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RESUMO
ALMEIDA, A. S. Influência da impregnação contra demanda biológica em propriedades
físico-mecânicas de madeiras tropicais brasileiras. 2019. 86 p. Dissertação (Mestrado em
Ciências e Engenharia de Materiais) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo, São Carlos, 2019.
A preservação química visa proteger a madeira contra quaisquer ações deterioradoras,
sejam elas consequências de fenômenos físico-químicos, como a ação do intemperismo, ou de
fenômenos biológicos, como os organismos xilófagos. No Brasil, os preservativos mais
utilizados nas usinas de preservação são o Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) e o Borato
de Cobre Cromatado (CCB). Ambos são aplicados na madeira através do processo de vácuopressão, método que em tese poderia aumentar a quantidade de defeitos superficiais e
diminuir os valores das propriedades físico-mecânicas das madeiras. Atualmente, em
decorrência da disponibilização no mercado (devida à implantação de áreas certificadas no
Brasil) de espécies de madeira de média a baixa densidade, a questão da necessidade da
preservação contra a demanda biológica se constitui em aspecto de fundamental importância
para que se garantam as alternativas de oferta desse material para a construção de estruturas,
cuja durabilidade seja equivalente à da madeira de espécies de uso consagrado, como Jatobá,
Sucupira, Garapa e Itaúba, por exemplo. Neste contexto, o presente trabalho teve como
objetivo investigar a influência dos tratamentos com os preservativos CCA e CCB nas
propriedades físico-mecânicas das seguintes espécies de madeiras tropicais brasileiras:
Simarouba amara (C20), Cedrelinga catenaeformis (C30) e Erisma uncinatum Warm (C40),
escolhidas na tentativa de abranger as três classes de resistência mais baixas, de acordo com o
que prescreve a ABNT NBR 7190:1997. Foi realizada a caracterização completa de cada
espécie nos três tipos de tratamento (Sem tratamento – Ref; CCA; CCB) para posterior
aplicação do teste de comparações múltiplas de Tukey, avaliado ao nível de 5% de
significância. Para avaliar o comportamento dos preservativos a nível celular, foram geradas
fotomicrografias por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e seus respectivos
espectros de EDS. Os resultados obtidos mostraram que ambos os tratamentos químicos não
afetaram significativamente os valores das propriedades físico-mecânicas das espécies
estudadas.

Palavras-chave: Madeiras Tropicais. Preservação da madeira. CCA. CCB. Propriedades
físico-mecânicas.

ABSTRACT
ALMEIDA, A. S. Influence of impregnation against biological demand on physicalmechanical properties of Brazilian tropical woods. 2019. 86 p. Master’s Dissertation
(Master in Science and Engineering of Materials) – School of Engineering of São Carlos,
University of São Paulo, São Carlos, 2019.
The chemical preservation aims to protect the wood against any deteriorating actions,
be they consequences of physical-chemical phenomena, such as weathering, or biological
phenomena, such as xylophagous organisms. In Brazil, the most used preservatives in the
preservation plants are Chromated Copper Arsenate (CCA) and Chromated Copper Borate
(CCB). Both are applied to the wood through the vacuum-pressure process, which in theory
could increase the amount of surface defects and decrease the values of the physicalmechanical properties of the wood. Currently, due to the availability in the market (due to the
implantation of certified areas in Brazil) of medium to low density wood species, the question
of the need for preservation against biological demand is an aspect of fundamental importance
to ensure the alternatives of supply of this material for the construction of structures, whose
durability is equivalent to the wood of species of consecrated use, such as Jatobá, Sucupira,
Garapa and Itaúba, for example In this context, the present work had as objective to
investigate the influence of the treatments with the preservatives CCA and CCB on physicalmechanical properties of the following species of Brazilian tropical woods: Simarouba amara
(C20), Cedrelinga catenaeformis (C30) e Erisma uncinatum Warm (C40), chosen in an
attempt to cover the three lower resistance classes, according to what ABNT NBR 7190:1997
prescribes. The complete characterization of each species in the three types of treatments (No
treatment - Ref: CCA; CCB) was performed for the subsequent application of the Tukey’s
multiple comparison test, evaluated at the 5% level of significance. To evaluate the behavior
of the preservatives at the cellular level, photomicrographs were generated by Scanning
Electron Microscopy (SEM) and their respective EDS spectra. The results obtained showed
that both chemical treatments did not affect significantly the values of the physicalmechanical properties of the studied species.

Keywords: Tropical Timber. Preservation of wood. CCA. CCB. Physical-mechanical
properties.
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1. INTRODUÇÃO
A madeira, material de fonte renovável, possui propriedades vantajosas para a
construção civil, como alta resistência mecânica em relação à massa, bom isolamento térmico
e elétrico, fácil trabalhabilidade e beleza (VIDAL et al., 2015; SILVEIRA et al., 2018). Como
desvantagem, se destaca a suscetibilidade ao ataque de organismos xilófagos, consequência da
sua origem biológica que favorece a retenção de umidade e a proliferação destes organismos
(MOHAN et al. 2008; TEMIZ et al. 2010; FERRARINI et al., 2012; TEMIZ et al. 2013).
A deterioração causada pelos organismos xilófagos diminui drasticamente as
propriedades de resistência e a durabilidade da madeira (EDLUND; NILSSON, 1998;
ISAKSSON; BRISCHKE; THELANDERSSON, 2012; SILVEIRA et al., 2018), pois estes
organismos atacam os polímeros naturais, que conferem rigidez às paredes celulares dos
elementos

anatômicos

e

proporcionam

resistência

às

solicitações

mecânicas

e,

consequentemente, causam mudanças significativas nas propriedades físico-mecânicas das
madeiras (OLIVEIRA et al., 1986; ZABEL; MORREL, 1992; ZIGLIO; GONÇALVES,
2013).
Para potencializar as propriedades físicas e mecânicas da madeira e garantir sua
durabilidade, é realizado o tratamento preservativo suprindo a necessidade de espécies de
longa durabilidade, principalmente em instalações rurais (FARIA et al., 2015; BOSCHETTI
et al., 2016). O processo de tratamento químico é desconhecido por muitos brasileiros, sendo
necessário que tenha seus conhecimentos mais difundidos para que o uso da madeira como
sistema estrutural seja ampliado no país.
Os preservativos utilizados nos tratamentos devem ter determinadas características a
fim de alcançar elevados níveis de eficiência, como ter ação duradoura, ser tóxicos a um
grande número de organismos xilófagos, permitir penetração profunda e uniforme na madeira,
não devem alterar as características da madeira ou dos materiais que estão em contato com a
mesma, devem ser preferencialmente inodoros, não inflamáveis, resistentes à lixiviação e
entre outras características que devem ser estudadas com base no tipo de madeira a ser tratada
e no projeto (FLORIAN, 2011; TEIXEIRA, 2012; TELEGINSKI et al., 2016).
Segundo Lepage (1986), a classificação dos produtos preservativos da madeira pode
ser feita com base na natureza físico-química do produto:
a) Preservativos oleosos, ou seja, cuja natureza é oleosa;
b) Preservativos oleossolúveis, que são dissolvidos em solventes orgânicos;
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c) Preservativos hidrossolúveis, aqueles em que o dissolvente é a água;
Dentre os preservativos hidrossolúveis, o CCA (Arseniato de Cobre Cromatado) é o
mais utilizado no Brasil e é fortemente recomendado para o tratamento de madeiras que
possam sofrer lixiviação, processo erosivo ocasionado pela lavagem superficial do solo ou de
uma superfície, pois o CCA se fixa às paredes celulares da madeira e não é liberado
facilmente para o meio ambiente (SILVA, 2006; VIDAL et al., 2015).
O CCB (Borato de Cobre Cromatado) surgiu como uma alternativa ao CCA, com a
finalidade de ser um preservativo que apresentasse menos toxicidade ao meio ambiente e que
conferisse boas propriedades mecânicas à madeira (PINHEIRO, 2001; BERTOLINI, 2011;
VIDAL et al., 2015). A substituição do arsênio pelo boro faz com que haja uma sensível perda
na resistência à lixiviação. Onde não ocorre lixiviação rápida do produto ele é bem efetivo
(LEPAGE, 1986; MORESCHI, 2013b).
Mais de dezesseis mil espécies estão disponíveis na floresta Amazônica do território
brasileiro e, destas, em torno de doze mil espécies foram registradas até o momento (STEEGE
et al., 2016). Mesmo com a grande disponibilização das madeiras tropicais no país, as
espécies que já eram classificadas foram demasiadamente utilizadas, o que acarretou na
diminuição da disponibilidade do material e, consequentemente, aumentou os preços do
material no mercado madeireiro brasileiro (PAES; MORESCHI; LELLES, 2005; SILVA;
CAIXETA FILHO, 2015; LOPES et al., 2017).
Devido à implantação de áreas certificadas no país, houve uma crescente
disponibilização no mercado madeireiro nacional de espécies de baixa e média densidade.
Dessa forma, as madeiras que apresentam alta durabilidade natural vêm sendo substituídas
gradualmente pelas espécies de rápido crescimento, em geral com poucas informações
tecnológicas a respeito de seu comportamento ao longo do tempo, e que necessitam de
preservação química para garantir a durabilidade do material aplicado em estruturas (PAES;
MORESCHI; LELLES, 2005; VIDAL et al., 2015; LOPES et al., 2017).
Neste contexto, este trabalho apresenta uma análise sobre a influência da impregnação
contra demanda biológica realizada com CCA-A e CCB, aplicados nas madeiras através do
processo vácuo-pressão, nas propriedades físico-mecânicas das madeiras tropicais Simarouba
amara, Cedrelinga catenaeformis e Erisma uncinatum Warm, mais conhecidas como Caixeta
(C20), Cedroarana (C30) e Cambará (C40), respectivamente. Tais espécies são mais usuais na
construção civil e foram escolhidas na tentativa de abranger as três classes de resistência mais
baixas de acordo com a ABNT NBR 7190/1997.
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2. OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar que os tratamentos preservativos
com CCA e CCB realizados sob pressão, método que em tese poderia aumentar o número de
fendas superficiais das peças de madeira e diminuir os valores das suas propriedades, não
influenciam significativamente as propriedades físico-mecânicas das seguintes espécies
tropicais

brasileiras:

Caixeta

(Simarouba

amara,

C20),

Cedroarana

(Cedrelinga

catenaeformis, C30) e Cambará (Erisma uncinatum Warm, C40), escolhidas na tentativa de
abranger as três classes de resistência mais baixas de acordo com o que prescreve a ABNT
NBR 7190:1997. As propriedades investigadas serão as seguintes:


Densidade aparente a 12% de umidade;



Resistência na compressão paralela e perpendicular às fibras;



Módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras, na tração paralela às fibras e
na flexão estática;



Resistência na tração paralela e perpendicular às fibras;



Resistência convencional na flexão estática;



Dureza na direção paralela e perpendicular às fibras;



Resistência ao cisalhamento na direção paralela às fibras;



Resistência ao fendilhamento;



Tenacidade.
No contexto de revisão da norma brasileira, caso os tratamentos apresentem influência

significante nos valores das propriedades físico-mecânicas das espécies estudadas, será
necessária a adoção de um novo coeficiente de modificação das resistências no
dimensionamento de elementos estruturais de madeira, tendo como base os requisitos da NBR
7190 - Projeto de Estruturas de Madeira.
Com o intuito de mostrar visualmente os comportamentos das soluções preservativas
nas células das madeiras, que são explicados somente de forma literal nos textos acadêmicos,
serão realizados ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia
Dispersiva para obtenção das fotomicrografias de MEV e dos respectivos espectros de EDS.
Assim, espera-se que o trabalho contribua para o aumento da produção de madeira
tratada no Brasil, que se mostra irrisório quando comparado a de países como os EUA e
Inglaterra, e que estes conhecimentos sejam mais difundidos pelos brasileiros mostrando a
confiabilidade do método de tratamento sob pressão.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. A madeira como material de construção civil

A madeira é o material de construção civil que possui as melhores propriedades de
isolamento térmico, é cinco vezes melhor que o concreto, dez vezes melhor que o tijolo e 350
vezes melhor que o aço. Portanto, além de utilizar menos energia na sua produção, as
propriedades da madeira melhoram o desempenho energético ao longo da vida útil de um
edifício (ZERBINI, 2014).
Além das excelentes propriedades térmicas, a madeira apresenta elevada relação entre
resistência mecânica e peso, o que a elege como um dos materiais mais vantajosos para se
utilizar em projetos estruturais. O consumo energético envolvido no processo da produção da
madeira é menor em comparação ao do concreto e do aço, outra qualidade é a sua boa
resistência ao fogo, melhor que do concreto e do aço em condições severas de exposição
(CALIL JR; DIAS, 1997; VIDAL et al., 2015). A tabela 1 mostra as relações que fazem da
madeira um material vantajoso para a construção civil.

