,37 45,46 25,05 54,82 20,41 

fm [7-12] (MPa) 44,16 19,95 30,71 13,10 59,46 16,66 

fm [13-18] (MPa) 39,06 13,69 32,71 26,83 48,89 27,33 

fC0 [1-6] (MPa) 27,81 20,46 30,83 20,34 28,37 17,92 

fC0 [7-12] (MPa) 25,98 15,02 18,18 18,28 28,71 9,04 

fC0 [13-18] (MPa) 25,17 14,72 22,66 23,17 27,46 20,04 

fh90 [1-6] (N) 1479,68 16,83 1798,50 25,15 1291,65 21,97 

fh90 [7-12] (N) 1373,40 22,70 1545,08 16,28 1659,53 32,62 

fh90 [13-18] (N) 1177,20 17,08 1070,93 29,74 1275,30 34,49 

LE [1-6] (%) 69,41 10,64 78,34 14,17 68,78 13,80 

LE [7-12] (%) 74,76 10,07 66,91 16,39 65,14 11,47 

LE [13-18] (%) 79,50 5,06 81,25 6,35 71,47 13,86 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5: Resumo dos resultados para as madeiras da classe C25. 

C25 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 6605,77 11,32 6869,56 20,78 6838,50 20,76 

ET [7-12] (MPa) 6800,96 15,68 5559,01 21,46 7214,24 17,34 

ET [13-18] (MPa) 7269,60 17,50 7516,96 15,19 8740,85 18,99 

EC [1-6] (MPa) 6556,41 12,15 6933,29 20,85 6832,98 20,75 

EC [7-12] (MPa) 6734,77 15,48 5346,50 15,05 7191,60 16,97 

EC [13-18] (MPa) 7248,01 18,60 7265,62 22,34 8797,53 19,20 

fm [1-6] (MPa) 59,53 9,06 52,59 18,17 66,26 10,07 

fm [7-12] (MPa) 56,89 25,31 31,48 37,85 64,58 22,90 

fm [13-18] (MPa) 60,50 18,84 59,61 24,91 74,85 17,60 

fC0 [1-6] (MPa) 35,50 7,49 35,56 12,16 36,00 12,41 

fC0 [7-12] (MPa) 36,22 11,49 23,96 15,81 38,04 16,40 

fC0 [13-18] (MPa) 37,71 14,20 30,08 15,24 42,17 15,95 

fh90 [1-6] (N) 1953,83 15,83 2084,63 24,30 1602,30 19,81 

fh90 [7-12] (N) 1945,65 17,51 1798,50 10,59 1749,45 13,92 

fh90 [13-18] (N) 2109,15 16,51 1545,08 31,60 1880,25 25,27 

LE [1-6] (%) 70,17 7,58 87,29 6,07 69,18 5,23 

LE [7-12] (%) 76,27 22,28 72,11 2,64 73,17 6,19 

LE [13-18] (%) 68,55 6,80 67,17 22,24 70,26 4,97 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 6: Resumo dos resultados para as madeiras da classe C30. 

C30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 10263,43 14,31 10318,59 28,24 10322,62 26,45 

ET [7-12] (MPa) 7023,15 30,61 6648,30 37,87 8446,82 29,98 

ET [13-18] (MPa) 8924,36 25,85 6564,54 21,10 9731,62 28,06 

EC [1-6] (MPa) 10022,17 13,13 10028,92 29,81 10256,53 27,01 

EC [7-12] (MPa) 6967,66 30,58 6364,06 37,66 8470,53 30,37 

EC [13-18] (MPa) 8894,74 26,46 6883,72 25,56 9646,18 27,09 

fm [1-6] (MPa) 79,70 9,12 81,95 27,78 88,72 21,78 

fm [7-12] (MPa) 61,15 24,24 47,31 21,16 80,37 14,50 

fm [13-18] (MPa) 78,85 19,37 64,66 31,27 83,73 27,68 

fC0 [1-6] (MPa) 41,65 30,68 48,63 27,45 52,24 23,48 

fC0 [7-12] (MPa) 32,99 19,15 29,61 15,61 46,79 14,12 

fC0 [13-18] (MPa) 40,79 24,49 32,65 17,73 46,87 23,14 

fh90 [1-6] (N) 2534,25 29,85 2599,65 29,30 2427,98 29,98 

fh90 [7-12] (N) 2714,10 12,45 2403,45 16,83 2918,48 13,60 

fh90 [13-18] (N) 2460,68 27,11 1970,18 45,05 2550,60 25,77 

LE [1-6] (%) 58,59 12,89 78,31 4,37 67,81 6,46 

LE [7-12] (%) 62,37 26,92 69,91 3,92 67,85 7,36 

LE [13-18] (%) 65,39 8,82 60,71 18,52 66,07 13,23 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 7: Resumo dos resultados para as madeiras da classe D20. 

D20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 6887,56 7,93 7561,66 5,63 7504,81 8,51 

ET [7-12] (MPa) 6921,38 2,83 6959,79 5,40 6951,68 3,74 

ET [13-18] (MPa) 6721,95 6,60 6323,37 6,35 6884,24 5,06 

EC [1-6] (MPa) 6983,85 6,03 7539,82 5,92 7403,73 9,32 

EC [7-12] (MPa) 6838,03 6,04 6941,42 3,52 7235,90 9,99 

EC [13-18] (MPa) 6591,33 8,41 6946,86 15,87 6970,27 2,66 

fm [1-6] (MPa) 63,51 6,25 57,55 9,17 63,97 3,56 

fm [7-12] (MPa) 62,39 3,72 53,00 4,75 64,03 3,32 

fm [13-18] (MPa) 58,70 4,17 49,72 18,29 59,82 13,08 

fC0 [1-6] (MPa) 29,28 17,21 33,33 4,23 32,27 3,44 

fC0 [7-12] (MPa) 32,93 8,16 29,63 3,87 32,58 6,50 

fC0 [13-18] (MPa) 30,86 9,06 25,81 6,65 32,15 2,46 

fh90 [1-6] (N) 2207,25 9,22 2256,30 9,02 2215,43 7,72 

fh90 [7-12] (N) 2256,30 8,80 1962,00 15,17 2100,98 7,59 

fh90 [13-18] (N) 2231,78 2,31 1790,33 15,76 2248,13 6,39 

LE [1-6] (%) 84,68 8,49 86,65 5,91 79,34 9,18 

LE [7-12] (%) 85,07 5,22 80,08 2,83 75,20 3,12 

LE [13-18] (%) 90,51 5,67 90,73 6,65 80,99 10,44 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 8: Resumo dos resultados para as madeiras da classe D30. 

D30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 10583,48 6,71 12414,86 9,29 12269,82 9,06 

ET [7-12] (MPa) 10691,92 8,33 12102,21 5,94 11884,47 5,87 

ET [13-18] (MPa) 10738,71 6,22 8693,18 7,87 12013,13 2,44 

EC [1-6] (MPa) 10494,13 7,77 12542,46 8,58 12131,48 8,01 

EC [7-12] (MPa) 10714,62 9,77 11966,99 8,15 11892,99 6,89 

EC [13-18] (MPa) 10469,88 7,38 9107,84 8,75 11984,19 2,62 

fm [1-6] (MPa) 81,12 7,50 86,18 7,04 85,32 9,69 

fm [7-12] (MPa) 82,18 12,37 77,50 8,52 81,53 4,00 

fm [13-18] (MPa) 80,61 12,68 80,77 14,70 85,77 3,38 

fC0 [1-6] (MPa) 46,11 4,35 49,53 7,50 48,45 5,68 

fC0 [7-12] (MPa) 47,30 11,88 38,34 10,07 48,11 4,21 

fC0 [13-18] (MPa) 47,35 10,98 41,59 8,74 49,46 7,14 

fh90 [1-6] (N) 3008,40 9,71 3032,93 3,46 2787,68 5,61 

fh90 [7-12] (N) 3163,73 11,21 3065,63 6,30 2705,93 5,31 

fh90 [13-18] (N) 3122,85 5,50 2992,05 11,87 3032,93 8,76 

LE [1-6] (%) 68,46 6,46 72,86 6,01 62,79 7,02 

LE [7-12] (%) 71,00 7,53 75,81 8,59 62,22 5,48 

LE [13-18] (%) 81,48 9,98 79,01 10,25 63,16 3,42 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 9: Resumo dos resultados para as madeiras da classe D40. 

