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MEMÓRIA

Pela dedicação e talento de todos os envolvidos na produção desse livro e 
pela generosidade no compartilhamento do conhecimento técnico que 

viabilizou essa produção editorial, sinceramente, agradeço.

Esse livro enaltece a tecnologia de preservação de madeiras como re-
curso técnico para o fomento do setor industrial madeireiro no desenvol-
vimento de novos e modernos sistemas construtivos, atendendo aos mais 
diferentes segmentos da construção. 

A preservação de madeira no Brasil, país com vocação florestal, foi um 
tema especialmente gratificante para o meu pai, Dr. Gian, que dedicou a 
sua vida profissional a isso, da mesma forma que o meu avô, Dr. Anton, que 
veio ao Brasil a trabalho e encontrou a oportunidade de abrir o seu próprio 
negócio, na época uma empresa que distribuía aditivos para cimento. Assim, 
depois de alguns anos, sem deixar de se dedicar ao seu sonho de trabalhar 
com madeira, nasceu a Montana, firmando o seu compromisso com o meio 
ambiente e incentivando atitudes inovadoras e sustentáveis. 

Preservar madeira sempre foi a vocação da minha família, que vem tra-
balhando com afinco nessa área por mais de meio século, contribuindo de 
forma singular para a implantação de uma indústria química genuinamente 
brasileira. 

Toda essa experiência permitiu à Montana Química S.A. desenvolver uma 
carteira de produtos de alta qualidade, alicerçada por uma assistência técnica 
competente e ativa, formando um todo harmonioso, responsável pela sua 
manutenção na liderança do mercado.

Tudo isso, sem deixar de apoiar as vertentes sociais e ambientais do ne-
gócio, de tal forma que, hoje seus funcionários e parceiros têm orgulho de 
uma empresa competente, humanizada e responsável sob todos os pontos 
de vista. 

ANDREAS G. DE SALIS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
DA MONTANA QUÍMICA S.A.
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“Se a Madeira fosse descoberta hoje num laboratório de al-
gum instituto de pesquisa, seria considerada um super material. 
De aparência agradável, produção basicamente livre de emissão 
de Gases de Efeito Estufa, renovável e de uso quase tão versátil 
como os plásticos, mas sem implicações ambientais negativas des-
se produto artificial. A produção de madeira pelas árvores é um 
processo que beneficia o meio ambiente; ninguém gosta de morar 
do lado de uma mina de carvão ou de um campo de petróleo, 
mas todos apreciariam viver ao lado de uma floresta. Na época 
atual, em que o aquecimento global é uma preocupação real das 
pessoas esclarecidas, esse produto milagroso deveria ser celebrado 
como o antídoto contra a mudança climática que o nosso planeta 
necessita. Além do uso tradicional em construções, mobiliário e 
produtos secundários (papel, papelão, etc), deveria ser um símbolo 
do status de seus usuários: as pessoas iriam se orgulhar de ter 
seus computadores pessoais e aparelhos MP3 feitos com esse 
belo material, verde pela própria natureza e que vai ser um fator 
decisivo na salvação do planeta”  

Jan Kubio,
Secretário da Comissão das 

Nações Unidas para a Europa 

Este livro destina-se a profissionais que trabalham com madeira preserva-
da, com o objetivo de complementar sua formação profissional, fornecen-

do informações básicas para a consolidação de conceitos que permitam a 
obtenção do melhor desempenho possível do material madeira. 

Desde já é de vital importância a compreensão de que se trata de uma 
matéria-prima natural, com características ecológicas intrínsecas, mas que 
apresenta algumas peculiaridades próprias para o seu emprego correto, que 
uma vez respeitadas, potencializam as vantagens que a tornam ímpar como 
material de construção. 

A ampla gama de cores, tonalidades, texturas das espécies florestais exis-
tentes em nosso país, permite ao Arquiteto ou Projetista liberar todo o seu 
potencial criativo, na geração de ambientes agradáveis em perfeita harmonia 
com a natureza.

Talvez, nesses últimos tempos, quem tenha melhor conceituado  a ma-
deira seja o Sr. Jan Kubio, Secretário da Comissão das Nações Unidas para a 
Europa ao dizer :

1. INTRODUÇÃO
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1.1.  MISSÃO DA PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS 

Um corolário da segunda lei da termodinâmica estabelece que vivemos num universo de 
entropia crescente, ou seja, em que a energia se torna cada vez mais indisponível e onde 

tudo tende à desordem. Nessas condições, a madeira, como de resto todos os materiais, 
tende a se degradar com o tempo. Os principais agentes dessa mudança são os chamados 
agentes xilófagos: fungos, insetos, organismos marinhos, que reciclam os componentes da 
madeira para a natureza. Também agentes físicos e químicos, designados como abióticos, 
fazem parte desse processo de degradação, porém com menor velocidade. 

Assim, a missão da preservação de madeiras é a de retardar ao máximo possível esse 
processo, tornando viável, do ponto de vista econômico, a utilização dos recursos flores-
tais existentes. Para o cumprimento dessa missão torna-se necessário o desenvolvimento 
contínuo de produtos (químicos/biológicos), de métodos de tratamento, de acabamentos e 
de especificações de uso. Cabe a nós, técnicos e empresários, envolvidos nessa tarefa, criar 

Figura 1: Representação esquemática da missão da Preservação de Madeiras



9

1.2.  EVOLUÇÃO DA PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS 

Considerando-se apenas os tempos 
modernos (século XVI em diante) 

observa-se que o desenvolvimento da 
preservação de madeiras nunca se deu 
de forma linear, mas, ao contrário, sempre 
ocorreu em surtos evolutivos ligados aos 
movimentos políticos, sociais e econômi-
cos mais impactantes. No século XVI, as 
Grandes Navegações impulsionaram estu-
dos e formulações de produtos objetivan-
do a conservação dos cascos de embar-
cações. A Revolução Industrial do fim do 
século XVIII e início do XIX promoveu o 
desenvolvimento de técnicas e de produ-
tos para o tratamento de dormentes para 
ferrovias e postes para telegrafia e distri-
buição de energia elétrica.

O último desses surtos ocorreu em mea-
dos da década de 90, do século passado, em 
decorrência do movimento ambientalista que 
varreu o mundo como uma onda gigantesca, 
amplificada violentamente pelos meios de 
comunicação. Isto tem trazido uma série de 
mudanças nos paradigmas existentes, muitas 
delas de forma irracional, movidas pela emo-
ção e orquestradas por interesses outros que 
não os de natureza científica. 

Em função disso e como é um momento 
que ainda estamos vivenciando, no próximo 
módulo serão feitas considerações sobre 
como a madeira e, em particular, a madeira 
preservada, são analisadas, do ponto de vista 
ambiental, como material de construção. 

conhecimentos e recursos humanos aptos a divulgar e a treinar o usuário da madeira, para 
que ele possa auferir desse material todos os benefícios que lhe são inerentes.

Se essa missão não for cumprida, o usuário certamente procurará usar materiais alterna-
tivos. Por outro lado, se tivermos cumprido a missão com eficiência, certamente conquista-
remos um consumidor fiel, pois a madeira e seus derivados, sem dúvida, responderão pelo 
atendimento de todas as necessidades humanas.
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A madeira conserva as fontes fósseis de energia, substituindo-as por um material renová-
vel, que apresenta um ciclo de produção quase fechado. Com efeito, atingida a fase de 

maturidade da árvore na floresta ou atingido o tempo de vida útil da madeira, em qualquer 
das múltiplas formas de utilização (por exemplo, postes para redes de eletrificação), o ma-
terial começa a sofrer a ação de organismos xilófagos que têm a finalidade de promover a 
reciclagem dos polímeros naturais (celulose) para a natureza, devolvendo o CO2 estocado, 
como resultado de sua atividade metabólica, fechando assim o ciclo de produção.

2.  A MADEIRA PRESERVADA
DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL 

Figura 2: Representação esquemática 
do ciclo de carbono da madeira durante 
as fases de Crescimento, Maturidade, 
Utlização, Morte e Apodrecimento.

Dos materiais usados pelo homem, como será visto nas tabelas e gráficos apresentados adiante, 
a madeira é aquele que comparativamente apresenta o menor consumo de energia fóssil, além de 
estocar carbono durante sua vida útil.
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Figura 3: Representação do consumo de energia fóssil (em barris equivalentes de petróleo) na produção de diversos materiais
Fonte: Construindo com madeira CEI – Guia da madeira 2010 - Conselho Europeu de Pesquisa

Antes de se falar sobre sustentabilidade da madeira é 
necessário expender algumas considerações sobre esse 
conceito. Sobre ele existem mais de 300 definições, de 
tal forma que seu sentido original foi banalizado e essa 
palavra hoje é usada como uma verdadeira gazua em 
discursos desprovidos de conteúdo e usada em profusão 
nos mais variados tipos de reuniões.

A Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio 
Ambiente adota a definição proposta pela ex-ministra 
da saúde da Finlândia, Dra. Rauni Kilde: “Sustentabilidade 
é a forma de processo que atende às necessidades do 
presente, sem comprometimento das futuras gerações”.