Tabela 1 - Comparação entre os materiais estruturais mais utilizados em construções.
Densidade
(g/

)

Material
Umidade 12%

Concreto

2,4

Energia
na produção
de MJ/

1920

Resistência à

Energia na

compressão

produção/

(MPa)

Resistência

20

96

250

936

50

12

75

8

(óleo)

Aço

7,8

234000
(carvão)

Madeira
0,6
conífera

600
(solar)

Madeira
0,9
dicotiledônea

630
(solar)

Fonte: Adaptado de CALIL JUNIOR & DIAS (1997).
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Segundo a Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira – ABPM (2017), a
utilização desse material traz os seguintes benefícios e vantagens:


Recurso 100% renovável;



Matéria-prima vem da fábrica mais limpa do mundo;



Retira e retém dióxido de carbono da atmosfera, colaborando para a diminuição do
efeito estufa;



Material de reflorestamento diminui a pressão sobre matas nativas;



Moderna, ecológica e ajuda a preservar o planeta;
Como desvantagem da utilização da madeira como material de construção civil pode-

se citar a propensão do material à deterioração, resultado de sua origem biológica que é
constituída por uma matriz relativamente hidrofóbica e de fibras hidrofílicas, o que favorece a
retenção de umidade e a proliferação de fungos, bactérias e insetos que se alimentam da
madeira (FERRARINI et al., 2012). Para garantir sua durabilidade em serviço, é realizado o
tratamento preservativo suprindo a necessidade de espécies de longa durabilidade (FARIA et
al., 2015; BOSCHETTI et al., 2016).
No Brasil, a madeira encontra-se restrita como material secundário, como para fôrmas
de concreto armado e cimbramento, pois a população menos favorecida utilizou destes
produtos, que eram descartados durante as obras, para a construção de suas habitações em
regiões periféricas e sem planejamento, o que resultou em moradias precárias, sem segurança
e conforto (PAESE, 2012; LEITE; LAHR, 2016; MOLIN; MALANDRIN, 2017).
O emprego da madeira no Brasil pode ser ampliado com a superação de alguns fatores,
como falta de mão de obra qualificada, restrição de natureza histórico-cultural (PEDRESCHI;
GOMES; MENDES, 2005; CURY; TOMAZELLO, 2011), e com a adoção das seguintes
ações: tratamento correto para a madeira, escolha correta das espécies para os projetos,
conhecimento de novas tecnologias de compósitos e sistemas de colagem e ligações
adequados que ocasionarão maior vida útil aos edifícios (NUMAZAWA, 2009; LEITE;
LAHR, 2016).
O mercado de produtos à base de madeira em países como os EUA e o Canadá é de
extrema importância devido à grande utilização da madeira no setor da construção civil.
Aproximadamente um terço dos produtos provenientes da madeira nos EUA é utilizado em
construções residenciais (APA, 2012; DUARTE, 2017). Em países como Suécia, Austrália,
Canadá e Noruega, a madeira é utilizada em 90% de suas construções habitacionais
(MARQUES, 2008; LEITE; LAHR, 2016; MOLIN; MALANDRIN, 2017).
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No mercado europeu, a utilização da madeira como material de construção e em outras
áreas se intensificou, ao longo dos últimos anos, devido à crescente disponibilização de
conhecimentos na área e de políticas públicas que incentivam a utilização dos materiais à base
de madeira (ERIKSSON et al., 2011; DUARTE, 2017).
O principal sistema construtivo no Brasil ainda é a alvenaria, porém, devido às
pressões em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, o mercado está à procura de
soluções construtivas inovadoras e com alta tecnologia no mercado, como o sistema Light
Wood Frame (SILVA et al., 2016).
O consumo de madeira vem crescendo gradativamente nos últimos anos devido à
maior importância dada ao setor através da aprovação, pela Caixa Econômica Federal, dos
processos construtivos envolvendo a madeira, como o Wood Frame, um dos métodos mais
modernos utilizados no mundo e que é regulado em nosso território pela diretriz SiNAT
N005/2011 do Ministério das Cidades (ARAÚJO et al., 2016; STAMADE, 2017; DUARTE,
2017).
As indústrias de construção e de madeira se deparam com novas oportunidades de
crescimento através da crescente busca de construções eficientes para diminuir os custos de
produção. Para isso, será necessário que os produtores de madeira se preparem para atender às
exigências técnicas do mercado, surgindo uma chance real de aumentar o consumo per capita
de madeira no mercado interno (RIBASKI; DUDEK; ROTTA, 2017).
Além das suas propriedades estruturais serem vantajosas em comparação aos materiais
que são mais comumente comercializados no Brasil, como o concreto e o aço, o incentivo à
comercialização da madeira no setor da construção civil trará vantagens ambientais e
econômicas.

3.2. As árvores

3.2.1. Classificação das árvores

As árvores constituem o grupo das Fanerógamas, a qual é dividida em dois grupos:
Gimnospermas e Angiospermas. As folhas das Gimnospermas são em formato de agulha e a
árvore tem ausência de frutos, ou seja, suas sementes não são protegidas e são achatadas em
forma de cones. O grupo das Angiospermas apresenta árvores frondosas e com as sementes
protegidas pelos frutos (CARVALHO et al., 2009; ALMEIDA, 2015).
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No grupo das Gimnospermas, a classe das coníferas se destaca, estas são também
conhecidas como “softwoods” (madeiras moles) e são características de regiões de climas
temperados e frios como o pinheiro-do-paraná e o pinho. O grupo das Angiospermas se
constitui em Monocotiledôneas e Dicotiledôneas, as segundas são também conhecidas como
“hardwoods” (madeiras duras) e estão presentes em quase a totalidade das espécies das
florestas tropicais, como a peroba, ipê, aroeira, entre outras (CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003).
No presente trabalho, apenas 3 espécies de madeiras pertencentes ao grupo das
Dicotiledôneas foram analisadas, e por esta razão, serão detalhadas apenas as características
deste grupo.

3.2.2. Aspectos químicos da formação da madeira

A madeira é um material complexo e a definição da sua constituição molecular se dá a
partir das substâncias orgânicas que a constituem. Estas se originam dos açúcares sintetizados
através da polimerização dos produtos da fotossíntese e as mais importantes são a celulose, a
hemicelulose (ou poliose) e a lignina (HELLMEISTER, 1973; OLIVEIRA, 1998; CALIL JR;
LAHR; DIAS, 2003).
A celulose, principal componente da parede celular dos vegetais, é um polissacarídeo
linear e de alto peso molecular que se caracteriza por regiões cristalinas em grande parte de
seu comprimento, entrecortadas pelas regiões amorfas. Estas últimas são consideradas
descontinuidades que fragilizam a resistência da madeira sob as diferentes solicitações
mecânicas (CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003; SILVA, 2012; DUARTE, 2017). Este
comportamento é justificado pelo baixo grau de compactação e do arranjo desordenado e
antiparalelo das cadeias nas regiões amorfas, o que dificulta a existência das ligações
secundárias entre os segmentos das cadeias (CALLISTER JR, 2008).
As hemiceluloses (ou polioses) são polímeros amorfos constituídos de uma cadeia
central dotada de ramificações e atuam como uma “matriz” onde se encontram imersas as
cadeias de celulose. As hemiceluloses são os componentes mais higroscópicos das paredes
celulares. A associação de um grupo de cadeias de celulose “envolvidas” por moléculas de
hemicelulose pode ser chamada de microfibrila (CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003; SILVA,
2012; FREITAS, 2015; DUARTE, 2017).
A lignina é um polímero tridimensional complexo, amorfo e de elevado peso
molecular. É o último componente incorporado à parede celular, confere rigidez às paredes
celulares dos elementos anatômicos, tornando-as resistentes às solicitações mecânicas e
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promove proteção aos ataques de microorganismos (FENGEL; WEGENER, 1984; CALIL
JR; LAHR; DIAS, 2003; DUARTE, 2017). A figura 1 mostra as cadeias poliméricas dispostas
nas microfibrilas da madeira.

Figura 1 - Aspectos moleculares das microfibrilas.

Fonte: SEVERIANO (2010).

3.2.3. Estrutura microscópica das árvores dicotiledôneas
Quando observada ao microscópio, a madeira das Dicotiledôneas apresenta pelo
menos três elementos básicos: os vasos, as fibras e os raios medulares (CALIL JR; LAHR;
DIAS, 2003). Nas dicotiledôneas, 80% do volume é composto por fibras longitudinais e o
restante por células radiais (parênquima radial) (MOREY, 1980; ALMEIDA, 2015). O espaço
interno dos elementos anatômicos é denominado lúmen celular, ou simplesmente lúmen
(CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003). A figura 2 ilustra o tipo de lenho das dicotiledôneas.
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Figura 2 - Esquematização do lenho das dicotiledôneas.

Fonte: TAYLOR (1978).

A parede celular primária (cambial original) é capaz de crescer e as derivadas cambiais
adjacentes, neste estágio inicial, são separadas por duas finas paredes primárias unidas pela
lamela média (substância intercelular). Nas fibras adultas, a parede celular primária constitui a
porção mais externa da parede celular e corresponde a uma pequena porcentagem de sua
espessura. O crescimento da parede celular é finalizado quando uma espessa parede
secundária se deposita no lado interno da parede primária e aglutinação dos componentes
celulares é feita pela lignina (CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003). A figura 3 apresenta uma
representação das paredes celulares e as suas respectivas camadas de espessamento.

Figura 3 - Parede celular e camadas de espessamento: (a) corte transversal; (b) vista lateral.

Fonte: LAHR (1990).
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3.2.4. Estrutura macroscópica das árvores

Macroscopicamente, podem-se observar as seguintes características da árvore: a
medula que é geralmente mais fraca e defeituosa, esta é resultado do crescimento vertical; o
lenho que é o conjunto dos anéis de crescimento; a casca que recobre o lenho; e entre a casca
e o lenho existe uma camada extremamente fina e aparentemente fluida chamada câmbio
(CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003).
As substâncias produzidas pela fotossíntese que não são utilizadas como alimentos são
armazenadas no lenho e a parte do lenho modificada por estas substâncias é chamado de
cerne, que é normalmente mais densa, mais resistente ao ataque de fungos apodrecedores e
insetos, menos permeável a líquido e gases e apresenta maior resistência mecânica. Já o
alburno, camada periférica do lenho, é menos denso e é formado pelo conjunto das camadas
externas do lenho, mais permeáveis a líquidos e gases e com menor resistência mecânica e
mais sujeito a ataques de fungos apodrecedores e insetos (CALIL JR; LAHR; DIAS, 2003).
Pelo cerne ser mais resistente a ataques de fungos e insetos apodrecedores de madeira
é recomendado que as madeiras que sejam destinadas à construção civil sejam retiradas dessa
camada, embora não exista uma relação entre as resistências das camadas do cerne e do
alburno que seja consistente (PFEIL; PFEIL, 2003). A figura 4 exemplifica a anatomia da
árvore.