D40 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 13624,46 10,57 13105,46 10,72 13809,06 10,13 

ET [7-12] (MPa) 10813,30 24,44 10148,79 18,89 12428,29 18,89 

ET [13-18] (MPa) 13633,33 9,52 9700,14 11,45 15118,48 14,43 

EC [1-6] (MPa) 13495,02 9,36 13077,38 10,62 13821,95 10,80 

EC [7-12] (MPa) 10806,01 26,45 10149,19 16,62 12310,31 19,05 

EC [13-18] (MPa) 13736,81 10,12 9884,53 7,98 14971,90 14,59 

fm [1-6] (MPa) 122,67 7,52 113,38 10,34 121,81 8,59 

fm [7-12] (MPa) 93,27 23,86 80,51 11,86 112,82 35,52 

fm [13-18] (MPa) 113,75 14,27 107,73 16,81 127,93 15,20 

fC0 [1-6] (MPa) 66,50 3,75 67,27 10,42 56,79 15,73 

fC0 [7-12] (MPa) 57,19 9,11 48,18 11,28 51,91 27,27 

fC0 [13-18] (MPa) 59,19 32,43 53,82 8,54 51,07 16,92 

fh90 [1-6] (N) 4553,48 23,03 4496,25 24,75 4741,50 16,82 

fh90 [7-12] (N) 4144,73 16,29 4210,13 17,86 4578,00 12,67 

fh90 [13-18] (N) 4324,58 17,87 3793,20 7,66 4643,40 13,91 

LE [1-6] (%) 78,84 12,03 81,91 13,08 69,35 9,34 

LE [7-12] (%) 89,44 14,05 90,05 7,59 68,49 12,74 

LE [13-18] (%) 83,75 11,93 83,14 8,01 61,72 9,34 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10: Resumo dos resultados para as madeiras da classe D50. 

D50 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 13615,88 11,27 12739,91 9,48 11958,69 3,17 

ET [7-12] (MPa) 12045,41 11,70 12326,26 17,14 12204,76 7,52 

ET [13-18] (MPa) 11513,55 18,04 9667,92 8,46 12733,23 12,42 

EC [1-6] (MPa) 13388,09 9,61 12821,56 8,69 11887,18 4,49 

EC [7-12] (MPa) 12120,20 11,38 12648,76 15,49 12264,25 7,63 

EC [13-18] (MPa) 11662,63 17,32 9394,69 18,96 12911,66 12,17 

fm [1-6] (MPa) 121,21 27,45 103,33 26,89 99,57 16,99 

fm [7-12] (MPa) 105,65 30,42 90,03 30,09 101,92 28,10 

fm [13-18] (MPa) 88,93 45,18 101,69 25,05 109,41 22,32 

fC0 [1-6] (MPa) 68,91 11,00 76,52 9,06 70,60 5,41 

fC0 [7-12] (MPa) 67,62 10,01 58,94 12,07 65,70 15,29 

fC0 [13-18] (MPa) 60,11 28,91 60,23 17,23 66,06 24,37 

fh90 [1-6] (N) 5354,63 26,92 5542,65 22,08 5400,95 21,73 

fh90 [7-12] (N) 5142,08 23,66 3874,95 23,42 5534,48 32,70 

fh90 [13-18] (N) 4659,75 29,25 5722,50 46,59 6417,38 48,62 

LE [1-6] (%) 81,63 14,87 79,36 20,10 69,04 18,21 

LE [7-12] (%) 86,93 16,05 77,50 27,74 69,96 26,71 

LE [13-18] (%) 86,60 12,26 87,51 10,42 69,31 20,53 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 11: Resumo dos resultados para as madeiras da classe D60. 

D60 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

ET [1-6] (MPa) 16979,08 6,51 15916,93 18,41 16420,86 9,05 

ET [7-12] (MPa) 19311,90 4,96 18612,46 13,00 17734,68 6,62 

ET [13-18] (MPa) 16823,70 11,58 13240,16 4,52 17312,96 6,98 

EC [1-6] (MPa) 16908,53 8,07 15765,47 20,61 16170,91 9,08 

EC [7-12] (MPa) 18792,68 10,16 18337,12 12,05 17748,51 6,20 

EC [13-18] (MPa) 17028,53 11,38 12949,06 11,29 17191,95 7,00 

fm [1-6] (MPa) 138,79 22,78 136,81 27,38 129,41 12,97 

fm [7-12] (MPa) 164,39 15,01 159,13 10,94 146,08 8,43 

fm [13-18] (MPa) 176,67 21,15 152,92 13,85 156,52 6,15 

fC0 [1-6] (MPa) 84,41 14,98 88,56 10,65 82,81 8,84 

fC0 [7-12] (MPa) 85,35 12,31 79,10 5,50 76,66 12,15 

fC0 [13-18] (MPa) 72,46 27,42 76,58 15,78 80,65 11,71 

fh90 [1-6] (N) 8681,85 10,78 9548,40 5,57 8485,65 3,33 

fh90 [7-12] (N) 8796,30 11,98 8232,23 23,08 9654,68 9,82 

fh90 [13-18] (N) 9483,00 5,88 9025,20 6,19 9515,70 3,39 

LE [1-6] (%) 74,24 11,20 79,61 9,10 67,15 8,30 

LE [7-12] (%) 82,15 11,64 78,00 4,93 65,84 4,57 

LE [13-18] (%) 76,94 16,83 82,54 8,46 67,32 8,40 

Fonte: Autoria própria. 

 

As tabelas de resumo de dados acima retratam os resultados absolutos atingidos nesta 

investigação para os três tratamentos (envelhecimentos artificial e natural e as amostras de 

controle), além dos três níveis de tratamento considerados. Médias e coeficientes de variação 

dos resultados de seis corpos de prova são capazes de traduzir os desempenhos das espécies 

de madeira das oito classes de resistência nos diversos tratamentos. 

 

5.1.2. Propriedades físicas 

 

Os resultados das propriedades físicas consideradas são apresentados adiante e 

divididos em subtópicos representando cada um delas. Densidade aparente, cor, Difração de 

Raio-X e Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo são os tópicos que se seguem. 
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5.1.2.1. Densidade aparente 

 

Resultados de Densidade aparente (d) para as oito classes de resistência e nos 

tratamentos considerados estão apresentadas na Tabela 12. Médias e coeficientes de variação 

traduzem os desempenhos dos resultados de seis amostras.  

 

Tabela 12: Resumo dos resultados para Densidade aparente. 