Thomas Jefferson
Estados Unidos
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A esse propósito, o presidente dos Estados Unidos Thomas Jefferson (1789) proferiu a 
seguinte frase: “Nenhuma geração pode contrair débitos com os recursos naturais do pla-
neta maiores do que aqueles que possam ser pagos no decurso de nossa própria existên-
cia, de forma a permitir que nossos filhos, netos e bisnetos possam viver confortavelmente 
num mundo amigável, saudável e limpo”.

Nas últimas décadas tem crescido muito a preocupação com o “meio ambiente”. Como 
resultado, avanços significativos têm sido registrados, tais como a redução das emissões veicula-
res, tratamento de resíduos líquidos e redução da poluição industrial. Entretanto, continuam em 
ascensão os temores e percepções públicos sobre o aquecimento global, despejo de produtos 
químicos ambientalmente perigosos, sobre o esgotamento dos recursos naturais do planeta e 
sobre os impactos relativos à saúde humana. Os fabricantes querem ser vistos como produtores 
de bens ambientalmente amigáveis ou “verdes” e os consumidores querem comprá-los, estando 
dispostos a pagar mais por eles.

2.1.  ANÁLISE DE CICLO DE VIDA

Como essa tendência de maior ou me-
nor sustentabilidade pode ser medida 

no seu aspecto ambiental?  Através de uma 
técnica chamada Análise de Ciclo de Vida 
(LCA). De maneira sucinta, o LCA é uma 
técnica para a definição dos aspectos am-
bientais e impactos potenciais associados a 
um produto, processo e serviço. Ela começa 
pelo chamado Inventário do Ciclo de Vida, 
operação em que são levantados todos os 
insumos materiais e energéticos que vão 
desde o nascedouro até o fim de vida de 
um processo e produto.

Na realidade, o LCA nada mais é do que 
um balanço material e energético das entra-
das e saídas que ocorrem desde a produção 
de um bem, manutenção e sua disposição 
final. Como todo o balanço, os resultados 
dependem das condições de contorno (li-
mites) adotadas. Uma das Instituições que 

se sobressaiu nesse tipo de estudo foi o 
Athena Institute, localizado no Canadá e 
que, em função disso, goza de grande repu-
tação internacional, pela seriedade de seus 
trabalhos.

Essa observação é importante porque 
ao se consultar na Internet os sites de mui-
tas empresas, pode-se chegar à conclusão 
equivocada de que todos os materiais são 
sustentáveis, até mesmo o PVC. Isto ocorre 
como resultado da escolha arbitrária e ten-
denciosa de um trecho da vida útil de um 
produto, feita de maneira conveniente, sob 
os pontos de vista comercial e de marketing. 
Portanto, todo o cuidado deve ser tomado 
ao se fazer comparações entre produtos/
materiais, no sentido de se assegurar que as 
premissas tenham sido as mesmas e assumi-
das de forma justa e imparcial.
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Figura 4: Levantamento dos insumos necessários para a determinação do Ciclo de Vida (inventário)

A indústria madeireira tem consciência 
de que utiliza produtos fabricados de 

forma sustentável e que o tratamento pre-
servativo fornece produtos que apresentam 
alta durabilidade e que atendem às neces-
sidades do cliente, tanto do ponto de vis-
ta econômico como ambiental. Entretanto, 
não possui as ferramentas para colocar es-
sas considerações numa embalagem “verde” 
a ser entregue aos seus clientes e usuários.

As Análises de Ciclo de Vida devem ser 
comparativas, significando que os inventários 
e as determinações de impactos são apre-
sentados num formato simplificado, usado 

pelos produtos concorrentes que compe-
tem pelos mesmos nichos de mercado. A 
grande maioria dos dados de inventário é 
obtida a partir de fontes publicadas, princi-
palmente por autoridades governamentais 
respeitáveis, fornecendo, após tratamentos 
específicos dessas informações, diversos 
indicadores que, potencialmente afetam as 
categorias de impacto, como por exemplo, 
a emissão de gases de efeito estufa (GHG) 
responsáveis pelo aquecimento global, o 
uso de combustíveis fósseis (Esgotamento 
de Recursos) e a emissão de gases ácidos 
(Acidificação).

2.2.  ANÁLISE DE CICLO DE VIDA E A INDÚSTRIA MADEIREIRA
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Tabela 1 - Parâmetros que caracterizam a Análise de Ciclo (LCA) de alguns materiais de construção
Fonte: Life Cycle Assessment: Adopting and Overseas LCA data and Methodies for Building Materials and New Zeland (www. scionresearch.com)

Nesta Tabela, são apresentadas informações comparativas entre produtos de madeira 
tratada e as matérias-primas alternativas.

De uma forma geral, os resultados de Análise de Ciclo de Vida para produtos de madeira 
apresentam vantagens sobre os materiais alternativos, uma vez que apresentam índices me-
nores (e portanto melhores), quando se aborda um espectro que vai do início ao término 
de uso (“cradle to grave”). 

Por exemplo, observa-se que os produtos de madeira empregam menos combustível 
fóssil frente às alternativas estudadas. 

Com relação à capacidade de seqüestrar CO2 da atmosfera, a madeira tratada é imbatível.

Tabela 2 - Quantidade de carbono emitido na produção de materiais de construção
comparada com a quantidade sequestrada no próprio produto
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As barreiras com maior grau 
de prioridade são apresentadas 
a seguir :

Com todas estas informações 
disponíveis, pesquisa realizada na 
América do Norte (Estados Uni-
dos e Canadá) entre engenhei-
ros e arquitetos ainda revela que:

• Natural
• Renovável
• Econômica
• Possuidora de bom isolamento acústico

• Resistente
• Durável
• Moderna
• À prova de fogo

• Segurança questionável contra o fogo
• A madeira tem a imagem de pouca durabilidade
• Há uma falta de conhecimento e experiência na
   engenharia e construção com madeiras
• A maior parte dos projetistas não considera a
   madeira como um material estrutural autêntico.
• Práticas construtivas tradicionais
• Uso extensivo da madeira.

2.3.  ANÁLISE DE CICLO DE VIDA
E A INDÚSTRIA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS

Vale a pena relatar aqui que, pela primeira vez em sua história, a A.W.P.A. (American 
Wood Protection Association) em sua reunião anual de 2010 dedicou uma sessão 

plenária à discussão sobre a necessidade de se fazer uma divulgação mais intensiva, 
sobre a indústria de preservação de madeiras e os benefícios de seus produtos, che-
gando-se à conclusão de que ela tem sido muito tímida com relação aos materiais 
concorrentes. 

A MADEIRA É VISTA COMO:

A MADEIRA NÃO É VISTA COMO:
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Com base nisso, o TWC (Treated Wood Council), entidade nor te-americana que 
congrega 400 membros, contratou uma empresa de consultoria ambiental (AquAeTer) 
com sede em Denver-Colorado-EUA. Essa empresa apresentou, nessa mesma reunião 
anual de 2010, seu primeiro relatório parcial abrangendo: madeira serrada para deck 
(tratada com ACQ), esquadrias (tratadas com boratos), postes (tratados com CCA), 
dormentes (tratados com creosoto), estacas (tratadas com CCA) e defensas ferroviá-
rias (tratadas com CCA) e concluiu que:

“A indústria de tratamento de madeira tem uma grande história para contar sobre o 
aspecto ambientalmente amigável de seus produtos. Entretanto, o desafio é fazer isso de 
forma simplificada, com precisão e sem deixar margem a dúvidas. Ainda mais, esses indica-
dores ambientais e seus significados devem ser balanceados com outras características do 
produto, como custos inicial e final, durabilidade, facilidade de instalação e de manutenção, 
segurança, além de outros fatores”.

A complementação e publicação desses relatórios de LCA deverão ser a primeira etapa de 
um projeto global de informação, capaz de atingir os formadores de opinião, clientes e público 
de maneira geral, sobre as qualidades “verdes” dos produtos de madeira tratada.

A seguir, pode ser vista a representação esquemática do ciclo de vida de um poste de ma-
deira tratado com CCA/CCB, que se estende desde o plantio da muda da árvore até a dispo-
sição final do poste num aterro sanitário ou a queima para a geração de energia.

O teor de carbono numa madeira com densidade de 0,53 (como por exemplo o Pinus 
caribea) é de 50% o que corresponde a 265 kg/m3

COMPARAÇÃO DA EMISSÃO DE CO2 ENTRE A MADEIRA TRATADA
E A MADEIRA IN NATURA
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• Todos os benefícios estão relacionados à durabilidade, em relação direta com manu-
tenção e substituição.

• Os pequenos impactos causados pela madeira tratada são sobrepujados pelos bene-
fícios decorrentes da extensão da vida útil em serviço comparada com a madeira sem 
tratamento.

RESUMINDO, OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO
PRESERVATIVO SOBRE A SUSTENTABILIDADE SÃO:

Figura 5: Representação esquemática da missão da Preservação de Madeiras
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• Por quanto tempo os “novos sistemas” estarão conosco?