Figura 4 - Simplificação da anatomia da árvore.

Fonte: RITTER (1990).
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3.2.5. Propriedades físico-mecânicas da madeira
O conhecimento das propriedades físicas e mecânicas das espécies é imprescindível
para a correta utilização do material e atingir todo o seu potencial de aplicação. A
caracterização das espécies de madeira é obtida por meio de uma longa série de ensaios e de
diversos equipamentos, que nem sempre estão disponíveis nos centros de pesquisas no Brasil,
dificultando a sua determinação (STOLF et al., 2015).
As propriedades físicas e mecânicas das madeiras para projetos de estruturas são
obtidas conforme recomenda o documento normativo NBR 7190/1997: Projeto de Estruturas
de madeira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. No Anexo B “Determinação das
propriedades das madeiras para projeto de estruturas” estão contidos os métodos de ensaio
para a determinação de tais propriedades tendo em vista a caracterização completa, mínima e
simplificada das madeiras, as quais são definidas no texto principal da referida norma.
Segundo Almeida (2015), estrutura macroscópica é aquela que se consegue observar
com aumento de até 10 vezes. A madeira é um material heterogêneo e anisotrópico, para fins
de estudos a madeira é considerada ortotrópica, ou seja, o comportamento se difere em
relação à direção do crescimento das fibras. As propriedades da madeira variam de acordo
com três eixos perpendiculares entre si: longitudinal, radial e tangencial. Na figura 5 estão
representados os eixos e a orientação da madeira.

Figura 5 - Representação dos eixos e orientação da madeira.

Fonte: RITTER (1990).
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De acordo com a NBR 7190/1997, as madeiras são divididas em classes de resistência,
conforme consta na tabela 2, com o objetivo de empregar madeiras com propriedades
padronizadas, auxiliando na escolha do tipo de madeira para a elaboração de projetos
estruturais.

Tabela 2 - Classes de resistência das dicotiledôneas previstas pela NBR 7190/1997.

DICOTILEDÔNEAS
(Valores na condição padrão de referência TU=12%)
Classes

(MPa) (MPa)

(MPa)

(kg/

)

(kg/

C 20

20

4

9500

500

650

C 30

30

5

14500

650

800

C 40

40

6

19500

750

950

C 50

50

7

22000

775

975

C 60

60

8

24500

800

1000

)

Onde:


: Resistência à compressão paralela às fibras;



: Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras;





: Módulo de elasticidade à compressão paralela às fibras;
: Densidade básica;
: Densidade aparente;
Destes, a resistência à compressão paralela às fibras e a resistência ao cisalhamento

são valores característicos da madeira, os demais são valores médios. Os valores de
resistência à tração e compressão paralela às fibras, são em média diretamente proporcionais
aos valores da densidade das espécies de madeiras (CHRISTOFORO et al., 2013; ALMEIDA,
2015).
Uma das propriedades mais importantes é a resistência à compressão paralela às fibras
(

), pois com este parâmetro as espécies de madeira são incluídas nas classes de resistência

correspondentes a dois grupos específicos: coníferas e folhosas (ALMEIDA et al., 2015).
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3.3. Preservação da madeira

O primeiro registro sobre preservação de madeiras no Brasil é datado de 1587, onde o
senhor de engenho Gabriel Soares de Souza escreveu a respeito da infestação de cupins
subterrâneos em habitações, ataque de brocas de madeiras e perfuradores marinhos, comparou
a durabilidade das madeiras em diferentes locais e constatou a maior durabilidade do cerne
em comparação ao alburno contra os ataques de organismos biológicos (CAVALCANTE,
1986; BERTOLINI, 2011; VIDAL et al., 2015).
Ao longo do desenvolvimento industrial, o uso da madeira tratada no Brasil aumentou
em decorrência da necessidade de novos meios de comunicação e meios de transporte mais
rápidos e eficientes. Assim, houve uma grande demanda de madeira com alta resistência ao
ataque de organismos xilófagos para as ferrovias (dormentes), telégrafos, telefonia e
eletrificação (CAVALCANTE, 1986; VIDAL et al., 2015).
De forma abrangente, a preservação da madeira pode ser entendida como o conjunto
de produtos, métodos, técnicas e pesquisas que destinam alterar, medir ou estudar a
durabilidade da madeira. No entanto, usualmente tem seu significado restringido à aplicação
de produtos químicos que visam impedir à degradação física, química ou, principalmente, à
degradação biológica da madeira (JANKOWSKY; BARILLARI; FREITAS, 2002;
AMARAL, 2012).
De acordo com Teles, Costa e Souza (2016), existem vários métodos de preservação
da madeira, como:


Natural: corresponde a um conjunto de medidas que auxiliam na redução ou na
eliminação dos organismos xilófagos, como o corte da árvore na idade correta, a
secagem e o armazenamento da madeira;



Indireta: também conhecida como “tratamento de solo”, controla os ataques por cupins
de solo por meio do tratamento do ambiente em que a madeira está sendo utilizada;



Biológica: inserção de fungos não xilófagos na peça de madeira que já foi
contaminada a fim de combater os organismos xilófagos;



Química: é também conhecida como tratamento preservativo, consiste em incorporar
produtos químicos no interior de cada peça com a finalidade de prevenir ataques de
organismos deterioradores de madeira;
Quando tratada contra agentes biológicos, a madeira fica protegida por um período de

50 anos ou mais, e após esse tratamento, a madeira requer pouca manutenção e pintura. A
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preservação química da madeira pode ser realizada através da aplicação, em Usinas de
Preservação de Madeira, do preservativo por pincelamento, aspersão, pulverização, imersão,
banho quente-frio, substituição de seiva e autoclave (CALIL JUNIOR; DIAS, 1997;
TEIXEIRA, 2012; TELEGINSKI et al., 2016).
A deterioração da madeira proveniente de ataques biológicos ocorre por estes
organismos se alimentarem dos polímeros naturais constituintes das paredes celulares de suas
células. Como estes polímeros conferem rigidez aos elementos anatômicos da madeira, estes
ataques causam mudanças significativas nas propriedades físico-mecânicas do material
(OLIVEIRA et al., 1986; ZABEL; MORREL, 1992; ZIGLIO; GONÇALVES, 2013).
Os produtos químicos conservantes agem tornando a madeira um alimento venenoso
para os organismos xilófagos. Assim, enquanto a madeira ainda possuir a parte externa tratada
e intacta, o seu interior ainda estará protegido (MORAIS, 2008).
As coníferas são mais fáceis de tratar, pois são menos densas e em sua maioria possui
a propriedade acentuada de ser permeável a fluidos, o preservativo impregna profundamente
na madeira. Já as folhosas, que são mais densas que as coníferas, necessitam de um tempo
maior de tratamento, para que a substância preservativa impregne o alburno e chegue à
superfície do cerne iniciando uma reação química (MONTANA..., 2017).
Segundo Wood Handbook (2010), cada tipo de produto preservativo reage de maneira
diferente, algumas substâncias têm facilidade de reação de fixação e ocorrem rapidamente,
porém, outras podem levar dias ou até semanas para reagirem dependendo do tipo de
processamento e armazenamento após o tratamento. Se a madeira for colocada em serviço
antes das reações serem concluídas, haverá maior possibilidade de lixiviação do preservativo
no meio ambiente.
Segundo Gomes, Ribeiro e Lobo (2006) e Vidal et al. (2015), os principais produtos
feitos com a madeira tratada são:


Postes das linhas telefônicas;



Postes utilizados em vedações (agrícolas e em autoestradas);



Mourões;



Dormentes;



Peças roliças e serradas para a construção civil;



Estruturas que ficam expostas ao intemperismo físico e em contato com a água;
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Figura 6 - Exemplos de produtos de madeira tratada. (A) Ferroviário. (B) Elétrico. (C) Rural. (D)
Construção civil.

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira - ABPM (2017).

Geralmente, sempre é possível tratar o alburno por ele ser menos denso e mais
permeável que o cerne, o qual é permeável apenas em algumas espécies e muitas espécies
possuem o cerne naturalmente resistente ao ataque de organismos xilófagos. A penetração do
preservativo na madeira para processos industriais deve atingir 100% do alburno ou porção
permeável. No que se referem à retenção dos preservativos, as empresas devem respeitar os
valores mínimos exigidos de acordo com o uso e grau de exposição das peças (AMARAL,
2012).
Antes de a madeira passar pelo tratamento preservativo, elas devem ser previamente
descascadas e secas, dimensionadas e preparadas para o seu uso final. Após o tratamento, as
peças devem ser armazenadas por cerca de duas a três semanas para que ocorra a fixação dos
ingredientes ativos (SILVA, 2006; REMADE, 2017).
Para assegurar a qualidade da madeira tratada na indústria, também é preciso ter
controle sobre três variáveis: secagem, parâmetros de tratamento e as condições da solução
preservativa. A secagem é de extrema importância, pois devem ser tomados os cuidados
necessários para não acarretar defeitos como rachaduras, colapso, endurecimento na
superfície ou outros defeitos que prejudiquem as propriedades resistentes da madeira. A água
extraída cede lugar para a solução preservativa na madeira (MONTANA..., 2017).
Segundo Calil Junior et al. (2003), a transformação da madeira bruta nos produtos
finais requer prévia secagem por diversas razões:
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Aumento da resistência ao ataque de fungos;



Aumento da eficácia da impregnação da madeira com preservativos contra
demanda biológica;



Aumento dos valores numéricos correspondentes às propriedades de resistência e
elasticidade;



Melhor acabamento com tintas, vernizes e produtos ignífugos nas superfícies das
peças.

A figura 7 mostra a impregnação de uma solução preservativa na madeira. A
impregnação pode ocorrer profundamente na madeira e este caso ocorre quando o produto
chega até a superfície do cerne. A condição esperada é que a solução impregne de maneira
homogênea, de modo a preservar por igual toda a extremidade da madeira e possibilitando a
conservação do interior. A NBR 6232/2013: Penetração e Retenção de Preservativos, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, fixa os modos como devem ser realizados os
ensaios de penetração e retenção dos preservativos em madeira preservada.

Figura 7 - Penetração profunda e regular em mourões de Eucalyptus urophylla com diferentes
umidades (ensaio com Cromoazurol S). (A) Mourão com 20 dias de secagem. (B) Mourão com 70 dias
de secagem.

Fonte: Adaptado de AMARAL (2012).