CR Estatísticas 
Artificial Natural Controle 

Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

C20 

d [1-6] (g/cm3)  0,39 9,96 0,41 11,62 0,37 7,09 

d [7-12] (g/cm3) 0,38 3,56 0,38 8,34 0,38 6,48 

d [13-18] (g/cm3) 0,36 9,46 0,37 9,21 0,36 13,49 

C25 

d [1-6] (g/cm3) 0,45 6,93 0,42 7,54 0,43 8,08 

d [7-12] (g/cm3) 0,42 10,63 0,44 11,11 0,44 11,33 

d [13-18] (g/cm3) 0,45 8,79 0,47 18,65 0,46 10,82 

C30 

d [1-6] (g/cm3) 0,59 12,97 0,53 17,07 0,54 17,99 

d [7-12] (g/cm3) 0,52 3,52 0,52 4,39 0,53 4,90 

d [13-18] (g/cm3) 0,58 13,36 0,52 14,31 0,52 14,20 

D20 

d [1-6] (g/cm3) 0,41 2,39 0,40 3,00 0,41 2,00 

d [7-12] (g/cm3) 0,41 1,35 0,41 3,36 0,41 2,84 

d [13-18] (g/cm3) 0,40 1,89 0,39 3,47 0,41 3,36 

D30 

d [1-6] (g/cm3) 0,57 5,20 0,57 4,62 0,59 4,74 

d [7-12] (g/cm3) 0,59 6,37 0,58 7,16 0,59 3,99 

d [13-18] (g/cm3) 0,61 6,44 0,60 6,24 0,61 6,65 

D40 

d [1-6] (g/cm3) 0,73 5,48 0,69 6,11 0,74 5,36 

d [7-12] (g/cm3) 0,70 8,18 0,69 4,84 0,72 4,73 

d [13-18] (g/cm3) 0,74 7,69 0,72 4,49 0,75 5,06 

D50 

d [1-6] (g/cm3) 0,78 6,60 0,75 11,19 0,75 8,62 

d [7-12] (g/cm3) 0,75 10,54 0,70 11,31 0,73 13,04 

d [13-18] (g/cm3) 0,69 11,78 0,73 18,33 0,75 13,91 

D60 

d [1-6] (g/cm3) 0,95 3,22 0,94 3,43 0,96 1,47 

d [7-12] (g/cm3) 0,99 4,28 0,97 3,78 0,98 3,29 

d [13-18] (g/cm3) 0,95 2,25 0,95 1,28 0,97 2,15 
Fonte: Autoria própria. 

 

Mais uma vez, os índices [1-6], [7-12] e [13-18], representam os três níveis de 

tratamento considerados. 
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5.1.2.2. Cor 

 

Os resultados referentes à cor medida utilizando colorímetro digital no padrão 

CIEL*a*b* estão apresentados nas Tabelas 13 a 20, para as oito classes de resistência e em 

todos os tratamentos considerados. Médias e coeficientes de variação traduzem os 

desempenhos dos resultados de seis amostras.  

 

Tabela 13: Resumo dos resultados para Cor da classe C20. 

C20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 65,89 0,46 61,41 1,17 78,02 1,45 

L* [7-12] 66,81 1,08 55,75 1,14 78,31 0,42 

L* [13-18] 67,99 0,38 55,16 1,31 77,58 0,59 

a* [1-6] 5,52 5,91 2,43 8,05 1,80 20,98 

a* [7-12] 5,38 13,20 1,74 16,87 1,62 6,94 

a* [13-18] 5,40 7,89 1,52 25,11 1,88 17,20 

b* [1-6] 19,48 3,24 6,38 9,17 16,10 3,63 

b* [7-12] 17,94 6,21 3,02 8,64 15,47 12,10 

b* [13-18] 17,26 5,15 1,24 16,84 14,94 5,44 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 14: Resumo dos resultados para Cor da classe C25. 

C25 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 66,28 1,44 62,08 1,55 77,79 0,50 

L* [7-12] 67,19 2,26 55,72 1,88 78,04 1,14 

L* [13-18] 68,41 0,93 54,68 2,39 77,89 1,04 

a* [1-6] 5,98 7,40 2,67 12,48 1,98 12,56 

a* [7-12] 6,31 11,12 1,70 6,28 2,11 18,39 

a* [13-18] 5,36 6,70 1,31 8,83 2,26 12,78 

b* [1-6] 20,07 5,40 6,74 13,38 17,28 6,41 

b* [7-12] 19,56 5,95 3,30 5,68 16,20 7,43 

b* [13-18] 16,12 5,87 1,12 13,62 18,34 4,16 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 15: Resumo dos resultados para Cor da classe C30. 

C30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 65,67 1,69 60,48 1,81 77,13 0,82 

L* [7-12] 64,71 3,06 54,82 2,56 75,50 2,12 

L* [13-18] 66,73 3,41 54,42 1,92 76,47 0,75 

a* [1-6] 5,88 7,27 3,53 15,07 2,37 16,16 

a* [7-12] 6,26 15,41 1,94 7,42 2,99 19,51 

a* [13-18] 5,45 10,98 1,38 11,23 2,54 12,26 

b* [1-6] 18,51 7,29 8,62 12,62 17,48 8,93 

b* [7-12] 18,09 10,48 3,70 12,48 16,60 6,08 

b* [13-18] 14,62 11,18 1,45 15,49 17,44 2,49 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 16: Resumo dos resultados para Cor da classe D20. 

D20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 72,70 1,14 63,21 2,26 78,54 1,01 

L* [7-12] 71,35 1,57 62,90 2,77 79,09 1,07 

L* [13-18] 71,86 1,09 55,25 2,53 79,05 1,14 

a* [1-6] 4,86 8,60 3,63 10,96 1,35 21,30 

a* [7-12] 5,08 3,83 1,40 13,31 1,49 19,24 

a* [13-18] 4,60 5,23 1,72 23,21 1,51 21,84 

b* [1-6] 22,43 3,77 9,32 7,76 19,03 3,62 

b* [7-12] 20,49 6,18 3,64 2,77 18,47 2,42 

b* [13-18] 17,46 2,99 1,69 18,56 18,48 4,46 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 17: Resumo dos resultados para Cor da classe D30. 

D30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 61,39 2,30 63,15 2,56 62,86 1,25 

L* [7-12] 62,28 6,06 58,02 4,28 63,74 3,37 

L* [13-18] 64,41 4,72 55,20 7,98 63,98 4,40 

a* [1-6] 3,65 9,29 2,30 21,39 5,27 7,91 

a* [7-12] 4,91 41,82 1,60 15,46 5,16 16,84 

a* [13-18] 3,77 41,85 1,36 17,83 5,42 17,20 

b* [1-6] 11,44 10,29 7,66 16,49 11,58 4,40 

b* [7-12] 12,87 9,25 3,93 10,52 11,88 15,19 

b* [13-18] 11,30 13,47 1,73 37,60 13,99 27,12 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 18: Resumo dos resultados para Cor da classe D40. 

D40 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 57,75 7,04 62,67 5,22 64,23 6,12 

L* [7-12] 54,50 3,38 61,13 7,13 61,96 3,25 

L* [13-18] 59,99 5,63 55,43 3,18 64,14 5,72 

a* [1-6] 8,05 32,35 5,80 19,31 6,67 38,35 

a* [7-12] 10,29 8,85 3,17 24,36 8,40 8,82 

a* [13-18] 7,43 19,63 1,50 9,05 7,71 33,05 

b* [1-6] 12,82 19,32 11,18 11,63 14,59 7,64 

b* [7-12] 10,95 7,00 6,08 11,68 14,30 5,93 

b* [13-18] 11,37 22,96 1,95 36,39 15,14 11,19 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 19: Resumo dos resultados para Cor da classe D50. 

D50 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 59,79 3,01 60,40 9,01 68,71 5,79 

L* [7-12] 58,10 4,77 58,11 6,51 66,98 7,88 

L* [13-18] 60,99 4,25 53,54 2,60 68,83 5,98 

a* [1-6] 8,24 8,14 7,64 25,52 5,12 28,45 

a* [7-12] 8,76 11,99 2,37 26,66 6,09 37,18 

a* [13-18] 7,06 25,79 1,57 13,87 5,00 21,84 

b* [1-6] 21,25 17,94 14,98 8,11 24,16 15,46 

b* [7-12] 19,08 6,08 5,09 21,27 23,31 19,28 

b* [13-18] 16,95 24,18 1,58 25,21 24,09 13,14 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 20: Resumo dos resultados para Cor da classe D60. 