• Como serão os sistemas da 3ª geração. (as duas primeiras foram abortadas)?

• Haverá mudanças nos métodos de tratamento? É sempre bom lembrar que o pro-
cesso de célula cheia (o mais comum) data de 1838.

• Materiais competitivos? Com o encarecimento de novos produtos, a madeira pre-
servada terá condições econômicas de competir com outros produtos?

Cabe salientar que as mudanças no pa-
radigma ecológico dos anos 90 sur-

preenderam de certa forma, a indústria de 
preservação de madeiras, com desafios tec-
nológicos difíceis de serem equacionados 
com a premência de tempo exigida.

Sabe-se que a metodologia de avaliação 
de novos produtos compõe um processo 
lento e de elevado custo, envolvendo fases 
laboratoriais que vão desde a triagem inicial 
de novas moléculas em placas de Petri, pas-
sando pelo chamado “soil block test”, pelos 
ensaios com fungos de podridão mole, além 
dos testes de resistência a insetos xilófagos. 

Esta fase laboratorial, que dura cerca de 
um ano, está bem estabelecida em protoco-
los internacionais: AWPA, norma européias, 
australianas, etc.

Ocorre que o fato de um produto ser 
aprovado nessa fase não o qualifica para 

um lançamento comercial no mercado, mas 
apenas indica que são boas as credenciais 
para ser submetido a condições mais próxi-
mas daquelas reais de uso, em que agentes 
bióticos e abióticos interagem entre si na 
forma de sinergias e antagonismos de dificí-
lima, para não dizer impossível, reprodução 
em condições de laboratório. Isto diz res-
peito aos chamados ensaios de campo, que, 
às vezes, exigem décadas para apresentar 
resultados práticos.

O açodamento na procura de novos 
produtos ditos “mais amigáveis” tem levado 
a indústria a tentar queimar etapas com lan-
çamentos prematuros e com isso duas no-
vas gerações de produtos redundaram em 
fracasso.

Em função desses fatos aparece a ques-
tão: Para onde estamos indo? Preocupações 
e desafios. E com ela, as seguintes indaga-
ções feitas por Freeman, Mcintyre & Barnes:

3.  MUDANÇAS NA PRESERVAÇÃO DA MADEIRA
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• Os fabricantes de preservativos e de princípios ativos estão às voltas com um mer-
cado em mutação.

• Há uma reduzida confiança em metais, incluindo aí o elemento cobre, que tem 
levado a uma maior procura de substituto de natureza orgânica.

• Está sendo despendido um considerável esforço em pesquisa e tecnologia, além de 
um grande esforço em química das formulações (emulsões, micro-emulsões, microni-
zações e nanotecnologia). 

No trabalho de Hughes, A. (“The tools at our disposal” – As ferramentas à nossa dispo-
sição – facilmente encontrado na Internet), o autor resume de forma bastante sintética, um 
quadro panorâmico da situação atual:

4.  SUBSTRATO MADEIRA A SER PRESERVADO 

Enquanto essas indagações ficam no ar é conveniente firmar alguns conceitos sobre o 
substrato madeira.

Água e sais minerais são retirados do solo pelas raízes das árvores e conduzidos através 
do caule como seiva bruta, até atingirem as folhas, locais onde se processa a reação química 
fundamental chamada fotossíntese. Nas folhas, o dióxido de carbono, retirado da atmosfera, 
combina-se com a água sob a ação da luz solar e, em presença da clorofila (catalisador), pro-
duzindo glicose, oxigênio e água.
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Essa glicose formada é a pedra fundamen-
tal (monômero), a partir da qual se formam 
os polímeros naturais, que dão origem à es-
trutura do lenho.

No seu todo, a fotossíntese promove a 
conversão de energia solar em energia quí-
mica. As árvores, assim formadas, dividem-se 
em dois grande grupos: folhosa ou angiosper-
mas, também conhecidas como “hardwoods” 
e coníferas ou gimnospermas, também desig-
nadas como “softwoods”.

As folhosas são árvores com copas aber-
tas, folhas em lâminas abertas que podem ou 
não ser perdidas no outono, com recupera-
ção na primavera, se for o caso. Já as coníferas 
são árvores, geralmente na forma de cone, 
possuem folhas em formato de agulhas e 
permanecem verdes durante todo o ano, de 
onde procede o nome “evergreen”.

No mundo existem cerca de 30.000 es-
pécies de árvores, sendo que 4.000-5.000 
delas ocorrem na Floresta Amazônica. Das 
espécies existentes nessa Floresta, 300-500 
delas fornecem madeira de valor comercial.

No dia-a-dia, essas espécies são designa-
das por seus nomes vulgares (regionais), que 
podem variar muito, conforme o local consi-
derado. Seguem alguns exemplos de madeira 
com nomes regionais diferenciados:

Jatobá = Jataí

Garapa = Garapeira = Grápia

Bracatinga = Amêndola

Mezilaurus itauba ou Mezilaurus itauba 

Pinus elliottii ou Pinus elliottii

Pinus sp ou Pinus sp – uma
espécie do Gênero Pinus

Pinus spp ou Pinus spp – mais de uma 
espécie do Gênero Pinus

Por sua vez, o nome botânico é único e 
designativo da mesma espécie em todo o 
mundo. De forma simplificada, ele apresenta 
o gênero (com inicial em letra maiúscula) e a 
espécie (com todas as letras minúsculas). Em 
texto, ambos são grifados ou apresentados 
em itálico. Quando a espécie é desconhe-
cida usa-se sp para indicar que se trata de 
uma única espécie e spp, quando há mais de 
uma espécie, todas pertencentes ao mesmo 
gênero. Como exemplo, podem ser citados:

Figura 6: Esquema do tronco
expandido de uma árvore

CERNE

CAMBIUM

CASCA INTERNA

CASCA EXTERNA

ALBURNO
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Explorando o nosso interesse em preser-
vação de madeira (xilema) serão enfatizadas 
estas duas últimas camadas.

O caule de uma planta jovem é consti-
tuído inteiramente de células vivas respon-
sáveis pela condução de seiva bruta (água e 
sais minerais) que recebem o nome de al-
burno e que são totalmente permeáveis ao 
tratamento preservativo. A partir de certo 
tempo, ocorre a morte do protoplasma das 
células centrais do caule, dando origem ao 
cerne, num processo continuado. À medida 
que o alburno se transforma em cerne vai 
ocorrendo a deposição de extrativos que 
conferem, geralmente cor mais escura a esta 
parte do lenho. Em algumas folhosas esse 

processo de transformação é acompanha-
do pela formação de tiloses, que obstruem 
o lúmen dos vasos de forma a diminuir a 
permeabilidade dessa região. A largura do 
alburno é variável e nessa região são ar-
mazenados os materiais nutritivos, o que o 
torna susceptível ao ataque de organismos 
xilófagos (fungos e insetos).

Quimicamente a madeira tem sua pare-
de celular formada por três polímeros, cujo 
porcentual varia conforme se trate de uma 
folhosa ou uma conífera, conforme pode ser 
visto na Figura 7. Além desses componentes 
da parede celular são encontrados os extra-
tivos ou componentes estranhos permeada 
entre esses polímeros.

Figura 7: Composição Química da Madeira, (Fonte Prof. Humberto Klock)

A celulose confere rigidez e resistência à madeira, formando suas fibras. As hemiceluloses ou 
polioses servem de matriz onde são depositadas as macromoléculas de celulose, enquanto que a 
lignina é um polímero tri-dimensional, de natureza aromática, que funciona como um material de 
cimentação, mantendo as fibras reunidas.

Por sua vez, os extrativos, também conhecidos como componentes estranhos por não fazerem 
parte da parede celular, podem totalizar até 5% da composição centesimal da madeira. A impor-
tância desses extrativos resulta da influência que exercem em várias de suas propriedades, entre as 
quais podemos citar: cor, colagem, flamabilidade, resistência a fungos e a insetos, repelência à água, 
etc. Entre os extrativos encontramos moléculas como, taninos, terpenos, flavonas, estilbeno, etc.

A madeira como é formada por esses componentes reunidos de forma diversa é um material 
heterogêneo e anisotrópico, com grande variação de suas propriedades físico-mecânicas. Essa va-
riação é decorrência do grande número de espécies existentes e sua anisotropia é resultado da 
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Figura 8 : Vista parcial de uma ficha característica de madeira publicada pelo IPT. Fonte: IPT

existência de muitas imperfeições, como nós, bolsas de resina, além das variações de umidade que 
alteram suas dimensões.

De qualquer forma é justamente esta diversidade que torna a madeira um material único, pois 
sempre encontraremos a espécie mais adequada para um determinado fim. Das propriedades 
físicas que caracterizam determinada espécie de madeira, talvez a mais significativa seja a densidade, 
pois todas as outras estão a ela relacionadas por meio de alguma função matemática.

Encontram-se disponíveis para engenheiros, arquitetos e projetistas de uma forma geral, bancos 
de dados contendo informações sobre as propriedades características das mais variadas espécies. 
Podemos citar como fonte, entre outros, o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP) IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), INPA (Instituto Nacional 
de Pesquisas Amazônicas).