O Brasil é o país que aparece como o maior consumidor de madeira tratada da
América Latina, com aproximadamente 700.000

/ano, a maior parte proveniente de

florestas plantadas de eucalipto (93,5%) e pinus (6,5%). Deste total, nas usinas de preservação
da madeira no país, a grande maioria é tratada com CCA e aplicada na produção de mourões
(62%), postes (30%), dormentes (5%) e para construção civil (3%) (SILVA, 2006;
FERRARINI et al., 2012).
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Emprega-se um baixo volume de madeira tratada no Brasil quando comparado a
outros países, como os Estados Unidos e Inglaterra. A quantidade de madeira utilizada pelo
setor é insignificante quando comparada a outros setores industriais do país, como celulose e
papel, carvão vegetal e painéis. Porém, este setor possui grande potencial de expansão e
crescimento tendo em vista novos mercados emergentes, como o da construção civil,
embalagens e linhas de transmissão (cruzetas e postes) (VIDAL et al., 2015; CHAGAS et al.,
2015).
Em 2013, o volume anual de madeira tratada em autoclave no Brasil chegou a apenas
1,5 milhões de m³, e deste total, apenas entre 5 a 10% foram destinados à construção civil.
Nos EUA, são utilizados mais de 12 milhões de m³ de madeira tratada por ano, e 70% da
produção é destinada ao setor da construção. No Canadá, o volume de madeira tratada chega a
ser de 3,2 milhões de m³. Na Europa, 4 milhões de m³ são utilizados em sistemas construtivos
(TELEGINSKI et al., 2016; ABPM, 2017).
É necessária a avaliação de determinadas propriedades das madeiras a fim de adequálas às condições de uso. No que se referem à preservação das madeiras, tais parâmetros devem
ser observados: escolha da espécie de madeira, conhecendo as suas propriedades intrínsecas
de durabilidade natural e tratabilidade; definição do risco biológico a que a madeira será
submetida e adoção do melhor método de tratamento e produto preservativo em função do
risco biológico a fim de aumentar a durabilidade da madeira em serviço (VIDAL et al., 2015).
As deteriorações graves ocorrem apenas quando o teor de umidade da madeira supera
em média em 30% o ponto de saturação das fibras e em temperaturas entre 10 e 35 . A
umidade, a temperatura e o oxigênio são condições que favorecem o ataque dos organismos
deterioradores da madeira (WOOD HANDBOOK, 2010).
A retenção do produto é um assunto ainda muito discutido, pois a liberação do produto
conservante pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Cada preservativo tem
suas características de retenção, isto é um fator importante na sua escolha devido às maiores
dificuldades de retenção de certos produtos quando utilizados em peças que ficarão em
contato com a água, por exemplo.
Quanto à deterioração devido às intempéries, como os raios UV, poluição, vento e
chuva, o revestimento da superfície da madeira por produtos conservantes tem como função a
limitação da penetração da umidade ambiente e auxiliar a peça de madeira a se manter a um
nível abaixo do ponto de saturação das fibras. Quando a água é absorvida pela madeira,
demora a evaporar deixando a peça úmida e facilita o ataque dos organismos xilófagos
(MAGALHÃES et. al., 2004).
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3.3.1. Biodeterioração da madeira
Segundo MONTANA QUÍMICA (2017), o ataque de agentes biológicos e a sua
instalação na madeira dependem de condições ambientais favoráveis como temperatura,
oxigênio, umidade da madeira e do ambiente. Dependendo do organismo de cada agente
biológico, pode ocorrer o ataque de vários tipos de organismos em conjunto ou um ataque
isolado. Tais organismos são conhecidos como xilófagos e são assim agrupados:


Microorganismos: bactérias e fungos;



Insetos: Coleópteros (brocas e besouros) e Isópteros (cupins);



Perfuradores marinhos: moluscos e crustáceos;

Figura 8 - Madeiras atacadas por organismos xilófagos. (A) Galeria e sinais de ataque de cupins de
madeira seca. (B) Madeira atacada por fungos de podridão parda.

Fonte: Adaptado de MORESCHI (2013b) e SOUZA & DEMENIGHI (2017).

Os organismos que utilizam a madeira como fonte de alimento são denominados
xilófagos. Estes agentes biológicos diminuem a durabilidade das madeiras e modificam suas
características físico-mecânicas. Portanto, devem ser eliminados ou prevenidos na estrutura de
madeira para que sejam mantidas as suas propriedades e não prejudiquem a madeira em
serviço (MONTANA QUÍMICA, 2017; VIDAL et al., 2015; SOUZA; DEMENIGHI, 2017).

3.3.2. Tipos de preservativos da madeira

Os preservativos são divididos em oleossolúveis e hidrossolúveis. Dos preservativos
oleossolúveis, o creosoto foi o mais utilizado até um passado recente, porém agora se
restringe a países menos desenvolvidos. Em relação aos preservativos hidrossolúveis, os mais
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utilizados ao longo dos anos foram: arseniato de cobre amoniacal (ACA); arseniato amoniacal
de cobre e zinco (ACZA); arseniato de cobre cromatado (CCA); cloreto de zinco cromatado
(CZC); compostos quaternários de amônio (AAC) e borato de cobre cromatado (CCB)
(ZIGLIO; GONÇALVES, 2013; ESTEVES, 2009; VIDAL et al., 2015). Destes, o CCA é o
mais utilizado no Brasil (ESTEVES, 2009; VIDAL et al., 2015).
Os preservativos de madeira hidrossolúveis são em sua maioria constituídos de sais
metálicos. Existem algumas formulações reconhecidas como padrão pelo mundo todo, as
quais incluem compostos de arsênio, cromo, cobre e zinco. Outros metais e ânions que são
tóxicos a organismos xilófagos, tais como o mercúrio, níquel, tálio e o cianeto, não são usados
devido a razões econômicas, por ineficiência ou pela alta agressividade ao homem e/ou ao
meio ambiente (MORESCHI, 2013b).

3.3.2.1. Arseniato de Cobre Cromatado (CCA)

O CCA é o preservativo hidrossolúvel mais utilizado no mundo há mais de 70 anos e
existe no mercado em três tipos (A, B, C), que variam de acordo com os teores de cromo e
arsênio. É amplamente utilizado em tratamentos conservantes em madeiras que permanecem
em contato direto com o solo, é eficiente na proteção de madeiras contra insetos, fungos
apodrecedores de madeiras e perfuradores marinhos. É indicado para dormentes de ferrovias,
postes e redes de energia elétrica por manter a condutividade elétrica inalterada, mantém
inalterada a combustibilidade, não deixa resíduos na superfície e os acabamentos superficiais
tem a durabilidade aumentada pelo tratamento (SILVA, 2006; VIDAL et al., 2015).
Como não existe um produto que preserve a madeira e que seja perfeitamente seguro
para o homem, o CCA, que foi desenvolvido na Índia na década de 30, é o preservativo que
apresenta melhores resultados em eficiência, segurança e relação entre custo e benefício
(GEISSE, 2006; SOUZA; DEMENIGHI, 2017). A impregnação da madeira com CCA deve
ser feita exclusivamente por processos preservativos a vácuo e pressão (ARAUJO;
MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2012).
É mais comum que a madeira utilizada na construção civil passe pelo tratamento com
o produto químico CCA em forma de solução de óxido. Em sua fração preponderante, o CCA
se fixa na parede dos elementos anatômicos após todo o processo de tratamento, significando
que o produto não escorre para fora e é alterado no processo de fixação na madeira. Por este
motivo, a madeira tratada não é prejudicial à saúde (MORAIS, 2008).
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Segundo Moreschi (2013b), o CCA é empregado em três tipos de formulações
diferentes (tipos A, B e C), todas as formulações contém cerca de 19% de óxido de cobre
(CuO) e se diferem em relação aos teores de cromo e arsênio.

Tabela 3 - Composição do CCA (%).
Componente
Cromo como
Cobre como CuO
Arsênio como

Tipo A

Tipo B

Tipo C

65,5

35,3

47,5

18,1

19,6

18,5

16,4

45,1

34,0

Fonte: Adaptado de LEPAGE (1986) e MORESCHI (2013b).

O cobre presente no CCA funciona como primeiro fungicida, o arsênio como segundo
fungicida e como inseticida, e o cromo atua como fixador e também confere resistência aos
raios ultravioletas provenientes do ambiente. Quando o CCA é aplicado na madeira em forma
de uma solução com a água, há a reação da substância com a madeira tornando-se insolúvel,
tal reação é denominada de fixação (MORAIS, 2008).
A United States Environmental Protection Agency (EPA) concluiu que o CCA não
apresenta perigo para a saúde humana. Isso se deve ao elemento arsênio entrar na composição
do CCA ligado ao oxigênio (mais eletronegativo) em forma de óxidos estáveis, estes se fixam
na madeira após reagirem com os açúcares da parede celular e não são liberados facilmente.
Como medida preventiva, o EPA restringiu o uso de madeira tratada com CCA para usos não
residenciais e sem contato contínuo com pessoas. No Brasil, o seu uso ainda não sofreu
nenhuma restrição (LEIGHTLEY, 2003; LEBOW, 2010; VIDAL et al., 2015).
Segundo Groenier e Lebow (2006), o CCA do tipo C é o mais utilizado devido a sua
melhor resistência à lixiviação e eficácia no campo. Embora muitas pesquisas comprovem que
não há riscos de contaminação do solo por lixiviação do CCA, a sua volatilização é ainda
vista com preocupação, principalmente em ambientes fechados que precisam de calefação por
tempo prolongado (MORESCHI, 2013b).

3.3.2.2. Borato de Cobre Cromatado (CCB)
O CCB surgiu como alternativa ao CCA com a finalidade de ser um preservativo com
menos toxicidade ao meio ambiente e que conferisse boas propriedades mecânicas à madeira
(PINHEIRO, 2001; BERTOLINI, 2011; VIDAL et al., 2015). As pesquisas se iniciaram
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objetivando a substituição do arsênio do CCA, dando origem ao CCB, que começou a ser
comercializado na Alemanha no início dos anos 1960 (MORESCHI, 2013b).
A combinação de cromo e boro com sais metálicos teve o início de seu
desenvolvimento e uso na Alemanha, por Wolmann, em 1913, que durante e depois da guerra
(1914-1930), teve a aceitação de seus sais nos Estados Unidos, África, Ásia. Atualmente, o
CCB é praticamente usado em todo o mundo e é reconhecido pela sua eficiência na
preservação da madeira (MORESCHI, 2013b).
Segundo o documento normativo ABNT NBR 9480 (2009), o CCB tem a composição
química especificada como cromo hexavalente, calculado como CrO3 (63,5%); cobre,
calculado como CuO (26,0%); e boro, calculado como B (10,5%). O cobre exerce função de
fungicida, impedindo o desenvolvimento dos fungos xilófagos. O boro exerce função de
inseticida, principalmente contra os cupins, prejudicando o sistema digestivo destes insetos
(TELEGINSKI et al., 2016).
A popularidade dos boratos vem crescendo com a visão de que eles são mais
ecologicamente corretos que o CCA, porém eles não se fixam na madeira e não podem ser
utilizados em lugares que são constantemente molhados. Assim como o CCA, o borato
também é aplicado na madeira sob pressão, e ao contrário do CCA que se concentra na
superfície, o borato se espalha por dentro da madeira após o tratamento sob pressão, obtendo
uma penetração mais profunda (MORAIS, 2008).
O CCB tem como diferença a substituição do arsênio pelo boro e há uma sensível
perda na resistência da lixiviação, fenômeno que é definido como um processo erosivo
ocasionado pela lavagem superficial do solo ou de uma superfície. Onde não ocorre lixiviação
rápida do produto, ele é bem efetivo (MORESCHI, 2013b). A tabela 4 mostra a formulação
considerada como típica do CCB, cabendo destacar que tal fórmula possui 40% de
ingredientes ativos em relação à massa seca do sal resultante.

Tabela 4 - Composição do CCB.
Compostos

Porcentagem
35,8
22,4
38,5
2,1

Fonte: Adaptado de LEPAGE (1986) e MORESCHI (2013b).
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3.3.3. Métodos de Tratamento sobre pressão

No Brasil, os métodos mais utilizados de tratamento preservativo da madeira são
aqueles realizados sob pressão, em autoclave, por meio do método Bethell (VIDAL et al.,
2015). Neste tópico serão abordados somente os métodos sob pressão (autoclave) por serem
os métodos mais indicados para o CCA e o CCB, os quais foram utilizados para os
tratamentos das madeiras no presente trabalho.
A autoclave consiste em um vaso que tem a possibilidade de ser fechado
hermeticamente o suficiente para resistir aos esforços do vácuo ou de pressão que são
originados por meio das serpentinas de aquecimento, bombas de vácuo e pressão, entre outros
equipamentos (MORESCHI, 2013a).