D60 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

L* [1-6] 47,13 3,16 54,03 2,30 54,84 2,85 

L* [7-12] 47,52 2,69 59,09 1,29 55,46 0,95 

L* [13-18] 51,35 2,76 53,10 4,00 55,67 2,32 

a* [1-6] 9,86 11,27 7,47 7,23 12,98 3,07 

a* [7-12] 8,29 9,44 2,96 12,09 13,87 5,12 

a* [13-18] 6,31 6,62 1,50 6,92 12,10 4,17 

b* [1-6] 2,52 25,01 7,82 13,53 5,49 11,89 

b* [7-12] 2,77 16,26 5,14 17,22 5,79 11,67 

b* [13-18] 4,48 6,02 1,34 34,46 5,89 9,95 
Fonte: Autoria própria. 
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Mais uma vez, os índices [1-6], [7-12] e [13-18], representam os três níveis de 

tratamento considerados. 

 

5.1.2.3. Difração de Raio-X 

 

A Difração de Raio-X possibilitou a avaliação do percentual de cristalinidade (Cris), 

bem como do tamanho do cristalito (Cs) das amostras de madeira das oito classes de 

resistência e em todos os tratamentos considerados. As medições foram realizadas 

pontualmente na superfície da face mais envelhecida e os resultados de média e coeficientes 

de variações traduzem os desempenhos das amostas realizando-se duas medições. Os sete 

tratamentos considerados (envelhecimento e período de envelhecimento), são distinguidos 

pelos indices A1, A2, A3, N1, N2, N3 e Controle. As Tabelas 21 a 28 apresentam estes 

resultados. 

 

Tabela 21: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe C20. 

C20 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 24,50 2,89 

Cris [A2] (%) 21,00 6,06 

Cris [A3] (%) 14,75 7,19 

Cris [N1] (%) 20,55 0,34 

Cris [N2] (%) 22,05 1,60 

Cris [N3] (%) 18,90 9,73 

Cris [Controle] (%) 20,05 5,29 

Cs [A1] (nm) 2,95 2,40 

Cs [A2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A3] (nm) 2,90 4,88 

Cs [N1] (nm) 2,95 2,40 

Cs [N2] (nm) 2,95 2,40 

Cs [N3] (nm) 2,90 0,00 

Cs [Controle] (nm) 2,85 2,48 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 22: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe C25. 

C25 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 19,95 8,15 

Cris [A2] (%) 28,15 2,26 

Cris [A3] (%) 29,15 4,12 

Cris [N1] (%) 22,05 1,60 

Cris [N2] (%) 26,65 8,76 

Cris [N3] (%) 30,35 0,23 

Cris [Controle] (%) 26,55 2,93 

Cs [A1] (nm) 2,95 2,40 

Cs [A2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A3] (nm) 3,05 2,32 

Cs [N1] (nm) 2,95 2,40 

Cs [N2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,10 0,00 

Cs [Controle] (nm) 2,90 0,00 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 23: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe C30. 

C30 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 14,90 14,24 

Cris [A2] (%) 25,90 2,73 

Cris [A3] (%) 24,05 6,17 

Cris [N1] (%) 29,60 6,21 

Cris [N2] (%) 30,30 1,87 

Cris [N3] (%) 35,50 4,38 

Cris [Controle] (%) 28,95 2,69 

Cs [A1] (nm) 2,75 2,57 

Cs [A2] (nm) 2,95 2,40 

Cs [A3] (nm) 2,95 2,40 

Cs [N1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,10 0,00 

Cs [Controle] (nm) 2,95 2,40 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 24: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe D20. 

D20 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 22,55 3,45 

Cris [A2] (%) 22,05 5,45 

Cris [A3] (%) 21,40 0,66 

Cris [N1] (%) 23,65 5,68 

Cris [N2] (%) 23,75 5,66 

Cris [N3] (%) 29,75 0,24 

Cris [Controle] (%) 24,15 7,32 

Cs [A1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A2] (nm) 2,90 4,88 

Cs [A3] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N1] (nm) 2,95 2,40 

Cs [N2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,40 0,00 

Cs [Controle] (nm) 2,90 0,00 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 25: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe D30. 

D30 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 39,40 0,36 

Cris [A2] (%) 36,60 7,34 

Cris [A3] (%) 35,80 1,58 

Cris [N1] (%) 45,15 5,17 

Cris [N2] (%) 41,40 5,47 

Cris [N3] (%) 37,90 1,12 

Cris [Controle] (%) 37,25 7,02 

Cs [A1] (nm) 3,95 1,79 

Cs [A2] (nm) 3,50 4,04 

Cs [A3] (nm) 3,70 0,00 

Cs [N1] (nm) 4,05 1,75 

Cs [N2] (nm) 3,50 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,85 5,51 

Cs [Controle] (nm) 3,45 2,05 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 26: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe D40. 

D40 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 26,75 1,85 

Cris [A2] (%) 27,35 5,43 

Cris [A3] (%) 26,00 1,09 

Cris [N1] (%) 22,75 1,55 

Cris [N2] (%) 21,55 4,27 

Cris [N3] (%) 29,35 2,17 

Cris [Controle] (%) 25,40 2,23 

Cs [A1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A2] (nm) 3,05 2,32 

Cs [A3] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,25 2,18 

Cs [Controle] (nm) 3,00 0,00 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 27: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe D50. 

D50 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 29,25 2,66 

Cris [A2] (%) 26,10 2,71 

Cris [A3] (%) 29,25 2,66 

Cris [N1] (%) 29,55 5,98 

Cris [N2] (%) 26,30 1,61 

Cris [N3] (%) 31,20 0,91 

Cris [Controle] (%) 25,60 0,00 

Cs [A1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A2] (nm) 3,00 0,00 

Cs [A3] (nm) 3,05 2,32 

Cs [N1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N2] (nm) 2,90 0,00 

Cs [N3] (nm) 3,40 4,16 

Cs [Controle] (nm) 3,00 0,00 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 28: Resumo dos resultados para análise por Difração da Raio-X da classe D60. 

D60 

Estatísticas Média Cv (%) 

Cris [A1] (%) 33,90 3,75 

Cris [A2] (%) 28,15 1,26 

Cris [A3] (%) 28,85 1,72 

Cris [N1] (%) 26,40 0,54 

Cris [N2] (%) 26,85 3,95 

Cris [N3] (%) 36,75 0,19 

Cris [Controle] (%) 29,00 2,44 

Cs [A1] (nm) 3,20 0,00 

Cs [A2] (nm) 3,25 2,18 

Cs [A3] (nm) 3,10 0,00 

Cs [N1] (nm) 3,00 0,00 

Cs [N2] (nm) 3,05 2,32 

Cs [N3] (nm) 3,60 0,00 

Cs [Controle] (nm) 3,00 0,00 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.2.4. Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo (SAXS/WAXS) 

 

Por meio da técnica de SAXS/WAXS, foi possível avaliar a morfologia da porção 

cristalina da madeira (celulose cristalina). Diâmetro equatorial (deq), diâmetro meridional 

(dmer) e diâmetro 2R das Elementary Cellulose Fibrils foram determinados. A Tabela 29 reúne 

os resultados absolutos (traduzidos pelas médias e coeficientes de variação) para estas 

variáveis nas oito classes de resistência e nos limites de tratamento (amostras de controle e 

máximos envelhecimentos artificial e natural). 

 

Tabela 29: Resumo dos resultados para SAXS/WAXS. 

Classe 

Artificial Natural Controle 

deq 

(nm) 

2R 

(nm) 

dmer 

(nm) 

deq 

(nm) 

2R 

(nm) 

dmer 

(nm) 

deq 

(nm) 

2R 

(nm) 

dmer 

(nm) 

Média 3,43 2,67 15,53 3,42 2,71 16,75 3,41 2,61 16,13 

Cv (%) 11,48 3,66 56,13 6,76 5,27 49,21 11,09 9,78 54,87 
Fonte: Autoria própria. 
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5.1.3. Propriedades químicas 

 

Amostras da madeira das oito classes de resistência, nos limites de tratamento 

(amostras de controle e máximos envelhecimentos artificial e natural) passaram por análise 

química para a avaliação de Teores de Extrativos, Holocelulose, Celulose, Ligninas e cinzas. 