A seguir é exibida uma ficha característica para a madeira de jatobá, publicada pelo IPT.
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Para suprir essa falta de homogeneidade da madeira e principalmente obter melhor apro-
veitamento têm sido comercializados vários produtos derivados da madeira e que também re-
cebem a denominação de madeira engenheirada. Entre eles encontramos compensados, cha-
pas de fibra de média densidade (MDF), vigas laminadas, painéis OSB (Oriented Strand Board).

4. AGENTES QUE DEGRADAM A MADEIRA 

• Agentes bióticos: microrganismos, insetos e perfuradores marinhos;
• Agentes abióticos: produtos químicos, fogo, abrasão.

Há o caso particular do “weathering”, que envolve agentes físicos e, eventualmente 
biológicos.

TENDO MAIS DE 95% DA SUA ESTRUTURA COMPOSTA POR
CARBONO, OXIGÊNIO E HIDROGÊNIO, A MADEIRA ESTÁ SUJEITA
A DEGRADAÇÃO DE:

4.1.  AGENTES BIÓTICOS 

4.1.1 MICRORGANISMOS

Os microrganismos têm um ciclo de vida padrão, caracterizados por esporos (semelhan-
tes a sementes) que, em condições favoráveis, se desenvolvem na superfície da madeira 

formando hifas (semelhantes a fitas), que são capazes de produzir um sistema enzimático 
intra e extracelular responsável pela degradação dos componentes poliméricos da madeira. 
O conjunto dessas hifas forma um tecido chamado micélio que dará origem aos chamados 
corpos de frutificação (“orelhas de pau”) que, por sua vez produzem os esporos, fechando, 
desta forma, o ciclo.



24

A colonização da madeira por microrga-
nismos é um processo evolutivo, começando 
com as bactérias, passando pelos bolores e 
indo até os chamados fungos embolorado-
res. Estes três caracterizam-se por não pro-
duzirem enzimas e como decorrência não 
produzem perdas significativas nas proprie-
dades físico-mecânicas da madeira. A exce-
ção fica por conta dos fungos manchadores, 
cujas hifas formam apressórios perfurando 
mecanicamente as pontoações das fibras de 
madeira. Como resultado, a madeira ataca-
da por fungos manchadores, além de exibir 
aumento de permeabilidade, apresenta sen-
sível redução de resistência a esforços dinâ-
micos (impacto).

O processo de sucessão de microrganis-
mos prossegue com os fungos de podridão 
mole e com os chamados fungos apodrece-
dores (Basidiomicetos), que representam o 
clímax dessa colonização.

A ação dos fungos de podridão mole tem 
ação superficial na madeira e é caracteriza-
da, em observações feitas ao microscópio, 
por perfurações características produzidas 
na parede celular (Camada S2).

Por sua vez, os fungos apodrecedores, 
enzimáticos por natureza, conforme o seu 
padrão de ataque são divididos em dois gru-
pos: fungos de podridão parda e fungos de 
podridão branca. Os primeiros (podridão 

parda) atacam as holoceluloses (celulose e 
polioses), deixando a lignina mais ou menos 
intacta, razão pela qual a madeira atacada 
adquire uma coloração escura e com trincas 
características que lhe conferem um aspecto 
de madeira carbonizada. Como as enzimas 
produzidas por estes fungos ficam circuns-
critas às extremidades das hifas, envolvidas 
por uma bainha mucilaginosa, presume-se a 
existência inicial de um sistema não enzimá-
tico (tipo reações de Fenton) que facilite a 
penetração das moléculas das enzimas que 
têm dimensões avantajadas.

Os fungos de podridão branca degradam 
todos os componentes da parede celular, 
embora em alguns casos possa haver prefe-
rência pela lignina, deixando a celulose mais 
ou menos intacta, o que justificaria a colo-
ração esbranquiçada adquirida pela madeira. 
Outra característica desse tipo de apodre-
cimento é a presença de linhas escuras que 
delimitam a área da madeira comprometida.

Do ponto de vista macro, para que um 
microrganismo possa atacar a madeira há 
necessidade de três elementos: temperatu-
ra (25-35 ° C), água (20%) e oxigênio (os 
microrganismos não atacam a madeira em 
condições de anaerobiose). A Figura 9 apre-
senta, na forma de gráfico, a evolução tem-
poral dos microrganismos que colonizam a 
madeira e os fatores que favorecem o seu 
desenvolvimento.
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Figura 9: Fatores que interferem no desenvolvimento de microorganismos e sua sucessão temporal. (Fonte: Richardson)

4.1.2. INSETOS

4.1.2.1. BROCAS (COLEÓPTEROS):

Os insetos xilófagos compreendem: coleópteros (brocas) e cupins que podem ser subter-
râneos ou de madeira seca, conforme o habitat em que vivem.

Os insetos da ordem Coleóptera são holometábolos ou seja, apresentam metamorfose 
completa, havendo grande distinção morfológica entre os insetos jovens e adultos. Do 

ponto de vista prático há quatro Famílias nessa Ordem, que podem ser assim classificados 
conforme o seu “modus operandi”.

Todos esses coleópteros apresentam o mesmo ciclo de vida. A fêmea fecundada coloca 
os seus ovos na madeira. À medida que eles eclodem, formam indivíduos jovens chamados 
larvas, responsáveis pelo desgaste ocasionado à madeira. Essas larvas, depois de algum tempo 
e em condições favoráveis, passam ao estado pupal, em que prevalece a imobilidade, não 
havendo produção de desgaste na madeira. Finalmente, a pupa sofre uma metamorfose final, 
passando a inseto adulto (besouro), que com suas mandíbulas bem desenvolvidas faz um 
orifício de emergência, ganhando o meio externo. Após a cópula dos insetos adultos, a fêmea 
fecundada deposita os seus ovos na madeira, muitas vezes usando os próprios orifícios de 
emergência, fechando assim o seu ciclo biológico.
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O CICLO BIOLÓGICO DEPENDE:

• Disponibilidade alimentar
• Temperatura
• Humidade do alimento
• Mas, em média é de 2-3 anos

4.1.2.2. CUPINS (TÉRMITAS):

Como inseto social, a colônia é dividida em 
castas, conforme é mostrado na Figura 11. 

Os imaturos, provenientes dos ovos, podem 
se diferenciar em operários, soldados, indiví-
duos sexuados (ninfas) que vão dar origem 
aos reprodutores que vão revoar no início da 
primavera (siriris) para fundar novas colônias. 
Em alguns gêneros de cupins são produzidos 
reprodutores suplementares que irão substituir 
o casal real, em caso de falta.

Os operários têm como função a constru-
ção e reparo do ninho e alimentação das castas 
dependentes. Os imaturos e ninfas recebem 
alimento diretamente na boca por regurgita-
ção. Transmitem junto com o alimento sua sali-
va que contém protozoários responsáveis pela 
digestão da celulose.

Os soldados não possuem asas (ápteros), 
apresentam a cabeça bem desenvolvida e 
mandíbulas robustas. Podem ejetar  um líquido 
repelente, viscoso e tóxico. Têm como função 
primordial a defesa da colônia e são extrema-
mente importantes para os entomologistas 
pois é através da sua morfologia que se faz a 
identificação do inseto (gênero e espécie).

O rei e a rainha têm a função de aumen-
tar a população da colônia. A rainha fecunda-
da possui grande desenvolvimento abdominal, 
podendo chegar até 200 vezes o volume do 
restante do corpo e vive cerca de 10 anos.

Quanto aos seus hábitos, os cupins podem 
ser subterrâneos ou de madeira seca.
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CICLO
DE VIDA
DO CUPIM

Figura 11:
Ciclo de vida dos cupins

Os primeiros por serem desprovidos de 
quitina para não se desidratarem são obriga-
dos a viver dentro de ninhos, que podem ser 
subterrâneos, epígeos (são chamados de ter-
miteiros ou cupinzeiros e bastante comuns nos 
campos) e arbóreos. A espécie de cupins sub-

terrâneos que tem causado maiores prejuízos 
nas edificações é o Coptotermes gestroi.

As colônias de cupins de solo podem ter 
de 3-5 milhões de indivíduos. Seus ninhos são 
construídos nas proximidades a madeira a ser 
atacada e podem ficar, no máximo, até 4-5 
metros de profundidade.

Os cupins de madeira seca vivem exclusi-
vamente dentro da madeira, da qual se alimen-
tam. Suas colônias são pouco populosas, com 
alguns milhares de indivíduos e as galerias são 
apenas escavadas na madeira; a colônia não 
apresenta construções mais elaboradas. A es-
pécie Cryptotermes brevis é, economicamente, 
uma das mais importantes do Brasil.
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4.1.3. PERFURADORES MARINHOS

São formados por crustáceos e moluscos que perfuram a madeira em busca de abrigo. 
Podem viver em simbiose com bactérias xilófagas. Alguns pesquisadores questionam se 

esses perfuradores só usam a madeira para abrigo ou usam-na, também, como fonte de ali-
mentação. Pela importância destacam-se: entre os crustáceos o gênero Limnoria sp e entre 
os moluscos o gênero Teredo sp, muito comum no Brasil.