Figura 9 - Autoclave para tratamento de madeiras.

Fonte: Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira - ABPM (2017).

Segundo Groenier e Lebow (2006), o processo realizado em autoclave consiste em
impregnar a madeira com o preservante por intermédio da aplicação de pressões acima da
atmosférica e com a possibilidade de controlar o grau de penetração do produto na madeira. A
madeira a ser tratada em autoclave deverá estar descascada e com um teor de umidade entre
20% a 25% (MORESCHI, 2013a).
A madeira é imersa em solução preservativa dentro da autoclave, onde é aplicada alta
pressão para conduzir o preservativo na madeira. Os processos envolvendo pressão se diferem
em detalhes, mas possuem o mesmo princípio geral e são realizados em autoclave. A pressão
faz com que o preservativo penetre na madeira até a quantidade desejada (GROENIER;
LEBOW, 2006).
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Comumente, são utilizados três processos envolvendo autoclave: célula cheia, célula
cheia modificada e célula vazia.

3.3.3.1. Bethell (Célula Cheia)

Conforme Moreschi (2013a), esse método foi desenvolvido pelo engenheiro John
Bethell no ano de 1838, tendo como foco a substituição da maior quantidade possível de ar
existente no interior das células da madeira pelo preservativo em solução, que normalmente é
hidrossolúvel.
Segundo Groenier e Lebow (2006), o processo Bethell, conhecido como Célula Cheia,
objetiva a melhor eficiência na retenção do preservativo. As peças sujeitas a brocas marinhas
são geralmente tratadas com creosoto por este processo, e os preservativos em solução são às
vezes introduzidos na madeira por meio deste. O grau de penetração do preservativo pode ser
controlado por meio da regulagem da concentração da solução de tratamento. O processo de
células cheias é dividido nas seguintes etapas:
1. A madeira é selada na autoclave e é aplicado sobre ela um vácuo durante meia hora ou
mais com a finalidade de remover o máximo de ar da autoclave e do ar da madeira.
2. O preservativo é bombeado para a autoclave, à temperatura ambiente ou superior,
dependendo do sistema.
3. Após a autoclave ser preenchida pelo preservativo, a pressão é aplicada até que a
madeira não o absorva mais ou até que a retenção necessária de conservante tenha sido
alcançada.
4. Após a pressão ter sido aplicada durante o tempo necessário, o conservante é
bombeado do cilindro.
5. Um vácuo final de curta duração pode ser utilizado para remover o conservante
gotejante da madeira. Como resultado, o lúmen e a parede celular recebem esse
preservativo, por isso se denomina processo de Célula Cheia.
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Figura 10 - Esquematização do método de Célula Cheia.

Fonte: Cerne Rural Madeiras (2018).

3.3.3.2. Célula Cheia Modificada

Em alguns tratamentos preservativos com produtos oleosos ou creosoto, o processo de
célula cheia faz com que se obtenha excesso de conservativo na madeira, e esta solução
preservativa tem a possibilidade de retornar à superfície da madeira após o tratamento. O
processo de Célula Cheia é utilizado somente quando a retenção de preservativo na superfície
é necessária (CASSENS et al.,1995; BERTOLINI, 2011).
O Processo de Célula Cheia Modificada surgiu quando foram adotadas mudanças no
Processo de Célula Cheia, como envolver menores níveis de vácuo inicial, e na maioria das
vezes, o vácuo final é estendido. A quantidade de vácuo inicial varia de acordo com a espécie
da madeira, seu tamanho e o grau de penetração desejado. No vácuo final, o ar residual
presente na madeira se expande e expulsa parte da solução injetada. É o método mais
utilizado no processo de preservação com hidrossolúveis (GROENIER; LEBOW, 2006;
BERTOLINI, 2011).

3.3.3.3. Célula Vazia

O Processo de Célula Vazia tem o objetivo de obter uma penetração profunda com
uma baixa retenção líquida de preservativo. Existem dois processos de células vazias que são
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comumente empregados, o Rueping e o Lowry. Ambos os processos possuem a finalidade de
expulsar parte do preservativo absorvido durante a etapa de pressão e somente as paredes das
células ficam impregnadas com o produto conservante, o que torna o processo conhecido
como Célula Vazia. A diferença entre eles é que o processo Rueping aplica uma injeção de ar
comprimido antes da aplicação da solução com preservativo (GROENIER; LEBOW, 2006;
BERTOLINI, 2011).
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Material

No presente trabalho, foram analisadas três espécies de madeiras tropicais brasileiras:
Caixeta, Cedroarana e Cambará. Estas espécies são usuais na construção civil e foram
escolhidas na tentativa de abranger as três classes de resistência mais baixas de acordo com o
que prescreve a ABNT NBR 7190:1997. O lote da espécie Cambará foi comprado na
madeireira ABEL MADEIRAS em São Carlos – SP, e os lotes das madeiras de Caixeta e
Cedroarana foram adquiridos na MADEIREIRA DO CESAR em Brotas – SP.

4.1.1. Caixeta (C20)

No Brasil existem duas espécies, a Simarouba amara e Simarouba versicolor, ambas
são denominadas Caixeta. Neste trabalho, foi utilizada a S. amara, a qual é encontrada no
Amazonas e é também chamada de Marupá. Uma das principais características da madeira é
que o cerne e o alburno possuem a mesma coloração branco-palha, quase amarelado e textura
grosseira (ZENID, 2009; IPT, 2018).

Figura 11 - Caixeta.

Fonte: Autoria Própria.

Dentre as suas propriedades físico-mecânicas podem ser citadas a sua leveza e baixas
resistência mecânica e retratibilidade volumétrica. Além disso, as madeiras de Caixeta não
possuem uma boa resistência natural ao ataque de fungos e insetos (ZENID, 2009; IPT,
2018). Algumas das suas propriedades físico-mecânicas encontram-se na tabela 5.
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Tabela 5 - Propriedades físico-mecânicas da Caixeta.
Massa Específica
Aparente (15% de umidade)

0,48

480

Básica

0,40

400

Retração total

Radial

Tangencial

Volumétrica

(%)

3,1

6,7

10,7

Resistência mecânica

Madeira verde
(MPa)

A 15% de umidade
(MPa)

Compressão axial

23,1

36,6

Flexão estática

50.9

73,4

Tração normal

4,1

-

Fonte: Adaptado de ZENID (2009), REMADE (2017) e Instituto de Pesquisa Tecnológica – IPT (2018).

É uma madeira fácil de trabalhar por ser macia ao corte, não apresenta problemas de
colagem e produz um bom acabamento. São indicadas para a confecção de peças leves, como
brinquedos, palitos de fósforo, compensados, cabos de vassoura e instrumentos musicais de
corda (ZENID, 2009; IPT, 2018).

4.1.2. Cedroarana (C30)

A Cedroarana (Cedrelinga catenaeformis) é uma árvore de grande porte, com altura
entre 30 a 48 m, e fuste de até 2 m de diâmetro. A copa não é densa e a sua casca é rugosa.
Também recebe o nome de Cedro-agono no Acre, Cedro-branco e Taperibá-açu no Pará.
Tornulo, Paricá e Yacayacá são alguns nomes estrangeiros dados a esta madeira (ZENID, 2009;
IPT, 2018).

Figura 12 - Cedroarana.

Fonte: Autoria própria.
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Possui cerne róseo-avermelhado a bege-rosado ou esverdeado, o alburno é mais claro
e lustroso, é uma madeira lisa ao tato e tem cheiro e gosto imperceptíveis. A sua maior
ocorrência é no Amazonas, Acre e Pará, dentre esses estados o último é o de maior ocorrência
(ZENID, 2009; IPT, 2018). A tabela 6 mostra as características físico-mecânicas da
Cedroarana.

Tabela 6 - Propriedades físico-mecânicas da Cedroarana.
Propriedades mecânicas
Resistência

Madeira verde (MPa)

Madeira 12% umidade
(MPa)

Flexão

70,8

77,8

Módulo de Elasticidade na flexão

12258

12847

Compressão paralela às fibras

40,6

46,6

Compressão perpendicular às fibras

3,2

3,6

Cisalhamento

6,7

7,2

Tração normal às fibras

4,4

4,5

Propriedades físicas
Densidade de massa (

)

Densidade aparente a 12% de umidade

Densidade da madeira verde

Densidade básica

520
Retração radial (%)
4,8

900
Retração tangencial (%)
7,9

440
Retração volumétrica (%)
11,8

Fonte: Adaptado de ZENID (2009) e Instituto de Pesquisa Tecnológica – IPT (2018).

Pode-se observar que possui uma massa específica mediana e baixa retratibilidade. É
uma madeira fácil de trabalhar e recebe ótimo acabamento, sendo trabalhada tanto com
ferramentas manuais quanto com máquinas. A Cedroarana é indicada para uso em móveis,
partes internas na construção civil, molduras, esquadrias, rodapés, cabos de vassouras,
brinquedos e embalagens (ZENID, 2009; IPT, 2018).
Segundo Zenid (2009), a madeira de Cedroarana possui resistência moderada ao ataque
de fungos apodrecedores e cupins. Em relação ao tipo de tratamento com preservativos, o cerne
e alburno são difíceis de tratar com produtos preservativos hidrossolúveis, mesmo sob pressão.
A secagem é boa e feita com empilhamento realizado em local coberto, ocasionando poucos
defeitos de rachaduras ou empenamentos.
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4.1.3. Cambará (C40)

Também denominada de Cedrinho, o nome científico do Cambará é Erisma uncinatum
Warm. Tem ocorrência da região Amazônica, especialmente no Pará (ZENID, 2009; IPT,
2018).

Figura 13 - Cambará.

Fonte: Autoria própria.

Em relação à sua secagem, ela é rápida em estufa, e com moderada tendência a
rachaduras e torcimento médio. A durabilidade é baixa e possui baixa resistência ao ataque de
organismos xilófagos. O alburno e o cerne são fáceis de preservar quando submetidos a
tratamentos com creosoto e CCA-A sob pressão. É muito utilizada na construção civil e naval
(ZENID, 2009; IPT, 2018). Suas propriedades físico-mecânicas estão resumidas na tabela 7.

Tabela 7 - Propriedades físico-mecânicas do Cambará.
Propriedades mecânicas
Resistência (MPa)

Madeira verde

Madeira 15% umidade

Flexão

72,5

80,2

Módulo de Elasticidade na flexão

9365

10395 (12% umidade)

Compressão paralela às fibras

33,7

42,2

Fendilhamento

0,5

-

Cisalhamento

7,4

-

Tração normal às fibras

4,2

-

Propriedades físicas
Densidade de massa (

)

Densidade aparente a 15% de umidade

Densidade da madeira verde

Densidade básica

590

1110

480

Retração radial (%)

Retração tangencial (%)

Retração volumétrica (%)

3,3

7,7

12,5

Fonte: Adaptado de ZENID (2009) e Instituto de Pesquisa Tecnológica – IPT (2018).
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4.2. Métodos

As madeiras utilizadas na realização deste trabalho foram tratadas com CCA-A
(óxido) e CCB (sal) em solução com água através do sistema vácuo-pressão (célula cheia) em
autoclave, com pressão entre 12 e 14 atm e retenção de 9,6 kg de preservativo/m³ de madeira
tratada. O tratamento com CCA-A foi realizado na empresa FERRARI TRATAMENTO DE
MADEIRAS em São Carlos - SP e o tratamento com CCB na empresa PREMA Tecnologia e
Comércio Ltda em Rio Claro - SP.