As Tabelas 30 até 37 apresentam os resumos destes resultados, em que médias e coeficientes 

de variações traduzem os resultados determinados em triplicatas. 

 

Tabela 30: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe C20. 

C20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 4,91 2,30 5,56 2,49 5,74 1,98 

Teor de Holocelulose (%) 68,54 0,07 68,08 0,07 60,87 0,11 

Teor de Celulose (%) 38,70 0,76 37,50 2,41 42,89 1,75 

Teor de Ligninas (%) 26,36 5,92 26,17 2,61 35,40 5,20 

Teor de Cinzas (%) 0,20 1,88 0,20 1,88 0,20 1,88 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 31: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe C25. 

C25 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 4,39 2,03 5,29 2,56 8,02 2,52 

Teor de Holocelulose (%) 70,60 0,40 69,94 0,47 58,57 0,27 

Teor de Celulose (%) 41,77 1,53 41,27 1,86 40,08 0,70 

Teor de Ligninas (%) 24,82 3,37 24,57 2,22 34,90 1,85 

Teor de Cinzas (%) 0,20 5,66 0,20 5,66 0,20 5,66 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 32: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe C30. 

C30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 2,90 2,45 3,27 2,29 6,73 1,97 

Teor de Holocelulose (%) 70,76 0,58 70,73 0,59 62,40 0,68 

Teor de Celulose (%) 45,19 0,32 43,57 0,55 43,19 0,39 

Teor de Ligninas (%) 26,15 4,63 25,80 5,92 28,80 6,38 

Teor de Cinzas (%) 0,20 4,23 0,20 4,23 0,20 4,23 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 33: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe D20. 

D20 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 5,07 2,32 5,51 2,40 6,17 2,06 

Teor de Holocelulose (%) 70,03 0,38 71,29 0,53 61,32 0,57 

Teor de Celulose (%) 43,29 3,08 41,28 1,55 47,39 0,34 

Teor de Ligninas (%) 24,43 2,79 22,72 2,13 32,66 0,77 

Teor de Cinzas (%) 0,50 5,65 0,50 5,65 0,50 5,65 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 34: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe D30. 

D30 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 6,20 2,01 6,14 2,01 6,94 1,88 

Teor de Holocelulose (%) 69,16 0,40 69,47 0,53 66,96 0,68 

Teor de Celulose (%) 47,49 1,31 45,57 1,44 50,82 0,04 

Teor de Ligninas (%) 24,10 0,85 23,84 1,88 27,95 3,99 

Teor de Cinzas (%) 0,58 1,94 0,58 1,94 0,58 1,94 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 35: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe D40. 

D40 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 3,80 1,84 4,19 2,02 8,03 2,52 

Teor de Holocelulose (%) 67,57 1,13 67,37 0,94 54,07 0,54 

Teor de Celulose (%) 39,67 0,33 40,96 0,63 38,94 0,18 

Teor de Ligninas (%) 27,80 1,68 27,61 3,00 38,21 2,66 

Teor de Cinzas (%) 0,86 1,88 0,86 1,88 0,86 1,88 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 36: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe D50. 

D50 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 2,97 2,20 4,03 2,26 4,78 1,76 

Teor de Holocelulose (%) 73,45 0,71 70,36 2,06 58,11 1,24 

Teor de Celulose (%) 45,31 1,50 44,96 2,75 42,93 2,78 

Teor de Ligninas (%) 23,18 0,30 25,23 1,12 35,83 0,59 

Teor de Cinzas (%) 0,40 1,94 0,40 1,94 0,40 1,94 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 



83 

 

 

Tabela 37: Resumo dos resultados para análises químicas para a classe D60. 

D60 Artificial Natural Controle 

Estatísticas Média Cv (%) Média Cv (%) Média Cv (%) 

Teor de Extrativos (%) 9,31 1,86 8,89 2,38 8,95 2,75 

Teor de Holocelulose (%) 63,51 0,69 63,88 0,18 60,28 0,88 

Teor de Celulose (%) 40,39 0,88 41,34 2,09 44,13 0,42 

Teor de Ligninas (%) 26,69 1,70 26,73 1,98 34,07 1,50 

Teor de Cinzas (%) 0,55 3,83 0,55 3,83 0,55 3,83 
Fonte: Autoria própria. 

 

Ressalta-se que, nos balanços de massa, os teores de cinzas das amostras 

envelhecidas foram admitidos constantes e iguais aos teores de cinzas das amostras de 

controle. 

 

5.2. Discussão dos resultados 

 

A discussão conta com a análise estatística dos resultados apresentados, realizada 

utilizando valores relativos de desempenho das amostras nos diversos testes para propriedades 

mecânicas, físicas e químicas, ou seja, os desempenhos das amostras envelhecidas em relação 

ao desempenho da respectiva amostra de controle. Isto possibilitou uma abordagem geral do 

desempenho das espécies de madeira das oito classes de resistência em modelos unificados. 

As análises estatísticas foram conduzidas de acordo com o descrito no item 4.2.6. e, 

para as propriedades avaliadas em todos os níveis de tratamento, foram realizados testes de 

regressão. Para as propriedades avaliadas apenas nos limites de tratamento, testes de 

comparação com a média unitária foram feitos. Adiante os resultados são discutidos. 

 

5.2.1. Discussão dos resultados para propriedades mecânicas 

 

As avaliações dos efeitos dos intemperismos sobre as propriedades mecânicas das 

madeiras envolvendo todas as classes de resistência de acordo com o documento normativo 

brasileiro foram realizadas utilizando testes de regressão, em que a significância do modelo 

reflete a mudança de desempenho da madeira com o tempo decorrido de tratamento de 

intemperismo. Modelos lineares também foram proprostos. A Tabela 38 reúne os P-valores 

das análises de variância como testes de regressão, além  dos modelos ajustados com o 
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desempenho mecânico da madeira com o decorrer do tempo de envelhecimentos artificial e 

natural. P-valor grifado se refere ao modelo significante, ou seja, a propriedade mecânica 

sofreu mudança significativa com o decorrer do envelhecimento. Os parâmetros “a” e “b” são 

os coeficientes linear e angular do modelo linear proposto, repectivamente. Por último, R2 é o 

valor do coeficiente de determinação do modelo ajustado. 

 

Tabela 38: Testes de regressão e modelos lineares para o desempenho mecânico relativo de madeiras 

envelhecidas com o decorrer do tempo. 

Propriedade Intemperismo a b R2 P-valor 

ET’ Artificial 0,9942 -0,0002 0,0406 0,0003 

EC’ Artificial 0,9942 -0,0002 0,0533 0,0000 

fm’ Artificial 0,9967 -0,0002 0,0136 0,0269 

fC0’ Artificial 0,9994 -0,0001 0,0040 0,1437 

fh90’ Artificial 1,0060 0,0001 0,0020 0,4520 

LE’ Artificial 1,0247 0,0004 0,1083 0,0000 

ET’ Natural 0,9875 -0,0003 0,0804 0,0000 

EC’ Natural 0,9875 -0,0003 0,0746 0,0000 

fm’ Natural 0,9743 -0,0004 0,0810 0,0000 

fC0’ Natural 0,9898 -0,0003 0,0473 0,0001 

fh90’ Natural 1,0050 -0,0001 0,0053 0,1126 

LE’ Natural 1,0310 0,0004 0,1448 0,0000 
Fonte: Autoria própria. 

 

O apóstrofe ao lado do símbolo referente às propriedades mecânicas avaliadas indica 

que os valores utilizados nestas análises foram relativos, ou seja, desempenho do corpo de 

prova envelhecido em relação ao desempenho do seu respectivo corpo de prova de controle. 