Figura 12: Perfuradores marinhos: crustáceo (à esquerda) e molusco (à direita)

Figura 13: Esquema da degradação fotoquímica da madeira

4.2.  AGENTES ABIÓTICOS 

4.2.1.  WEATHERING

Weathering é o termo genérico que de-
fine o lento processo de degradação 

que atinge todos os materiais expostos ao 
tempo. O mecanismo de degradação de-
pende do tipo de material considerado, mas 
a causa é sempre a combinação de fatores 
encontrados na natureza: luz solar, variações 
de umidade e de temperatura, abrasão eólica, 
poluentes atmosféricos e agentes biológicos.

No caso específico da madeira o “weathering” tem como gatilho a radiação ultravioleta do 
espectro solar, que origina o processo de decomposição fotoquímica, caracterizado por reações 
em cadeia e coadjuvado pelos outros fatores mencionados anteriormente.

Trata-se de um processo meramente superficial, que não traz efeito importante sobre a re-
sistência mecânica da madeira e que atua sobre a aderência dos acabamentos e, principalmente, 
sobre a estética, embora haja quem aprecie o aspecto de envelhecimento natural do produto.
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A degradação começa logo após a 
madeira ter sido colocada em contacto 
com a luz solar. Inicialmente observa-se 
uma alteração de cor, escurecimento ou 
clareamento da madeira, conforme a es-
pécie considerada. Como as reações fo-
toquímicas ocorrem principalmente na 
lignina (detentora da maior par te dos 
grupos cromofóricos), que é o material 
de cimentação das fibras, observa-se a 
ocorrência do seu lasseamento nas ca-
madas superficiais. Essas fibras soltas são, 
então, lavadas pela chuva ou arrastadas 
pelo vento.

Deve ser salientado que esse é um processo muito lento, havendo estudos nor-
te-americanos demonstrando a ocorrência de desgaste na espessura de uma tábua 
da ordem de 5-6 mm, num lapso de tempo de 100 anos. No decurso desse proces-
so erosivo, outros fenômenos podem ocorrer, como por exemplo: fendilhamento 
superficial, levantamento das fibras, colonização por míldios e conseqüentemente, 
descoloração da madeira.

Nesse ponto, vale a pena conceituar o que é míldio, já que é um problema que 
afeta a superfície de vários materiais como pedra, cerâmica, madeira, alumínio e 
também seres vivos como plantas. A umidade, em primeira instância, e depois a 
temperatura são os principais fatores que predispõe um substrato ao aparecimen-
to de míldios, nome genérico dado ao crescimento observado de cer tos fungos 
emboloradores. Existem, aproximadamente, 100.000 espécies de míldios, que estão 
presentes no ar ambiente em quantidades que variam de 100-1000 unidades por 
metro cúbico de ar.

Para melhoria da resistência da madeira ao weathering são usados produtos quí-
micos aplicados geralmente por pincelamento, principalmente à base de metais, des-
tacando-se entre eles os compostos à base de cromo, e as formulações designadas 
com WRP (Water Repelent Preservatives). Destacam-se pela impor tância comercial, 
para o retardamento do “weathering”, tintas, vernizes e os chamados stains.

Para maior facilidade expositiva, os revestimentos ou acabamentos para madeira 
podem ser reunidos em dois grupos, conforme suas características de formação de 
película.

Figura 14: Processo lento de erosão da madeira
provocado pelo “Weathering”
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4.2.1.1.  REVESTIMENTOS QUE FORMAM PELÍCULA SUPERFICIAL

Nesta categoria encontram-se as tintas 
e os vernizes. As tintas são os acaba-

mentos mais comuns da madeira. A par de 
terem algumas características interessantes 
no retardamento do “weathering”, tais como 
impermeabilização da superfície e variedade 
de cores, as tintas, apresentam alguns incon-
venientes  principalmente quando  aplicados 
sobre madeira sem tratamento.

Por não acompanharem as variações dimen-
sionais da madeira, que ocorrem em função 
das flutuações de umidade relativa do ar, sua 
película superficial pode apresentar pontos 
de ruptura que passam a funcionar como 
locais de aprisionamento de umidade, favo-
recendo, desta forma, o seu apodrecimento. 
Outro ponto que deve ser destacado, de 
aspecto negativo, sobretudo para os aprecia-
dores da madeira, é o fato de as tintas escon-
derem a sua textura natural, extremamente 
bela para a maioria das espécies.

As tintas podem ser oleossolúveis (base 
alquídica) ou hidrossolúveis (geralmente à 
base de polímeros acrílicos ou vinílicos). A 
tinta, na base óleo, é uma mistura de pig-
mentos finamente divididos numa resina adi-
tivada para acelerar o processo de cura e 
melhorar a aplicação e ainda solventes apro-
priados. A resina mais simples pode ser um 
óleo secativo, como o de linhaça. As tintas na 
base oleosa mais modernas combinam um 
óleo secativo com um álcool poli-funcional, 
dando origem a um composto alquídico, que 
reage com o oxigênio do ar, dando origem a 
uma rede polimérica cruzada (crosslinking). 
As modernas tintas desse tipo possuem um 
complexo sistema de solventes para o aten-
dimento das atuais exigências ambientais so-

bre Composto Orgânicos Voláteis (COV).

As tintas, base látex, também são formu-
ladas com uma mistura de pigmentos numa 
resina sintética que coalesce, formando uma 
película flexível. As principais resinas usadas 
nesse tipo de acabamento de madeira são 
do tipo vinílico ou então acrílico, dissolvidas, 
principalmente, em água e, ainda, com ou-
tros solventes adequados para manutenção 
da flexibilidade.

Costuma anteceder o uso de qualquer 
uma dessas tintas a aplicação de um primer 
ou então uma seladora para impedir a even-
tual exsudação de extrativos existentes na 
madeira, fato que pode comprometer a qua-
lidade estética do acabamento.

Na categoria dos acabamentos que for-
mam película são encontrados, ainda, os 
vernizes que diferem das tintas por não 
possuírem pigmentos em sua formulação, 
deixando, assim, aparente a textura natural 
da madeira. Por serem transparentes à radia-
ção solar devem conter, em sua formulação, 
filtros solares para impedir que a madeira 
fique exposta à decomposição fotoquímica.

A Montana Química S.A. produz o ver-
niz Solare Premium, cujas características po-
dem ser encontradas no site dessa empresa 
(www.montana.com.br ).

Uma característica comum a todos os 
acabamentos formadores de película é o fato 
de exigirem, antes de uma nova reaplicação, 
intensa preparação da superfície da madeira, 
passando inclusive pela remoção total do re-
vestimento anterior.



31

4.2.1.2.  REVESTIMENTOS QUE NÃO FORMAM PELÍCULA SUPERFICIAL

Nessa categoria encontram-se os diversos 
tipos de stains. Genericamente stains 

são produtos impregnantes que devem pe-
netrar na madeira, providos de filtros solares 
para protegê-la principalmente contra a ra-
diação ultravioleta, além do efeito decorativo. 
Os stains, segundo a ABRAFAT (Associação 
Brasileira Dos Fabricantes de Tintas) podem 
ser classificados em duas categorias:

Stains Impregnantes de Acabamento: 
stains que podem ou não possuir fungicida, 
algicida ou inseticida em sua composição, 
que podem possuir ação fungistática, não 
necessitando registro no IBAMA (Instituo 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis). Essa categoria de 
stain não será considerada “preservativo”, 
não podendo inclusive, o fabricante, veicular 
termos como “ação fungicida”, “preservati-
vo impregnante”, “protetor contra fungos 
e agentes biodeterioradores da madeira” e 
similares, tanto em rótulos, boletins técnicos, 
bem como na mídia.

Stains Impregnantes e Preservativos: stains 
que possuem ação fungicida, comprovada 
através de ensaios específicos normalizados 
pela ABNT e que necessitam obrigatoria-
mente de registro no IBAMA para serem 
considerados como “preservativos” imuni-
zando a madeira contra a ação de fungos. 
Devem constar em rótulos o número de re-
gistro no IBAMA e a composição em teor de 
ingrediente ativo.

A norma ABNT-11702 também discri-
mina esses dois tipos de stains. As principais 
vantagens apresentadas pelos stains em rela-
ção às tintas e aos vernizes são:

No mercado de stains, há muito tempo 
a marca OSMOCOLOR® tornou-se sinôni-
mo de qualidade, a ponto de ser usado, com 
freqüência, como designativo da própria ca-
tegoria de acabamento à qual pertence. Isto 
significa que para consumidores e mesmo 
distribuidores, o nome Osmocolor é usado 
genericamente como sinônimo de stain.

No mesmo site citado anteriormente 
(www.montana.com.br) são encontradas to-
das as informações necessárias para a esco-
lha e usos dos stains da linha Osmocolor, nas 
versões transparente, semi-transparentes e 
cores sólidas.