4.2.1. Propriedades físico-mecânicas e aplicação do teste de Tukey

Todos os ensaios realizados para a determinação das propriedades físico-mecânicas
foram executados no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), do
Departamento de Engenharia de Estruturas, da Escola de Engenharia de São Carlos
(EESC/USP). Para obter a quantidade de material suficiente para confeccionar todos os
corpos-de-prova utilizados na determinação das propriedades estudadas, para cada espécie,
foram necessárias 12 peças de seção transversal (16x6) cm e comprimento de 150 cm para
cada seção tratada (CCA; Ref – Sem tratamento; CCB), como mostra a figura 14.

Figura 14 - Confecção dos CPs nas 3 condições de tratamento (CCA, Ref – Sem tratamento, CCB).

Fonte: Autoria Própria.

As propriedades físico-mecânicas das madeiras foram determinadas conforme
recomenda o Anexo B “Determinação das propriedades das madeiras para projeto de
estruturas”, do documento normativo NBR 7190/1997: Projeto de Estruturas de madeira, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Primeiramente, realizou-se a caracterização completa das espécies sem tratamento, em
seguida das espécies com o tratamento preservativo a base do produto hidrossolúvel CCA-A,
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e por último, realizou-se a caracterização completa das espécies com o tratamento a base de
CCB. Os valores das propriedades de resistência e de rigidez foram corrigidos para umidade
padrão de referência de 12%, como estabelecido pela ABNT NBR 7190/97.
Na tabela 8 é apresentada a propriedade física e as propriedades mecânicas
investigadas das amostras sem tratamento preservativo (Ref) e com tratamentos preservativos
a base de CCA e CCB. Cabe destacar, que para cada espécie, foram ensaiados 12 corpos de
prova na determinação de cada propriedade (14 propriedades avaliadas) e por condição
experimental investigada (sem tratamento, tratamento com CCA, tratamento com CCB), o
que resultou em 1512 determinações ao todo.
.
Tabela 8 - Propriedades avaliadas.

Sigla

Propriedade

ρap

Densidade aparente a 12% de umidade

fc0

Resistência na compressão paralela às fibras

Ec0

Módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras

fc90

Resistência na compressão perpendicular às fibras

ft0

Resistência na tração paralela às fibras

Et0

Módulo de elasticidade na tração paralela às fibras

ft90

Resistência na tração perpendicular às fibras

fM

Resistência convencional na flexão estática

EM

Módulo de elasticidade na flexão

fH0

Dureza na direção paralela às fibras

fH90

Dureza na direção perpendicular às fibras

fv0

Resistência ao cisalhamento na direção paralela às fibras

ffend

Resistência ao fendilhamento

W

Tenacidade
Fonte: Autoria própria.

A influência do fator tratamento [Tr] (sem - Ref, CCA, CCB) na propriedade física e
nas propriedades mecânicas das madeiras foram avaliadas com o uso do teste de Tukey
(ANOVA), ao nível de 5% de significância (

). Do teste de Tukey, A denota a

condição experimental de maior valor médio da propriedade, B a condição experimental
associada ao segundo maior valor médio e AB a condição de valor intermediário. Letras
iguais implicam em tratamentos com médias estatisticamente equivalentes.
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Este teste de comparação múltipla consiste na equivalência das médias dos
tratamentos como hipótese nula (
como hipótese alternativa (

), e na não equivalência de pelo menos duas das médias

). Pela formulação da ANOVA, avaliada com o auxílio do

software Minitab®, versão 14, P-valor inferior ao nível de significância (
em refutar

) implica

(pelo menos uma das médias se difere das demais), aceitando-a em caso

contrário (P-valor > 0,05 = as médias dos tratamentos são estatisticamente equivalentes).
O teste de Tukey é o mais adequado para o tratamento dos dados desta pesquisa e é
aplicado quando se deseja agrupar (ranquear) os tratamentos de um determinado e único fator,
que no caso consistiu no uso ou não da solução preservativa. Assim, é possível identificar se o
fator preservativo é significativo ou não nas propriedades da madeira, e se resultar em
significativo, se o uso do preservativo foi responsável por reduzir ou aumentar os valores das
propriedades. O teste de Tukey é uma ferramenta consagrada na estatística e é amplamente
utilizado em pesquisas que envolvem materiais.
A figura 15 mostra a máquina universal de ensaios AMSLER com capacidade de 25
toneladas, a qual foi utilizada para a realização dos ensaios mecânicos, e a máquina de
tenacidade baseada no pêndulo Charpy.

Figura 15 - Equipamentos utilizados. (A) AMSLER. (B) Máquina de tenacidade.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 16 - Ensaios com a Caixeta. (A) Ensaio de tração normal às fibras. (B) Corpo-de-prova após o
ensaio de tração normal às fibras. (C) Corpo de prova após o ensaio de compressão paralela às fibras.
(D) Corpo-de-prova após o ensaio de dureza.

Fonte: Autoria própria.

4.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva
(EDS)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta de investigação que
permite examinar a amostra através de um feixe de elétrons que varre a sua superfície, que
pode ou não estar polida. O feixe de elétrons refletido é coletado e exibido à mesma taxa de
varredura sobre um tubo de raios catódicos (semelhante à tela de uma TV). A imagem da tela
pode ser fotografada e representa as características da superfície da amostra, que quando não
for condutora de eletricidade deve receber um revestimento metálico fino para que as fotos
possam ser geradas. Equipamentos e acessórios, como o espectrômetro de varredura,
permitem a realização de análises qualitativas da composição dos elementos em áreas bem
localizadas da superfície (CALLISTER JR, 2008).
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Ambos os ensaios (MEV e EDS) foram realizados apenas com amostras da espécie
Simarouba amara, pois é a madeira mais porosa analisada no presente trabalho e é capaz de
proporcionar uma melhor visualização da localização das soluções preservativas nas células
das madeiras. As fotomicrografias de MEV e os respectivos espectros de EDS, que
possibilitaram a análise qualitativa da composição dos elementos das soluções preservativas,
foram realizados na Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de
São Carlos (CAQI/IQSC/USP).
A figura 17 mostra as amostras de Caixeta cortadas na direção paralela às fibras da
madeira, com dimensões de (1,5 x 1,5) cm de área de superfície e 0,5 cm de espessura, que
foram secas em estufa com convecção de ar a 50

, durante 24 horas, anteriormente ao

ensaio de MEV.

Figura 17 - Amostras de Caixeta que passaram pela estufa antes do ensaio de MEV. (A) Sem
tratamento. (B) CCA. (C) CCB.

Fonte: Autoria própria.

Figura 18 - Estufa utilizada para secar as amostras.

Fonte: Autoria própria.
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As fotomicrografias de MEV foram obtidas em um equipamento ZEISS LEO 440
(Cambridge, England) com detector OXFORD (modelo 7060), operando com feixe de
elétrons de 20 kV, corrente de 2,82 A e I probe de 200 pA. As amostras foram recobertas com
6 nm de ouro em um metalizador Coating System BAL-TEC MED 020 (BAL-TEC,
Liechtenstein) e mantidas em dessecador até o momento da análise. As condições de
metalização foram as seguintes: pressão na câmara = 2,00x10-2 mbar; corrente = 60 mA; taxa
de deposição = 0,60 nm/s.

Figura 19 - Equipamento ZEISS LEO 440 com os detectores utilizados nos ensaios de MEV e de
EDS.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 20 - Metalizador Coating System BAL-TEC MED 020.

Fonte: Autoria própria.

A análise de Energia Dispersiva (EDS) foi realizada em um equipamento EDX
LINK ANALYTICAL, (Isis System Series 300), com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina
ATW II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133 eV à 5,9 keV e área de 10
mm2, acoplado ao mesmo microscópio em que se obtiveram as fotomicrografias de MEV.
Utilizou-se padrão de Co para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25
mm, dead time de 30%, corrente de 2,82 A e I probe de 2,5 nA.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo estão apresentados os valores médios experimentais obtidos ( , os
coeficientes de variação (Cv), e os resultados do teste de Tukey para as propriedades
mecânicas e de densidade aparente para as três espécies investigadas (Caixeta, Cedroarana e
Cambará) nas condições sem tratamento preservativo (Ref), e com tratamentos preservativos
a base de CCA-A e CCB. Também são apresentadas as fotomicrografias de MEV e os seus
respectivos espectros de EDS para análise dos tratamentos a nível celular.

5.1. Propriedades físico-mecânicas e aplicação do teste de Tukey

5.1.1. Caixeta (C20)
Nas tabelas 9, 10 e 11 são apresentados os valores médios, os coeficientes de variação
(Cv) e os resultados do teste de Tukey para as propriedades investigadas para a espécie S.
amara (Caixeta).

Tabela 9 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de Tukey
para a densidade aparente da espécie S. amara (Caixeta).

Propriedades
ρap (g/cm3)

Ref.

x

Com CCA

Cv (%)

0.33 A 2.67

x

Cv (%)

0.34 A 1.95

Com CCB

x
0.34 A

Cv (%)
5.85

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os valores teóricos apresentados na tabela 5, o valor para a densidade
aparente na condição de 15% de umidade para a Caixeta é de 0.48

, diferente das

obtidas experimentalmente e na condição de 12% de umidade. Isso é comum, pois dentro da
mesma espécie, os valores numéricos das características físicas e mecânicas podem variar de
acordo com a região, composição e umidade do solo em que a árvore foi plantada, parte do
tronco onde se retiraram as amostras, entre outros fatores que fazem com que as propriedades
de uma mesma espécie possuam diferentes valores devido às diferenças dos lotes (CALIL
JUNIOR; DIAS, 1997; SEGUNDINHO et al., 2017).
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Pelo teste de Tukey, os tratamentos químicos com CCA e com CCB não afetaram de
forma significativa os valores da densidade aparente das madeiras de Caixeta.

Tabela 10 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de resistência da espécie S. amara (Caixeta).

Propriedades

Ref.

x

Com CCA
Cv (%)

x

Cv (%)

Com CCB

x

Cv (%)

fc0 (MPa)

34.47 A

15.49

33.94 A

11.50

32.83 A

10.47

fc90 (MPa)

7.20 A

14.99

7.07 A

11.50

6.59 A

12.14

ft0 (MPa)

49.48 AB

7.41

46.14 B

13.22

54.07 A

14.02

ft90 (MPa)

2.46 AB

25.60

2.16 B

34.24

2.90 A

23.81

fM (MPa)

62.36 A

15.03

62.07 A

12.04

64.56 A

13.69

fv (MPa)

8.56 B

17.39

10.86 A

15.71

10.80 A

19.49

ffe (MPa)

0.40 B

24.03

0.45 AB

21.34

0.58 A

29.53

fH0 (MPa)

509.16 A

14.04

484.39 A

26.67

558.73 A

19.32

fH90 (MPa)

283.33 A

15.19

305.20 A

41.00

304.53 A

11.79

W (N.m)

15.37 B

22.11

25.26 A

17.59

26.29 A

14.20

Fonte: Autoria própria.

Segundo a ABNT NBR 7190/1997, os valores máximos para o coeficiente de variação
(Cv), para que a caracterização possa ser descrita como adequada, é de 18% para esforços
normais (ft0 e fc0), e 28% para esforços tangenciais (fv). A caracterização da Caixeta realizada
para todos os casos de tratamento atendeu a estes limites. Os valores para as resistências na
compressão paralela às fibras, na flexão e na tração normal às fibras obtidas
experimentalmente foram diferentes das expostas na tabela 5, pois os lotes analisados eram
diferentes.
Pelo teste de Tukey, o tratamento com CCB aumentou de forma significativa os
valores de resistência à tração paralela (ft0) e perpendicular às fibras (ft90). Ambos os
tratamentos químicos aumentaram significativamente os valores de resistência ao
fendilhamento (ffe), resistência ao cisalhamento (fv) e tenacidade (W). Para as demais
propriedades, o uso dos preservativos não influenciou os seus valores, mostrando que o
método de tratamento sob pressão não foi prejudicial para os valores de resistência das
madeiras de Caixeta.
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Tabela 11 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de módulo de elasticidade da espécie S. amara (Caixeta).