Como indica a Tabela 38, a maioria dos modelos foram significativos, ou seja, 

ocorreram mudanças comprovadas de propriedades mecânicas consideradas com o decorrer 

do tempo de envelhecimento. Por outro lado, os modelos ajustados de mudança de 

desempenho mecânico com o decorrer do tempo de envelhecimentos artificial e natural 

apresentaram coeficientes de determinação baixos (menores de 15%), sendo isto fruto da 

grande dispersão de resultados atingidos. As Figuras 22 a 33 mostram os ajustes dos modelos 

lineares aos valores relativos de propriedades mecânicas com os envelhecimentos. 
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Figura 22: Módulo de elasticidade relativo em flexão estática com a face mais envelhecida na tração: 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 23: Módulo de elasticidade relativo em flexão estática com a face mais envelhecida na compressão: 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 24: Valor convencional relativo de resistência à flexão estática (face mais envelhecida na tração): 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 25: Resistência relativa à compressão paralela às fibras: desempenho com o passar do tempo de 

envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 26: Dureza perpendicular às fibras relativa (face mais envelhecida): desempenho com o passar do tempo 

de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 27: Limite elástico relativo: desempenho com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 28: Módulo de elasticidade relativo em flexão estática com a face mais envelhecida na tração: 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 29: Módulo de elasticidade relativo em flexão estática com a face mais envelhecida na compressão: 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 30: Valor convencional relativo de resistência à flexão estática (face mais envelhecida na tração): 

desempenho com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 31: Resistência relativa à compressão paralela às fibras: desempenho com o passar do tempo de 

envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 32: Dureza perpendicular às fibras relativa (face mais envelhecida): desempenho com o passar do tempo 

de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 33: Limite elástico relativo: desempenho com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 34 e 35 são boxplots que resumem os efeitos dos intemperismos nas 

propriedades mecânicas relativas das madeiras das oito classes de resistência consideradas. 

Nestas figuras é possível comparar a distribuição de valores das propriedades relativas com o 

valor unitário, e assim determinar aumento ou diminição do valor da propriedade mecânica de 

interesse. 
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Figura 34: Efeitos do envelhecimento artificial sobre as propriedades mecânicas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 35: Efeitos do envelhecimento natural sobre as propriedades mecânicas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 34 e 35 são comparações entre os desempenhos dos corpos de prova nos 

limites de tratamento (384 horas de intemperismo artificial com 360 dias de inteperismo 

artificial e respectivos controles). Assim, observando os gráficos de efeitos, é possível 

perceber diminuições de módulos de elasticidade em flexão estática (ET e EC), valores 

convencionais da resistência na flexão estática (fm) e resistência à compressão paralela às 
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fibras (fc0). Não foi possível observar decaimento de Dureza perpendicular (fh90) para as 

amostras envelhecidas artificialmente. Ocorreu aumento acentuado do Limite elástico para 

ambos os envelhecimentos, ou seja, fragilização das amostras com o envelhecimento. 

De acordo com a Tabela 38, apenas os modelos desenvolvidos para os valores de EC, 

ET, fm e LE foram significativos, e utilizando os intervalos de confiança destes modelos, foi 

possível calcular a mudança relativa destes desempenhos mecânicos com o decorrer do tempo 

de exposição aos intermperismos artificial e natural.  

 

Tabela 39: Intervalos de confiança dos tratamentos A3 e N3 para os modelos significativos. 

Intervalos de confiança (nível de confiança 95%) 

Propriedade Intemperismo Limite inferior Ajustado Limite superior 

ET’ Artificial 0,8974 0,9266 0,9559 

EC’ Artificial 0,8875 0,9168 0,9461 

fm’ Artificial 0,8901 0,9342 0,9783 

LE’ Artificial 1,1244 1,1599 1,1953 

ET’ Natural 0,8267 0,8645 0,9023 

EC’ Natural 0,8330 0,8704 0,9078 

fm’ Natural 0,7783 0,8243 0,8702 

LE’ Natural 1,1529 1,1879 1,2229 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com base na Tabela 39 foi construída a Tabela 40, que reúne a variação de 

desempenho mecânico dos modelos significativos,. Assim, utilizaram-se estes valores para 

comparação de efeitos dos envelhecimentos, ou seja, comparando os resultados dos limites de 

tratamentos de intemperismos artificial e natural. 

 

 

 

 

  



93 

 

 

Tabela 40: Cálculo dos efeitos dos envelhecimentos artificial e natural. 

Relação entre intemperismos artificial e natural 

Propriedade Intemperismo Variação de desempenho (%) 

ET Artificial 7,34 

EC Artificial 8,32 

fm Artificial 6,58 

LE Artificial 15,99 

ET Natural 13,55 

EC Natural 12,96 

fm Natural 17,57 

LE Natural 18,79 

ET Natural/Artificial 1,85 

EC Natural/Artificial 1,56 

fm Natural/Artificial 2,67 

LE Natural/Artificial 1,18 

Média 1,81 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 40 mostra a comparação dos efeitos dos intemperismos artificial e natural 

sobre as propriedades mecânicas consideradas, com variação de desempenho significativa. De 

acordo com os cálculos, 384 horas de envelhecimento artificial, utilizando as mesmas 

condições do ciclo de envelhecimento considerado neste trabalho, promovem os efeitos 

equivalentes a 199 dias de envelhecimento natural (com base em valores médios). Ou seja, 

um ciclo de intemperismo artificial considerado, equivale os efeitos de 6,22 dias de 

envelhecimento natural, para propriedades mecânicas. Este resultado é de suma importância 

para trabalhos futuros envolvendo o desempenho de madeiras sujeitas ao intemperismos. 

 

5.2.2. Discussão dos resultados para propriedades físicas 

 

Das propriedades físicas consideradas, apenas os resultados de Densidade aparente, 

Cor e os resultados dos testes de Difração de Raio-X foram passíveis de realização de testes 

de regressão como os adotados para as propriedades mecânicas. Por outro lado, os efeitos dos 

intemperismos sobre os resultados de Espalhamento de Raio-X em baixo ângulo foram 

avaliados comparando-se os resultados relativos com a média unitária. 
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5.2.2.1. Densidade aparente 

 

A evolução da densidade aparente foi investigada com o decorrer dos envelhecimentos 

artificial e natural. Mais uma vez a avaliação por meio teste de correlação foi utilizada para 

determinar variações significativas destes resultados com o envelhecimento, assim como 

descrito para as propriedades mecânicas. A Tabela 41 resume análises de variância realizadas, 

bem como os modelos lineares desenvolvidos para os resultados de densidade aparente 

relativa (amostra envelhecida frente a respectiva amostra de controle). 

 

Tabela 41: Testes de regressão e modelos lineares para a densidade aparente relativa de madeiras envelhecidas 

com o decorrer do tempo. 

Propriedade Intemperismo a b R2 P-valor 

d’ Artificial 1,0040 0,0000 0,0032 0,7748 

d’ Natural 1,0020 -0,0001 0,0114 0,0391 
Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com a Tabela 41, apenas para o envelhecimento natural houve mudança 

significativa da densidade aparente da madeira com o decorrer do envelhecimento (P-valor < 

0,05 – valor grifado). Cabe ressaltar que o valor de coeficiente de determinação foi baixo para 

o modelo linear ajustado por conta da dispersão de resultados de densidade aparente relativa 

atingidos. As Figuras 36 e 37 apresentam os modelos desenvolvidos e a dispersão dos 

resultados experimentais, cabendo ressaltar que o modelo para intemperismo artificial não foi 

significativo, ou seja, não houve variação significativa de densidade aparente relativa com o 

decorrer do envelhecimento. 
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Figura 36: Densidade aparente relativa com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 37: Densidade aparente relativa com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser visto na Figura 37, ocorreu decaimento de densidade aparente das 

amostras sujeitas aos intemperismos natural durante um ano e a Tabela 42 apresenta os 

intervalos de confiança para os modelos apresentados. 
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Tabela 42: Intervalos de confiança dos tratamentos A3 e N3 para os modelos significativos. 