Todos esses stains possuem filtros solares 
que podem ser inorgânicos e orgânicos. En-
tre os inorgânicos podem ser encontrados 
vários óxidos metálicos como, por exemplo, 
os de ferro e de titânio. Por sua vez, os or-
gânicos podem ser de dois tipos designados 

• Acompanham a movimentação da 
madeira (contração e inchamento) du-
rante as flutuações de umidade e por 
isso não apresentam trincamento do 
acabamento, além de outros defeitos;

• Deixam aparente a grã da madeira 
numa intensidade que varia desde os 
produtos transparentes, semitranspa-
rentes ou, ainda, de cores sólidas;

• Por ocasião da  reaplicação, não são 
exigidas grandes preparações. Nada 
além de uma limpeza de superfície e/ou 
um leve lixamento.
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pelos acrônimos UVA (UltraViolet Absorbers) e HALs (Hindered Amine Ligth Stabilizers). Os 
absorvedores de UV absorvem parte da radiação solar, especialmente nos comprimentos de 
onda correspondentes à faixa ultravioleta.

Os HALs inibem os radicais livres oriundos do ataque às resinas e pigmentos, impedindo o 
prosseguimento das reações em cadeia e assim protegendo a madeira e o próprio revestimento.

6.  FOGO

Como regra geral, a madeira não entra em 
combustão diretamente, sofrendo, inicial-

mente, degradação térmica ou pirólise, cujos 
produtos correspondem à decomposição 
térmica dos seus três constituintes principais: 
celulose, polioses e lignina. Sob condições 
apropriadas estes produtos de decomposi-
ção podem entrar em combustão até que 
toda a madeira tenha sido consumida.

Pirólise e combustão são fenômenos quase que simultâneos. Quando uma peça de madeira 
é aquecida desenvolvem-se zonas paralelas à superfície absorvedora de calor, e que são delimi-
tadas pelas temperaturas atingidas. Essas zonas são bem determinadas na madeira por causa de 
sua baixa condutibilidade térmica e densidade, além de seu calor específico relativamente alto.

É em função desse avanço paulatino de temperatura que a madeira vai  perdendo, em con-
dições de incêndio sua resistência mecânica de forma gradual e não entrando em colapso, de 
forma abrupta, como ocorre em vigas de alumínio ou de aço. Isto torna a operação de combate 
às chamas mais seguras em caso de estruturas de madeira, do que em estruturas metálicas.

Figura 15: Esquema mostrando o avanço do processo de combustão 
em zonas bem definidas quanto à temperatura

5.  AGENTES QUÍMICOS

Em contacto com produtos químicos, a madeira sempre sofre hidrólise em maior ou me-
nor grau. De uma forma geral, a madeira é mais resistente a ácidos do que a bases, o que 

é resultado da menor resistência química da lignina e das polioses aos álcalis. Por essa razão, 
ao contrário do que se supõe pela intuição, as coníferas são mais resistentes à ação dos pro-
dutos químicos do que as folhosas.

CAMADA DE CARVÃO

ZONA DE PIRÓLISE

MADEIRA NORMAL
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Há vários produtos chamados retardantes de chama ou ignífugos, que podem ser incorpo-
rados à madeira, com o objetivo de aumentar a sua resistência à propagação da chama, porém 
sem o propósito de torná-la um material incombustível.

• Pelo retardamento da velocidade de pirólise, favorecendo a formação de carvão;

• Pela liberação de produtos inertes para a diluição dos gases de combustão;

• Pelo impedimento da formação de brasa;

• Pela interferência na reação em cadeia, característica dos processos
   de pirólise/combustão.

EXISTEM VÁRIAS TEORIAS ESTABELECIDAS PARA EXPLICAR
O MECANISMO DE ATUAÇÃO DESSES PRODUTOS:

• Exigência de elevadas retenções de retardante;

• Alto custo;

• Higroscopia e corrosividade desses produtos.

AINDA NÃO EXISTE RETARDANTE DE CHAMA PERFEITO DEVIDO A:

As formulações mais comuns envolvem produtos como fosfato/sulfato de amônio, bórax, 
cloreto de zinco ou fosfato de guanazil uréia.

Com a aprovação da norma NBR 15575:2003, os construtores de casas de madeira ou 
com componentes de madeira passaram a ficar muito preocupados com as exigências dessa 
norma, relativas à segurança contra incêndios.
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Antes de qualquer inquietação injustificada é preciso reconhecer que os critérios e mé-
todos de avaliação a esse respeito sofreram reformulações, sendo equiparados aos principais 
códigos de incêndio adotados internacionalmente.

As exigências para segurança contra incêndio são apresentadas na parte 5 dessa norma, 
que visam, em primeiro lugar, a integridade física das pessoas e depois a própria segurança 
patrimonial. Os critérios de desempenho contemplam recursos para dificultar o princípio de 
incêndio e sua propagação, o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) de elemen-
tos e componentes da edificação, as rotas de fuga, a propagação de fumaça, os equipamentos 
de extinção e também a facilidade de acesso dos bombeiros para combater as incidências 
já deflagradas.

Deve ser lembrado que essa norma NBR 15575 referencia inúmeras outra normas, da 
própria ABNT, além de outras internacionais, que dizem respeito, por exemplo, à proteção 
contra descargas atmosféricas, instalações elétricas e de gás. Sendo assim, essas considerações 
serão limitadas a apenas três delas aplicáveis ao comportamento da madeira ao fogo, e que 
têm sido objeto de consulta de empresas de engenharia e que repassam suas indagações às 
empresas fornecedoras de madeira tratada. Isto vem ocorrendo desde os últimos meses do 
ano passado, pois a obediência a tal norma passou a ser exigência de órgãos financiadores de 
habitações em geral e de madeira, em particular, principalmente as ligadas ao projeto “Minha 
Casa Minha Vida”.  São essas normas as seguintes:

• NBR 9442
Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de 
chama pelo método do painel radiante (Ago – 1986).

• ASTM E 662.03
Standard Test Method for Specific Optical Density of smoke generated by solid 
materials

• NBR 14432 –  Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos 
de edificações.

Embora essa NBR 14432 pareça complexa para os madeireiros, os fornecedores de 
madeira tratada para habitações térreas ou assobradadas, que não sejam geminadas, po-
dem ficar razoavelmente tranquilos, porque a exigência de TRRF = 30 minutos para pa-
redes internas ou de fachada, só é válida nas áreas correspondentes à cozinha e para 
ambientes fechados que abriguem equipamentos de gás.
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7.  TRATAMENTO DE MADEIRA

Para fins didáticos, as observações na madeira são feitas segundo três planos distintos: trans-
versal – perpendicular à direção das fibras; radial – na direção dos raios e tangencial – perpen-
dicular aos raios.

Como cerca de 90% do volume das Gimnospermas é formado por traqueídeos, que têm 
um centro oco e geralmente vazio, por onde os fluidos têm acesso ao lúmen, de onde fluem 
livremente através do comprimento e passam para o lúmen dos traqueídeos adjacentes atra-
vés das pontoações areoladas (sic Manual de Preservação de Madeiras – Publicação IPT nº 39).

Já nas Angiospermas (folhosas) a passagem dos fluidos ocorre entre vasos (preferencial-
mente) e dos traqueídeos e fibro-traqueídeos, através das pontoações areoladas, semi-areola-
das e simples, em menor escala.

Visto quais são os caminhos disponíveis para a penetração de líquidos na madeira e, por-
tanto, para a sua impregnação surge a pergunta natural sobre qual seria o melhor preservativo 
e qual o melhor processo de tratamento. Para que se possa responder a essas perguntas é 
necessário que se tenha informações sobre:

Figura 16: Vista dos planos de observação da madeira

Para melhor compreensão das técnicas 
existentes para tratamento de madeira, 

embora a contragosto, teremos de fazer al-
gumas poucas considerações sobre a sua es-
trutura anatômica.

Já vimos que o caule da madeira é for-
mado por um alburno permeável, posto que 
conduz a seiva bruta para as folhas (copa), 
por um cerne, geralmente impermeável, for-
mado por células esclerosadas e por um pe-
queno miolo central que constitui a medula 
da árvore e que, normalmente é desprezado 
devido à baixa resistência e à qualidade infe-
rior da madeira aí existente.

ALBURNO MEDULA CERNE

SEÇÃO
RADIAL

SEÇÃO
TRANSVERSAL

SEÇÃO
TANGENCIAL

• Tipo de madeira – espécie se é de puro alburno, puro cerne ou mista;
• Umidade da madeira – abaixo ou acima do ponto de saturação das fibras;
• Tipo de uso.
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Figura 17: Classes de Uso da Madeira

Com relação a essa última questão, o advento da norma NBR-16143 veio facilitar a vida 
do usuário, pois nela é apresentada uma listagem de seis classes de uso, de acordo com os 
organismos xilófagos existente nessas seis condições de utilização da madeira

Ainda na mesma norma encontra-se um fluxograma para ajudar projetistas, arquitetos e 
usuários, de maneira geral, no processo de tomada da decisão mais adequada para o atendi-
mento de suas necessidades.