Propriedades

Ref.

x

Com CCA

x

Cv (%)

Com CCB

Cv (%)

x

Cv (%)

Ec0 (MPa)

7325 A 29.71

7736 A 28.04

7346 A

22.72

Et0 (MPa)

9414 A

7.02

9920 A 19.09

8809 A

13.94

EM (MPa)

8858 A 17.85

9378 A 20.61

9996 A

17.23

Fonte: Autoria própria.

Pelo teste de Tukey, os preservantes CCA e CCB não afetaram de forma significativa
os valores de módulo de elasticidade das madeiras de Caixeta.
Foram consultadas diversas bases de dados, revistas eletrônicas, bibliotecas e redes
sociais como ResearchGate, Engeneering Village e Googlee Acadêmico, porém não foram
encontradas pesquisas que abordassem a caracterização completa da espécie S. amara ou
possíveis perdas nos valores das propriedades destas madeiras devido ao tratamento
preservativo com CCA ou CCB. Devido ao pioneirismo da pesquisa, não serão possíveis
maiores comparações.

5.1.2. Cedroarana (C30)
Nas tabelas 12, 13 e 14 são apresentados os valores médios, os coeficientes de
variação (Cv) e os resultados do teste de Tukey para as propriedades investigadas para a
espécie Cedrelinga catenaeformis (Cedroarana).

Tabela 12 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para a densidade aparente da espécie Cedrelinga catenaeformis (Cedroarana).

Propriedades
ρap (g/cm3)

Ref.

x

Cv (%)

0.54 A 10.24

Com CCA

x

Com CCB

Cv(%)

x

Cv (%)

2.16

0.54 A

2.89

0.55 A

Fonte: Autoria própria.

Os valores para as densidades aparentes obtidos experimentalmente foram próximos
do valor teórico de densidade aparente da madeira de Cedroarana (12% de umidade) exposto
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da tabela 6 (0.52 g/cm3). Pelo teste de Tukey, os tratamentos com CCA e CCB não afetaram
de forma significativa os valores da densidade aparente das madeiras de Cedroarana.

Tabela 13 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de resistência da espécie Cedrelinga catenaeformis (Cedroarana).

Propriedades

Ref.

x

Com CCA
Cv (%)

x

Cv (%)

Com CCB

x

Cv (%)

fc0 (MPa)

41.36 A

15.49

41.41 A

11.50

39.72 A

10.47

fc90 (MPa)

4.54 A

7.86

4.69 A

8.73

4.28 A

8.17

ft0 (MPa)

67.20 A

30.16

73.20 A

35.58

68.84 A

33.05

ft90 (MPa)

4.35 A

23.55

4.22 A

16.64

4.68 A

15.42

fM (MPa)

71.43 A

34.13

77.14 A

14.04

67.65 A

24.39

fv (MPa)

10.44 A

21.21

11.28 A

9.85

11.82 A

20.37

ffe (MPa)

0.51 B

16.77

0.65 A

27.76

0.68 A

10.88

fH0 (MPa)

508.98 A 29.43

583.47 A

25.56

561.47 A

30.00

fH90 (MPa)

346.06 A 29.67

372.58 A

45.77

389.11 A

36.29

67.95 A

22.68

W (N.m)

62.85 A 49.34

69.31 A 23.81

Fonte: Autoria própria.

Como no caso da Caixeta, as diferenças entre os valores obtidos experimentalmente
com os da literatura expostos na tabela 6 ocorreram devido às diferenças dos lotes analisados.
O valor obtido para a resistência à flexão na condição de tratamento com CCA foi o mais
próximo em comparação com o valor teórico exibido na tabela 6 para esta propriedade.
Apenas a resistência à tração paralela às fibras excedeu ao limite do CV estipulado
pela ABNT NBR 7190. Os valores limites de CV estipulados pela norma se constituem em
média dos resultados que, disponíveis à época da sua redação, foram analisados, significando
que é possível que se tenham valores superiores a ele (e inferiores) sem que os lotes sejam
descartados. Neste caso, na prática é indicada apenas uma conversa com o engenheiro
calculista da estrutura, pois o valor do CV obtidos para o lote deve ser usado na estimativa
dos valores de cálculo.
Pelo teste de Tukey, os tratamentos com CCA e CCB não afetaram de forma
significativa os valores das resistências das madeiras de Cedroarana, apenas a resistência ao
fendilhamento (ffe) teve seus valores aumentados significativamente pelos tratamentos.
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Tabela 14 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de módulo de elasticidade da espécie Cedrelinga catenaeformis (Cedroarana).

Ref.

Propriedades

x

Com CCA

x

Cv (%)

Com CCB

x

Cv (%)

Cv (%)

Ec0 (MPa)

9352 A 28.20

8932 A 22.03

8926 A

18.05

Et0 (MPa)

7527 A 16.62

8836 A 18.95

8501 A

26.32

EM (MPa)

11048 A 26.49

12395 A 13.90

10770 A

12.25

Fonte: Autoria própria.

Pelo teste de Tukey, os tratamentos preservativos com CCA e CCB não afetaram de
forma significativa os valores de módulo de elasticidade das madeiras de Cedroarana.
Também foram consultadas diversas bases de dados, revistas eletrônicas, bibliotecas e redes
sociais, porém não foram encontradas pesquisas que abordassem a caracterização completa da
Cedroarana e possíveis perdas nos valores das propriedades físico-mecânicas devido ao
tratamento preservativo com CCA ou CCB.

5.1.3. Cambará (C40)

Na tabela 15 estão apresentados os valores teóricos para as propriedades de resistência
da Erisma uncinatum Warm, as tabelas 16 e 17 e 18 apresentam os valores médios, os
coeficientes de variação (Cv) e os resultados do teste de Tukey para as propriedades
investigadas da espécie.

Tabela 15 - Valores médios da literatura para as propriedades de resistência da Erisma uncinatum
Warm.
Propriedades

fc0

fc90

ft0

ft90

fM

fv

ffe

fH0

fH90

W

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (N.m)

x

34

7.0

45

4.9

63

14

Fonte: Adaptado de Lahr et al. (2016).

0.8

51

67

33.39
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Tabela 16 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para a densidade aparente da espécie Erisma uncinatum Warm (Cambará).

Ref

Propriedades
ρap (g/cm3)

x

Com CCA
Cv (%)

0.73 A 9.89

x

Cv (%)

0.68 A 8.57

Com CCB

x

Cv (%)

0.72 A

5.03

Fonte: Autoria própria.

Segundo Lahr et al. (2016), que obteve em seu estudo a caracterização completa da
Erisma uncinatum Warm, a densidade aparente para esta espécie a 12% de umidade é de 0.68
g/cm3, igual ao valor encontrado para a espécie tratada com CCA tipo A e próxima aos
valores encontrados para o material sem tratamento e com tratamento com CCB na presente
pesquisa. Pelo teste de Tukey, os preservantes CCA e CCB não afetaram de forma
significativa os valores da densidade aparente das madeiras de Cambará.

Tabela 17 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de resistência da espécie Erisma uncinatum Warm (Cambará).

Propriedades

Ref.

x

Com CCA
Cv (%)

x

Cv (%)

Com CCB

x

Cv (%)

fc0 (MPa)

70.54 A 14.99

69.27 A

11.50

65.58 A

11.00

fc90 (MPa)

7.20 A 15.06

7.07 A

11.19

6.35 A

12.77

ft0 (MPa)

68.22 A 32.10

72.28 A

25.16

73.19 A

32.70

ft90 (MPa)

2.62 A 23.60

2.26 AB 25.20

1.82 B

36.36

fM (MPa)

97.06 A 19.58

98.91 A

12.85

93.92 A

11.96

fv (MPa)

12.48 A 18.02

13.01 A

15.77

11.44 A

21.00

ffe (MPa)

0.44 A 17.80

0.44 A

21.00

0.26 B

28.16

fH0 (MPa)

79.58 A 10.42

86.75 A

8.90

87.92 A

5.73

fH90 (MPa)

51.50 A

49.75 A

6.00

53.33 A

8.81

W (N.m)

55.24 A 23.42

48.87 AB 11.14

44.93 B

13.85

9.84

Fonte: Autoria própria.

Apenas o coeficiente de variação da média calculada para a resistência à tração
paralela excedeu o limite estipulado pela ABNT NBR 7190. As resistências à compressão
paralela às fibras (fc0) obtidas experimentalmente para as três condições de tratamento foram
consideravelmente maiores que a obtida na caracterização da espécie no trabalho de Lahr et
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al. (2016) e aos valores teóricos que constam na tabela 7 para esta propriedade. O mesmo
acontece para a resistência à tração paralela às fibras (ft0), para a dureza na direção paralela às
fibras (fH0), para a resistência à flexão (fM) e tenacidade (W).
Os valores obtidos experimentalmente para as resistências à tração normal às fibras
(ft90) e as resistências ao cisalhamento (fv) foram menores que as expostas pela tabela 7 e
tabela 15. As resistências à compressão normal às fibras (fc90) obtidas para as três condições
de tratamento foram muito próximas das obtidas por Lahr et al. (2016) e maiores em
comparação com a tabela 7.
Tais diferenças são esperadas, pois os trabalhos de caracterização da madeira de
Cambará citados foram realizados com lotes provenientes de diversas regiões da floresta, o
que influencia consideravelmente nas propriedades físico-mecânicas da madeira. Isso
confirma a importância dos trabalhos de caracterização da madeira para os projetos
estruturais.
Pelo teste de Tukey, o tratamento com CCB reduziu significativamente os valores de
resistência à tração perpendicular, tenacidade e fendilhamento. O tratamento com CCA-A
deixou os valores de resistência à tração perpendicular e tenacidade em nível intermediário. A
redução nos valores destas propriedades foi devido à ruptura frágil e não por consequência do
tratamento químico. Nas demais propriedades, não houve mudanças significativas. Conclui-se
que as propriedades da madeira sem tratamento e com os tratamentos CCA e CCB são
estatisticamente equivalentes.

Tabela 18 - Valores médios experimentais, coeficientes de variação (Cv) e resultados do teste de
Tukey para os valores de módulo de elasticidade da espécie Erisma uncinatum Warm (Cambará).

Propriedades

Ref.

x

Com CCA
Cv (%)

x

Cv (%)

Com CCB

x

Cv (%)

Ec0 (MPa)

14403 A 20.30

13362 A 22.30

13316 A 26.63

Et0 (MPa)

13611 A 22.31

13947 A 15.61

13963 A 24.11

EM (MPa)

15601 A 24.88

14426 A 15.07

14689 A 17.88

Fonte: Autoria própria.