Intervalos de confiança 

Propriedade Intemperismo Limite inferior Ajustado Limite superior 

d’ Artificial 0.9844 1.0007 1.0170 

d’ Natural 0.9614 0.9788 0.9962 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 42 mostra que durante um ano de envelhecimento natural, as amostras 

apresentaram diminuição de densidade aparente em torno de 2%, o que pode ter ocorrido 

devido a perdas de massa decorrente do ataque químico das amostras, somado ao efeito das 

chuvas que promovem variações dimensionais da madeira, além de remoção de material da 

superfície. 

 

5.2.2.2. Cor 

 

A evolução da cor das madeiras envelhecidas foi averiguada utilizando um 

colorímetro digital. Da mesma maneira, testes de regressão foram utilizados na avaliação da 

mudança significativa de parâmetros colorimétricos (método CIEL*a*b*) com o decorrer do 

tempo. A Tabela 43 reúne os P-valores das análises de variância, bem como os coeficientes 

dos modelos lineares ajustados, utilizando-se os parâmetros colorimétricos relativos. 

 

Tabela 43: Testes de regressão e modelos lineares para a cor relativa de madeiras envelhecidas com o decorrer 

do tempo. 

Propriedade Intemperismo a b R2  P-valor 

L*’ Artificial 0.9796 -0.0003 0.4097 0.0000 

a*’ Artificial 1.1910 0.0027 0.1635 0.0000 

b*’ Artificial 0.9891 -0.0002 0.0180 0.0130 

L*’ Natural 0.9718 -0.0005 0.3255 0.0000 

a*’ Natural 0.9977 -0.0009 0.0568 0.0000 

b*’ Natural 0.9026 -0.0021 0.4820 0.0000 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 43 mostra que todos os modelos foram significativos, o que indica houve 

mudança da cor da madeira com o processo de envelhecimento produzido pelos 

intemperismos natural e artificial.  
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As Figuras 38 a 43 apresentam os modelos lineares e a dispersão dos pontos 

experimentais dos três parâmetros colorimétricos e para os duas sistemáticas de 

envelhecimento utilizando valores relativos. 

 

Figura 38: Parâmetro L* relativo com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 39: Parâmetro a* relativo com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 40: Parâmetro b* relativo com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 41: Parâmetro L* relativo com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 42: Parâmetro a* relativo com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 43: Parâmetro b* relativo com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser visto, para ambos os processos de envelhecimento ocorreu diminuição 

dos parâmetros L* e b. Entretanto, o parâmetro a* aumentou para intemperismo artificial e 

diminuiu para o intemperismo natural. Isto pode ser efeito da sistemática utilizada em 

envelhecimento natural, em que as amostras ficaram em contato com o ar da região urbana da 

cidade de São Carlos (sujeito à presença de poluição), podendo promover alguma mudança 

neste sentido. 

Houve escurecimento das amostras de madeira como efeito dos tratamentos de 

intemperismos natural e artificial, assim como descrito por LIONETTO et al., 2012 e 

MOHEBBY & SAEI, 2015. A cor se mostra como variável importante na avaliação das 

condições de envelhecimento das peças, pela rapidez e facilidade de obtenção de resultados, 

além de ser uma técnica não destrutiva (ALMEIDA et al., 2018). 

A Tabela 44 apresenta as mudanças de cor utilizando os intervalos de confiança dos 

modelos desenvolvidos. 
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Tabela 44: Intervalos de confiança dos tratamentos A3 e N3 para os modelos significativos. 

Intervalos de confiança 

Propriedade Intemperismo Limite inferior Ajustado Limite superior 

L*’ Artificial 0,853 0,866 0,879 

a*’ Artificial 2,015 2,230 2,446 

b*’ Artificial 0,877 0,920 0,963 

L*’ Natural 0,765 0,790 0,814 

a*’ Natural 0,573 0,687 0,801 

b*’ Natural 0,085 0,156 0,228 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 44 mostram que a cor das amostras, em média, 

apresentou escurecimento de aproximadamente 14% e 21% para os intemperimos artificial 

(384 horas ou 32 ciclos) e natural (360 dias).  

 

5.2.2.3. Difração de Raio-X 

 

A técnica de Difração de Raio-X possibilitou a determinação de percentural de 

cristalinidade e tamanho do cristalito. Testes de correlação foram realizados utilizando análise 

de variância, e modelos lineares foram ajustados aos resultados relativos para amostras de 

madeiras tratados por envelhecimentos artificial e natural. 

A Tabela 45 apresenta os resultados dos testes de correlação, bem como os 

coeficientes dos modelos lineares ajustados. 

 
Tabela 45: Testes de regressão e modelos lineares para os resultados dos testes de Difração de Raio-X relativos 

de madeiras envelhecidas com o decorrer do tempo. 

Propriedade Intemperismo a b R2  P-valor 

Cris’ Artificial 0.9995 -0.0001 0.0232 0.5889 

Cs’ Artificial 1.0110 0.0001 0.0199 0.2116 

Cris’ Natural 0.9726 0.0004 0.2394 0.0026 

Cs’ Natural 0.9949 0.0003 0.3804 0.0001 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como mostra a Tabela 45, apenas para o intemperismo natural ocorreu variação 

significativa de percentual de cristalinidade e tamanho do cristalito. As Figuras 44 a 47 
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mostram os ajustes dos modelos lineares aos valores experimentais relativos das duas 

variáveis para envelhecimentos artificial e natural. 

 

Figura 44: Percentural de Cristalinidade relativa com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 45: Tamanho relativo do cristalito com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 46: Percentural de Cristalinidade relativa com o passar do tempo de envelhecimento natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 47: Tamanho relativo do cristalito com o passar do tempo de envelhecimento artificial. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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suas degradações com a incidência da radiação ultravioleta, e sendo elas uma fração 

totalmente amorfa na microestrutura da madeira. A Tabela 46 apresenta os intervalos de 

confiança dos modelos ajustados. 

 

Tabela 46: Intervalos de confiança dos tratamentos A3 e N3 para os modelos significativos. 

Intervalos de confiança 

Propriedade Intemperismo Limite inferior Ajustado Limite superior 

Cris’ Artificial 0.8732 0.9636 1.0540 

Cs’ Artificial 1.0092 1.0330 1.0568 

Cris’ Natural 1.0621 1.1266 1.1912 

Cs’ Natural 1.0634 1.0938 1.1241 
Fonte: Autoria própria. 

 

Baseando-se nos valores apresentados pela Tabela 46, o envelhecimento natural 

promoveu aumento de aproximadamente 13% de percentual de cristalinidade e 9% de 

aumento no tamanho dos cristalitos, em 360 dias de tratamento, sendo estes os únicos 

modelos significativos e que merecem destaque. 

 

5.2.2.4. Espelhamento de Raio-X a baixo ângulo (SAXS/WAXS) 

 

As técnicas SAXS/WAXS permitem avaliar a morfologia da fração cristalina do 

material madeira, determinando-se Diâmetro equatorial, Diâmetro 2R (para uma fibrila com 

comprimento infinito) e Diâmetro meridional (comprimento da fibrila cilíndrica com diâmetro 

igual ao Diâmetro equatorial) – morfologia das ECF. Valores relativos foram utilizados nesta 

avaliação e confrontados com a média unitária.  