Essas regras de decisão, do ponto de vista teórico, parecem fáceis de serem cumpridas. 
O problema surge quando se tem uma grande disponibilidade de árvores que, ao serem 
desdobradas, apresentam proporções diferentes de alburno e de cerne, problema agravado 
quando este último apresenta baixa durabilidade natural acompanhada de baixa permeabili-
dade. Nesses casos a solução só é possível pelo uso de madeira na forma roliça (o tratamen-
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to é garantido pela impregnação da coroa externa de alburno) ou então com o emprego de 
alguma técnica que aumente a permeabilidade do cerne.

As classificações dos métodos de tratamento, a seguir apresentadas são pessoais e foram 
concebidas com fins meramente didáticos e não excluem outras formas de classificação, 
porventura existentes.

7.1. MÉTODOS PREVENTIVOS:

7.1.2. MÉTODOS NÃO-CONVENCIONAIS

7.2. MÉTODOS CURATIVOS:

7.1.1.  TRATAMENTOS CONVENCIONAIS

Visando a proteção de madeira sadia contra os agentes deterioradores;

Visando deter a ação desses organismos já instalados e atuando na madeira.

POR SUA VEZ, OS MÉTODOS PREVENTIVOS PODEM SER DESDOBRADOS
EM DUAS CATEGORIAS:

ASSIM, QUANTO AOS OBJETIVOS, OS MÉTODOS DE TRATAMENTO
PODEM SER:

Compreende a preservação de  madeira clássica, onde ocorre a  impregnação com 
produtos químicos tóxicos aos organismos xilófagos;

Onde há alteração química da parede celular ; os organismos, pela sua especificidade 
não reconhecem a madeira como fonte de  nutrição.

7.1.1.1. PRÉ-TRATAMENTO: (também chamado profilático) têm por finalidade garantir a 
sanidade biológica da madeira por um   período de tempo mais ou menos curto:  toras da 
floresta até a serraria; madeira serrada até sua secagem. O Osmotox Plus é um produto da 
Montana Química S. A. destinada a  esse fim. 

7.1.1. OS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS PODEM COMPORTAR
TRÊS SUB-CATEGORIAS:.



38

7.1.1.2.  TRATAMENTO SEM PRESSÃO EFETIVA: Aqui estão reunidos os chamados pro-
cessos caseiros, cujo uso vem sendo bastante limitado por permitir que pessoas, sem habilita-
ção técnica, tratem sua própria madeira, com riscos de intoxicação ou produção de danos ao 
meio ambiente. Entre eles podem ser citados: imersão simples, imersão prolongada, difusão, 
transpiração radial (substituição da seiva) e banho quente-frio.

7.1.1.3.  TRATAMENTOS COM PRESSÃO: A exigência para esse tipo de tratamento é que 
a umidade da madeira esteja abaixo do ponto de saturação das fibras (~ < 30% de umidade) 
para que os lumens das células da madeira estejam livres e, portanto, aptos ao recebimento 
da solução preservativa.

Esses processos são efetuados em unidades industriais chamadas Usinas de Preservação de 
Madeiras (UPM’s) dotadas de: autoclave, bombas de vácuo, de transferência, de pressão, além 
de tanques de armazenagem e de medição e outros equipamentos acessórios.

Existem, basicamente, três processos industriais: um de célula cheia (processo Bethell) e dois 
de célula vazia (processos Lowry e Rueping), assim designados conforme o lúmen das células 
de madeira fiquem total ou parcialmente preenchidos pela solução preservativa.

O mais comum e usado é o chamado processo Bethell, patenteado em 1838 por John Be-
thell e que está descrito, a seguir esquematicamente e em forma de gráfico.
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Figura 19: Vista de tesouras de madeira em telhados residenciais

Outro processo que tem sido usado com alguma freqüência para tratamento de ma-
deira destinada à construção civil é o processo de duplo-vácuo (vac-vac), com emprego 
dos chamados preservativos LOSP, acrônimo de “Light Organic Soluble Preservatives” ou 
Preservativos Óleos Solúveis Leves. Um preservativo clássico, pertencente a essa categoria 
é o TI-20 da Montana Química S.A. composto por: cipermetrina (inseticida piretróide), IPBC 
(fungicida – iodo propinil butil carbamato), tendo como solvente um veículo orgânico de 
baixa densidade (tipo aguarrás, nafta, etc). Atualmente está em vias de entrar no mercado a 
versão base água, atendendo à exigência cada vez maior de produtos com baixo VOC (Vo-
lume de Compostos Orgânicos). 

Tipos de utilização de madeira tratada podem ser vistos na Figura 19 onde são mostradas 
treliças de madeira para telhado.
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O uso desses métodos para madeira já atacada ou com início de ataque é bastante comum nos 
tratamentos de manutenção de postes de madeira em linhas de eletrificação e no combate 

de madeira com ataque de cupins de madeira seca, brocas de madeira ou ainda, cupins subter-
râneos. Este último caso é bastante complexo, pela magnitude dos danos envolvidos e por exigir, 
no seu controle, a atuação de mão-de-obra especializada e produtos inseticidas adequados para 
garantia de sucesso. A Montana Química S.A. produz os produtos Pentox Super (pode ser usado 
no controle de cupins subterrâneos) e Pentox-cupim para combater cupins de madeira seca e 
brocas de madeira.

Já para a manutenção de postes em linha, como o ataque (principalmente de fungos) localiza-se 
na chamada zona de afloramento (30 cm abaixo e 20 cm acima da linha de engastamento do 
poste), o processo começa com a abertura de uma valeta, circunscrevendo o perímetro do poste, 
prosseguindo com sua limpeza, remoção de tecido lenhoso, eventualmente danificado, e aplicação 
de uma pasta ou então pequenos tubos (“rods”) contendo elementos químicos que penetrem na 
madeira por difusão e apresentem toxicidade aos organismos xilófagos. Sais de boro e/ou de flúor 
são notáveis nesse tipo de utilização.

Figura 20: Vista de tratamentos curativos em postes de madeira em linha

7.2.  MÉTODOS CURATIVOS

Os tratamentos não convencionais têm sido usados de forma crescente, sobretudo na 
Europa, não obstante o custo elevado desses processos constitua um forte obstáculo a 

sua maior propagação. O êxito relativo, observado no continente europeu, também é devido 
ao fato de as condições climáticas, pelo menos em boa parte do ano, serem desfavoráveis à 
proliferação de organismos xilófagos, principalmente insetos.

Todos esses processos promovem alterações, de maior ou menor monta, na estrutura 
química dos componentes da madeira, de tal forma que esse material passa a não ser visto 
pelos organismos xilófagos como fonte de nutrição.

7.1.2.  TRATAMENTOS NÃO CONVENCIONAIS:
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Um processo desse tipo que se tornou mais comum na Europa é o processo térmico, 
patenteado em diversos países com nomes diferentes: PLATO-Holanda; NOW-França; OH-
T-Alemanha; MORE ROYAL-Noruega; THERMO WOOD-Finlândia.

O processo em linhas gerais é conduzido em duas a três etapas, em autoclave, com bai-
xo teor de oxigênio e temperaturas da ordem de 180 °C. Nessas condições, ocorre uma 
recondensação da lignina, cuja temperatura de transição vítrea está em torno de 140 °C, 
decomposição das polioses mais termolábeis, tudo isso acompanhado por um aumento do 
grau de cristalinidade da celulose. Com essas transformações, a madeira torna-se mais resis-
tente aos organismos xilófagos, porém perde certo porcentual de sua resistência mecânica, 
devido à hidrólise das polioses.

• Tratamento com resinas: processos Impreg e Compreg

• Tratamento com PEG-1000 (polietileno glicol)

• Tratamento com DMDHEU (dimetilol dihidroxi-etilenouréia)

• Acetilação com ácido acético ou anidrido acético

• Furfurilação com álcool furfurílico

• Formação de compósitos com monômero de metacrilato de metila seguido de 
polimerização “in situ” por calor ou radiação gama.

OUTROS MÉTODOS NÃO CONVENCIONAIS ENVOLVEM:

Um método, mais recentemente descrito, emprega dióxido de carbono supercrítico (nes-
se estado coexistem os três estados da matéria) como solvente. Esse método foi inicialmente 
concebido para descafeinar café. Há relato de existência de uma usina desse tipo operando 
na Dinamarca, empregando IPBC e silofluofem como princípios ativos.

A seguir, tem-se uma pequena amostra da grande quantidade de produtos químicos que, 
atualmente, compõem o arsenal para combate a insetos xilófagos. Entretanto, é bom 

que se ressalte que grande parte desses produtos ainda não ganhou o selo de eficácia con-
ferido pelos anos de utilização.

8. PRESERVATIVOS
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• CCA
• CCB
• Boratos
• ACQ
• CA-B
• Quinolinolato de Cu-8
• TBTO
• Naftenato de Cobre (base Óleo e Àgua)
• Sistemas a base de zinco

• PXTS (polimeric xylenol tetrasulfide)
• PTI (Propiconazol, tebuconazol, imidacloprid)
• Betaína Polimerizada
   (alterna unidades de quaternário, borato e éter)
• Azois (propiconazol, tebuconazol, ciproconazol)
• Quaternários de Amônio
• Piretróides
• Orgânicos agrícolas: Clorotalonil, Diclofluanid,
   Isotiazolonas, Imidacloprid,  Fipronil

Dois são os parâmetros estabelecidos para definir a utilização de um produto na preser-
vação da madeira: retenção, expressa em termos de kg (de ingrediente ativo do produto) 
por m³ de madeira e penetração, medida em unidade de comprimento (mm ou cm) definida 
com o auxílio de uma régua, por exemplo.