Os valores obtidos para os módulos de elasticidade na compressão paralela às fibras
foram maiores que os encontrados por Lahr et al. (2016), onde foram obtidos os valores de
12967 MPa, 12764 MPa e 12376 MPa para Ec0, Et0 e EM, respectivamente. Pelo teste de
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Tukey, os tratamentos preservantes com CCA e CCB não afetaram de forma significativa os
valores de módulo de elasticidade das madeiras de Cambará.
Não foram encontradas mais pesquisas que contemplassem a caracterização completa
da espécie Erisma uncinatum Warm e nem pesquisas que abordassem o tema da influência da
impregnação contra demanda biológica nas propriedades físico-mecânicas de nenhuma
espécie de madeira analisada no presente trabalho.
Faria et al. (2015) analisaram a influência da preservação com CCA nas propriedades
físico-mecânicas da madeira de Eucalyptus camaldulensis e concluíram que a madeira tratada
apresentou aumento nos valores das propriedades analisadas.
Segundinho et al. (2017) estudaram a eficiência da colagem de madeira tratada de
Eucalyptus cloreziana F. Muell para produção de madeira laminada colada (MLC) e
concluíram que o CCA interferiu de forma negativa nas propriedades de densidade básica e
resistência ao cisalhamento paralela às fibras da madeira.
Ferreira, Silva e Campos (2017) analisaram a influência do tratamento químico com
CCA na resistência à flexão estática em painéis de madeira de Pinus taeda e concluíram que o
tratamento aumentou o teor de umidade do painel e diminuiu a sua resistência mecânica.
Yildiz et al. (2004) estudaram os efeitos dos preservativos nas propriedades mecânicas
para a espécie Pinus sylvestris L., e concluíram que o conservante hidrossolúvel CCA foi o
que mais influenciou nos módulos de elasticidade e módulo de ruptura.
Terezo et al. (2005) relataram diversas pesquisas que estudaram os efeitos que os
tratamentos preservantes hidrossolúveis podem exercer nas propriedades mecânicas de
madeiras do hemisfério norte, tais efeitos se relacionam diretamente a diversos fatores como o
pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento, e seus respectivos fatores de processo como:
espécies; propriedade mecânica; imunizante industrial ou do tipo químico; retenção; secagem;
tamanho e classe do material. Os efeitos da secagem em estufa de pós-tratamento e dos
conservantes químicos hidrossolúveis têm repetidamente se apresentando críticos na avaliação
da influência do tratamento nas propriedades mecânicas.
Segundo Terezo et al. (2005), foi elaborado um estudo mais objetivo para analisar a
diferença entre os efeitos químicos de três preservantes hidrossolúveis (CCA-A, CCA-B e
ACA), e concluíram que quando submetida ao ensaio de flexão de curta duração a madeira
tratada com ACA teve maiores perdas na resistência do que quando tratada com CCA-B, este
por sua vez resultou em maiores perdas em comparação ao CCA-A. Concluíram que
supostamente a perda de resistência à flexão se deu pela presença do cromo.
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As demais pesquisas encontradas se restringiam na avaliação dos processos de
tratamento sob pressão com CCA como em Schneid, Gatto e Cademartori (2013), na
resistência da madeira ao fungo após ser tratada com a solução preservativa como Ramos et
al. (2006), nas influências do diâmetro e umidade da madeira na qualidade do tratamento
preservativo como fizeram Lopes et al. (2017), na análise da influência do preservativo na cor
e na rugosidade de superfícies de madeiras tropicais como em Teles, Costa e Souza (2015),
entre outros assuntos que não relacionavam o tratamento químico com as propriedades
mecânicas das madeiras.

5.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva
(EDS)

A figura 21 é uma fotomicrografia gerada por Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) da madeira de Caixeta (Simarouba amara) sem tratamento. Na sequência, separados
em tópicos a fim de uma melhor organização para comparação e discussão, serão
apresentadas as fotomicrografias e os espectros de EDS da mesma madeira com a
impregnação da solução preservativa com CCA e com CCB.

Figura 21 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 500x de magnitude da madeira de Caixeta
sem tratamento.
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5.2.1. Fotomicrografias de MEV e espectro de EDS para a madeira de Caixeta impregnada
com CCA

As figuras 22, 23 e 24 são fotos de MEV obtidas a partir de uma superfície bruta onde
foi aplicado o preservativo Arseniato de Cobre Cromatado em forma de uma solução do óxido
diluído em água. Por ser uma superfície em seu estado bruto a análise no MEV foi realizada
de forma pontual, escolhendo-se as regiões onde se obteve a melhor visualização das células,
da fixação dos óxidos puros às paredes celulares e da visualização do lúmen.

Figura 22 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 500x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCA.

De uma maneira geral, em primeiro lugar ocorre uma fixação do cobre por troca
iônica, em seguida se inicia a fixação do cromo, com a formação de complexos de lignina
ácido-crômico e lignina cromato de cobre. A principal reação do processo é a redução cromo
hexavalente (+VI) para cromo trivalente (+III), o qual é insolúvel em água. E finalmente, o
cromo reage com o arsênio, formando CrAs

. A partir deste resultado, ocorrem reações de

precipitação e de complexos inorgânicos na parede celular da madeira, tornando o produto
praticamente insolúvel (LEPAGE, 1986; WONG; LAI; LIM, 2006; AMARAL, 2012).
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Figura 23 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 1000x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCA.

Figura 24 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 2500x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCA.
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Podemos visualizar nas imagens os óxidos puros em forma de cristais aderidos em sua
maioria nas paredes celulares e alguns dispersos no lúmen, tais cristais são destacados em
relação aos componentes da madeira pura devido ao filtro utilizado no ensaio, que os deixam
mais claros indicando a presença de elementos metálicos e semi-metálicos, como o cromo,
arsênio e o cobre, que são as bases do preservativo utilizado.
Tendo em vista que a imagem é composta de regiões onde pontos mais claros
contrastam com regiões mais escuras, e a fim de investigar onde os elementos que compõem o
preservativo se encontram, foi feita a análise de EDS em uma região com baixa concentração
de pontos claros e em uma região com alta concentração de pontos claros, onde foi possível
constatar que a segunda região obteve maior concentração dos elementos que compunham o
preservativo.
Com esta constatação e levando-se em consideração a geometria cristalina dos pontos
claros, podemos afirmar que os pontos claros se tratavam de cristais de óxidos puros aderidos
no lúmen e na parede celular. Assim, foi feita uma análise em um cristal de maior área e
foram obtidas maiores concentrações dos elementos presentes no preservativo, como mostra o
espectro de EDS da figura 25.

Figura 25 - Espectro de EDS da amostra de madeira impregnada com CCA.
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As concentrações de outros elementos, como o potássio, cálcio, oxigênio e carbono
que aparecem no espectro de EDS são referentes à própria composição da madeira em si e já
eram esperados. O elemento ouro aparece devido à metalização da amostra por meio de um
elemento condutor, que no caso é o mesmo.

5.2.2. Fotomicrografias de MEV e espectro de EDS para a madeira de Caixeta impregnada
com CCB

As figuras 26, 27 e 28 são fotos geradas pela Microscopia Eletrônica de Varredura a
partir de uma superfície bruta onde foi aplicado o preservativo Borato de Cobre Cromatado
em forma de uma solução salina diluída em água. Como no caso das amostras impregnadas
com CCA, por ser uma superfície em seu estado bruto, a análise no MEV foi realizada de
forma pontual para a obtenção das melhores imagens para análise da substância preservativa
nas células da madeira.

Figura 26 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 500x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCB.
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Figura 27 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 2500x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCB.

Figura 28 - Fotomicrografia de MEV com ampliação de 5000x de magnitude da madeira de Caixeta
impregnada com CCB.
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Podem-se visualizar nas imagens os cristais dispersos no lúmen, tais cristais são
destacados em relação aos componentes da madeira pura devido ao filtro utilizado no ensaio,
que os deixam mais claros indicando a presença de elementos metálicos.
Da mesma forma que no caso da madeira impregnada com CCA, através da análise de
EDS (figura 29) e levando-se em consideração a geometria cristalina dos pontos claros, pôdese afirmar que os pontos claros se tratavam de cristais dispersos no lúmen (grande maioria) e
aderidos na parede celular.

Figura 29 - Espectro de EDS da amostra de madeira impregnada com CCB.

As concentrações de outros elementos, como o potássio, cálcio, oxigênio e carbono
(pico mais alto) que aparecem no espectro de EDS são referentes à própria composição da
madeira em si e já eram esperados. O elemento ouro aparece devido à metalização da amostra
por meio de um elemento condutor, que no caso foi utilizado o ouro. O cloro aparece como
uma impureza devido à sua presença na substância utilizada na lavagem dos tanques de
preservação e o elemento sódio aparece no espectro, pois ele faz parte da composição típica
do CCB, como demonstrado na Tabela 4.
Devido à limitação do equipamento, o elemento Boro, por ter seu baixo peso
molecular e número atômico igual a 5, não pôde ser detectado, logo, as análises foram focadas
nos outros elementos que compunham o preservativo.
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6. CONCLUSÕES
Por meio do teste de Tukey (ANOVA), foi possível concluir que:


Após o tratamento preservativo com CCA-A, as madeiras de Cedroarana
apresentaram aumento significativo em todos os valores das propriedades
físico-mecânicas.



Para as madeiras de Cambará, o tratamento com CCA-A manteve em nível
intermediário os valores de resistência à tração perpendicular e tenacidade, e
aumentou significativamente os valores das demais propriedades estudadas.



As propriedades das madeiras de Caixeta que tiveram seus valores diminuídos
após o tratamento com CCA-A foi devido à ruptura frágil atuante na madeira
solicitada mecanicamente.



Após o tratamento preservativo com CCB, houve aumento significativo em
todos os valores das propriedades físico-mecânicas das madeiras de Caixeta e
Cedroarana, comprovando que o objetivo da proposta inicial de se produzir
um preservativo que conferisse boas propriedades mecânicas às madeiras foi
atingido.



Para as madeiras de Cambará impregnadas com CCB, apenas as propriedades
em que ocorre ruptura frágil tiveram os seus valores diminuídos
significativamente, pois quando se tratam de propriedades obtidas a partir
deste tipo de ruptura, a anatomia da espécie é preponderante na variabilidade
dos seus valores, mostrando que a diminuição não sucedeu por efeito do
tratamento.

Portanto, conclui-se que os preservantes químicos hidrossolúveis CCA tipo A e CCB,
incorporados nas madeiras através do método sob pressão, não levaram a uma redução
significativa nos valores das propriedades físico-mecânicas das madeiras de Caixeta (S.
amara, C20), Cedroarana (Cedrelinga catenaeformis, C30) e Cambará (Erisma uncinatum
Warm, C40).
As fotomicrografias de MEV confirmaram o que a literatura apresenta sobre a fixação
do CCA nas paredes celulares das madeiras e sobre a dispersão do CCB pelo lúmen celular e
sua falta de reação com as paredes celulares, o que faz com que o CCB seja facilmente
liberado para o ambiente e não seja indicado para madeiras que possam sofrer lixiviação.
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Como não foi confirmada a influência, não será necessária a adoção de um novo
coeficiente de modificação das resistências no dimensionamento de elementos estruturais de
madeira, tendo como base os requisitos da ABNT NBR 7190. E no presente trabalho, ficam
registradas as primeiras caracterizações completas das espécies S. amara e Cedrelinga
catenaeformis, e a caracterização completa de outro lote da espécie Erisma uncinatum Warm.
A partir destas conclusões, foi comprovado o elevado nível técnico e de confiabilidade
dos tratamentos preservativos realizados pelos processos de vácuo-pressão nas usinas de
preservação de madeiras. Para se equiparar à produção de madeira tratada dos países
desenvolvidos, como os EUA e Inglaterra, se torna imprescindível que estes resultados sejam
mais difundidos no Brasil e, devido ao pioneirismo do presente estudo, que mais pesquisas na
área sejam realizadas.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Com a finalidade de se obter um maior entendimento deste tema e por sua extrema
importância para o ramo da engenharia estrutural, tornam-se necessários mais estudos
análogos ao que foi aqui originalmente proposto, abordando mais espécies de madeiras para
cada classe de resistência definida pela ABNT NBR 7190/1997 e analisando vários tipos de
tratamentos químicos, pois se podem atingir diferentes níveis de impregnação e reações
químicas de fixação dentro de cada espécie, com o intuito de obter resultados mais precisos.
Assim, se necessário, pode-se contribuir para a determinação de um novo coeficiente de
modificação das resistências.
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