A Figura 48 mostra os boxplots dos resultados relativos de Diâmetro equatorial das 

ECF para os limites de tratamentos de intemperismos artificial e natural, as posições em 

relação à média unitária, e os P-valores dos testes estatísticos realizados (Teste t). Este teste é 

paramétrico, então testes de normalidade para os resultados relativos de ambos 

envelhecimentos estão mostrados na Figura 49 (sendo ambas as amostras provindas de 

populações com distribuição normal – P-valores > 0,05). 
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Figura 48: Efeitos dos intemperismos sobre o Diâmetro Equatorial das ECF. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 49: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com as estatísticas, não houve mudança de Diâmetro equatorial médio com 

a evolução dos envelhecimentos, uma vez que confrontando-se os resultados experimentais 

com a média unitária, não foi possível identificar diferença significativa. 

A mesma sistemática foi utilizada nas avaliações do parâmetro 2R e Diâmetro 

meridional. As Figuras 50 a 53 ilustram os resultados alcançados experimentalmente por meio 

de boxplots (em valores relativos), bem como os testes de normalidade já descritos. 
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Figura 50: Efeitos dos intemperismos sobre o Diâmetro 2R das ECF. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 51: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 

  

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

0
.9

5
1

.0
5

Natural - Geral 

 Teste de Shapiro-Wilk - P-valor: 0.1298

Quantis teóricos

2
R

'

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

0
.9

5
1

.1
0

Artificial - Geral 

 Teste de Shapiro-Wilk - P-valor: 0.3107

Quantis teóricos

2
R

'



107 

 

 

Figura 52: Efeitos dos intemperismos sobre o Diâmetro Meridional das ECF. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 53: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados mostram que não houve diferença significativa na morfologia das ECF 

para as amostras sujeitas aos envelhecimentos natural e artificial. Esta constatação, somada ao 

aumento de percentual de cristalinidade ocorrido para o envelhecimento natural, leva a crer 

que realmente o efeito do envelhecimento sobre a microestrutura da madeira é 

preponderantemente determinado pelo ataque das ligninas, em acordo com os autores 

(GEORGE et al., 2005, entre outros). 
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5.2.3. Discussão dos resultados para propriedades químicas 

 

Amostras das madeiras envelhecidas nos limites de tratamento de intemperismos 

natural e artificial foram analisadas quimicamente para determinação de Teores de Extrativos, 

Holocelulose, Celulose e Ligninas. Valores relativos foram utilizados na comparação entre os 

resultados experimentais e a média unitária, assim como para os resultados de SAXS/WAXS 

descrito anteriormente. 

As Figuras 54 e 55 se referem aos teores de extrativos, apresentando boxplots dos 

resultados experimentais relativos em comparação com a média unitária e os testes de 

normalidade que suplantam os testes de comparação entre médias, respectivamente. 

 

Figura 54: Efeitos dos intemperismos sobre o Teor de Extrativos da madeira. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 55: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 
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Os resultados acusam diferença significativa entre os Teores de Extrativos e a média 

unitária para ambos os grupos. Isto pode ser explicado pelo efeito do envelhecimento (mais 

precisamente a presença de Sprays de água e chuva para os envelhecimentos artificial e 

natural, respectivamente), promovendo a extração de extrativos solúveis em água. 

A mesma sistemática de análise de resultados foi empregada para os demais resultados 

das análises químicas. As Figuras 56 e 57 se referem aos Teores de Holocelulose para ambos 

os envelhecimentos comparados com a média unitária. 

 

Figura 56: Efeitos dos intemperismos sobre o Teor de Holocelulose da madeira. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 57: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 
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Os resultados indicaram diferença estatística entre os Teores de Holocelulose relativos 

e a média unitária. Isto pode ter ocorrido pelo ataque das ligninas sugerido pelos testes de 

Difração de Raio-X, por meio do aumento do percentual de cristalinidade das amostras. A 

Figura 57 apresenta os testes de normalidade resultado P-valores maiores que 5%. 

As avaliações voltadas para os Teores de Celulose das amostras estão apresentados 

nas Figuras 58 e 59, sendo elas os boxplots e os testes de normalidade, respectivamente. 

 

Figura 58: Efeitos dos intemperismos sobre o Teor de Celulose da madeira. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 59: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados para intemperismo artficial proporcionaram teste de normalidade com P-

valor significativo, ou seja, a amostra não provém de uma população com distruibuição 
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envelhecidas artificialmente com a média unitária foi realizada com o teste não paramétrico 

de Wilcoxon. 

Os testes de comparação entre médias indicaram a equivalência entre os valores 

relativos médios de Teores de Celulose das amostras envelhecidas com a média unitária, 

reforçando o resultado atingido para SAXS/WAXS, em que a fração cristalina do material 

madeira se manteve imutável frente aos intemperismos. 

Nas Figuras 60 e 61 a mesma abordagem é discutida para os Teores de Ligninas e os 

testes de normalidade, respectivamente. 

 

Figura 60: Efeitos dos intemperismos sobre o Teor de Ligninas da madeira. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 61: Testes de normalidade de Shapiro-Wilk. 

  

Fonte: Autoria própria. 
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As estatísticas mostraram não equivalência entre os resultados experimentais relativos 

e a média unitária, reforçando o aspecto do ataque prioritário das ligninas em amostras 

sujeitas aos intemperismos natural e artificial. 

Como resumo das análises químicas, é possível dizer que ocorreu diminuição dos 

Teores de Extrativos e Ligninas, aumento do Teor de Holocelulose (devido ao balanço de 

massa e ataque das ligninas indicado pela Difração de Raio-X), e o Teor de Celulose se 

manteve imutável (reforçando os resultados de SAXS/WAXS). Cabe ressaltar que não existe 

na literatura trabalhos análogos a este que permitam comparações diretas.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Realizando esta pesquisa e avaliando os resultados atingidos foi possível concluir que: 

• Os intemperismos natural e artificial causam queda de desempenho mecânico 

da madeira; 

• Em média a diminuição de desempenho mecânico da madeira em 360 dias de 

exposição ao intemperismo natural é em torno de 15%; 

• Ocorre aumento do valor do limite elástico em flexão estática em torno de 18% 

em 360 dias de exposição ao intemperismo natural, ou seja, ocorre fragilização das peças de 

madeira nestas condições; 

• Para ciclo de envelhecimento artificial utilizado nesta pesquisa, observou-se 

que a queda de desempenho mecânico para um ciclo de 12 horas de envelhecimento  artificial 

correspode ao efeito de aproximadamente 6 dias de envelhecimento natural; 

• O intemperismo natural promove uma leve diminuição da densidade aparente 

da madeira, sendo este valor em torno de 2% em 360 dias de envelhecimento; 

• Ocorre mudança de cor das amostras que pode ser traduzida, 

preponderantemente, pelo escurecimento das peças com o decorrer do envelhecimento; 

• A Difração de Raio-X foi eficaz na avaliação da microestrutura das madeiras 

frente ao envelhecimento natural, que causou aumento do percentural de cristalinidade e do 

tamanho do cristalito, pela degradação das ligninas; 

• A fração cristalina do material madeira se mostrou imutável quando avaliada 

pela técnica de SAXS/WAXS, bem como pela análise química do teor de celulose; 

• Ocorrem preponderantemente diminuições nos teores de extrativos e ligninas 

de amostras expostas aos intemperismos artificial e natural. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como considerações finais o autor faz as seguintes sugestões de trabalhos futuros: 

• Avaliação do desempenho da madeira tratada contra a demanda biológica 

frente aos intemperismos artificial e natural; 

• Avaliação da utilização de tintas e vernizes como inibidores dos efeitos dos 

intemperismos artificial e natural sobre a madeira; 

• Utilização do parâmetro de sobreposição de efeitos dos intemperismos artificial 

e natural desenvolvido aqui, para a elaboração de um perfil de mudança de desempenho 

mecânico com o passar do tempo de envelhecimento artificial/natural, utilizando técnicas não 

destrutivas (como por exemplo a avaliação do módulo de elasticidade); 

• Utilização da técnica de Difração de Raio-X na avaliação da microestrutura do 

material madeira, fazendo uma abordagem interespecífica e que relacione propriedades da 

macroestrutura deste material. 
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