A retenção não é fruto de uma escolha feita ao acaso, mas sim pela análise da curva-dosa-
gem versus resposta de um determinado produto preservativo. Essa curva tem um formato 
sigmóide e é muito semelhante e, não por mera coincidência, à curva de desenvolvimento 
de um microrganismo num meio de cultura apropriado.
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Após um rápido crescimento da durabilidade, com o aumento da retenção, observa-se a 
existência de um ponto de inflexão, depois de certo valor (de retenção), a partir do qual o 
ganho de durabilidade não cresce na mesma taxa observada anteriormente. Este ponto de 
inflexão corresponde ao valor de retenção que resulta no menor custo anual de tratamento.

A retenção pode ser medida por diferença de pesagem da madeira antes e após o tra-
tamento, pela medida do volume de solução preservativa consumida, ou então por análise 
química de uma amostra de madeira levada ao laboratório.

A penetração é um parâmetro medido por meio de ensaios colorimétricos realizados 
numa secção da madeira tratada. Há substâncias indicadoras específicas para os diversos 
produtos usados em preservação de madeiras. Por exemplo, para a detecção do elemento 
cobre podem ser usados os seguintes produtos: cromoazurol (cor azul), indicador PAN 
(piridil azo-naftol) – (cor roxa) e ácido rubeânico (cor verde). As cores designadas entre 
parêntesis são aquelas desenvolvidas na superfície da madeira em caso positivo da presença 
do elemento cobre.

Para verificação da presença do elemento boro é muito comum o emprego de curcumi-
na, que desenvolve uma cor vermelha em caso positivo de presença desse elemento.

8.1.  REGULAMENTAÇÃO DO TRATAMENTO PRESERVATIVO

- Carretéis para bobinas
- especificação
- Carretéis para bobinas
- padronização
- Estruturas de madeiras
- Postes de eucalipto
- especificação
- Postes de eucalipto
- padronização
- Moirões para cercas
- Cruzetas
- especificação
- Cruzetas
- padronização
– Dormentes
– Sistemas de Categorias de Uso

• NBR 6236

• NBR 8941

• NBR 7190
• NBR 8456

• NBR 8457

• NBR 9480
• NBR 8458

• NBR 8459

• NBR 7511
• NBR 16143

No Brasil, o tratamento de madeiras é 
regulamentado pela Portaria Intermi-

nisterial 292 e pela Instrução Normativa 
Conjunta/2003. A seguir são relacionadas as 
Normas Brasileiras existentes para o trata-
mento de vários bens produzidos com ma-
deira preservada.

• Portaria Interministerial 292 / IN 05
• Instrução Normativa Conjunta / 2003

Regulamentação da Preservação no Brasil

Normalização:
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8.2. PRESERVATIVOS CCA E CCB

Nesse ponto do livro passarão a ser examinados os dois produtos preservativos que res-
pondem pela totalidade da produção brasileira de madeira preservada:

O CCA (Arseniato de Cobre Cromatado) e o CCB (Borato de Cobre Cromatado) foram 
desenvolvidos na Índia pelo prof. Dr. Sonti Kamesan. O CCA foi patenteado em 1933 e o CCB 
dez anos após, isto é, 1943. O fato de ter sido lançado em plena segunda guerra mundial, em 
pais líder do eixo derrotado, praticamente confinou esse produto (CCB) nos países do leste 
europeu, que não são, absolutamente, referência na área da preservação de madeiras.

De qualquer forma, ambos vêm preservando nossos recursos florestais por mais de 70, 60 
anos respectivamente.

Com CCA já foram tratados mais de 400 milhões de metros cúbicos de Madeira (Angus 
Currie), o que corresponde a 13 milhões de vagões de madeira, que reunidos dariam cinco 
voltas em torno da Terra.

Para se chegar à formulação atual do CCA (tipo C), estudos cinéticos e de lixiviação foram 
conduzidos nas décadas de 60 e 70, do século passado, conduzidos, principalmente, por Fahls-
trom, G. A compreensão do mecanismo de fixação dos elementos metálicos nos componentes 
da madeira, formando complexos metálicos insolúveis deveu-se aos trabalhos de Dahlgreen, S-E., 
Cooper, P. e Pizzi, A.

Já foi exposto, anteriormente nesse livro que, em meados dos anos 90, houve uma radicaliza-
ção dos movimentos ambientalistas, resultando numa pressão contra os preservativos de base 
metálica. Com isso, em 1995 ocorreu o aparecimento de uma segunda geração de preservativos 
à base de cobre, destacando-se, entre eles, o CA-B (etanolamina de cobre e tebuconazol) e 
ACQ (sais de cobre-quaternários de amônio).

Longe de representarem soluções, estes novos produtos trouxeram problemas adicionais:

CCA - tipo C, na base óxido - 90%

CCB – base óxido ou salina - 10%
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• A lixiviação do elemento cobre presente nesses novos produtos é muito maior do 
que a observada no CCA. Representa mais de dez vezes, segundo Solo Gabrielle, H. 
e em descrição de patente da Phibro;
• Eles também contêm metais pesados, pois todos aqueles com peso atômico supe-
rior a 23 são considerados como tais (P.A. do Cu = 26);
• Por terem nitrogênio na formulação propiciam o desenvolvimento de bolores e al-
gas, exigindo a presença de um produto específico para combate a esses organismos 
(isothiazolonas);
• Devido à alta taxa de lixiviação de cobre, estima-se que em longo prazo venham a 
perder a eficácia;
• A transição das usinas para esses novos produtos não é um processo suave. Nos 
Estados Unidos, em algumas localidades devido a problemas de dureza da água, houve 
necessidade de instalações para o seu tratamento;
• A corrosão acentuada a metais trouxe problemas em tubulações, válvulas e conec-
tores metálicos (pregos, parafusos, etc.);
• Os atuais ensaios de campo não apontam ensaios animadores como os publicados 
na Suécia pela Dra. Marie Louise Edlung em 2010;
• A disposição final da madeira tratada ainda é problemática, pois o cobre é um cata-
lisador que induz a formação de dioxinas;

Esta superioridade de desempenho desses dois produtos (CCA-C e CCB) deve-se, em 
parte, ao papel do cromo, descrito por Jungel. P (IRG/WP 08-30468 – 2008). Esse elemento 
(Cr), além de proteger os metais contra a corrosão, aumenta a fixação dos sistemas preser-
vativos à base de cobre, arsênio e boro, formando complexos insolúveis com os componen-
tes da parede celular da madeira.

Figura 22: Diferença entre peças metálicas em contacto com o CCA/CCB e os quaternários de amônio
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É significativa a diferença entre uma peça de metal que ficou em contacto com madeira 
tratada com CCA/CCB e outra que ficou em contacto, durante cinco semanas, com uma pilha 
de madeira tratada com o preservativo ACQ.

A prova mais eloqüente do papel fixador do cromo foi apresentada no trabalho, já mencio-
nado de Jungel, P. 
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Neste trabalho, corpos de prova foram tratados com quantidades crescentes (variando 
de 0-30%) de Cr03 presente numa formulação preservativa. Estes corpos de prova foram 
lixiviados, de acordo com a norma europeia EN-84, e a taxa de lixiviação determinada por 
meio de análise química. Como se pode observar, nesse gráfico, com cerca de 30% de ácido 
crômico (Cr03), teor que corresponde à formulação do CCB-O da Montana Química S/A, 
conseguiu-se reduzir a taxa de lixiviação em cerca de dez vezes, em relação à mistura binária 
(Cu/B) sem cromo.

Em resumo, enquanto as soluções de tratamento de CCA (Cu, Cr e As) e de CCB (Cu, 
Cr e B) só contêm os produtos químicos que os compõem, os novos produtos, além de 
seus ingredientes ativos, apresentam substâncias destinadas à: inibir a corrosão, regular o pH, 
aumentar a fixação, formar emulsão, evitar a formação de bolores e algas, além de produto 
anti-oxidante. Tudo isso, evidentemente, encarece esses produtos, que chegam a custar cerca 
de 40% a mais do que o tradicional CCA.
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8.2.1.  PRESERVATIVOS – RAZÃO DA MIGRAÇÃO:

Em 2003, a EPA americana (U.S. Enviro-
mental Protection Agency), ao contrário 

do que foi divulgado, não proibiu o uso do 
CCA. Por consenso, os detentores de regis-
tro do CCA e a EPA retiraram a recomen-
dação de uso desse produto para as classes 
de uso 1, 2 e 3 (madeira fora de contacto 
com o solo). Para as classes 4, 5, e 6 (con-
tacto com o solo) o CCA continua a fazer 
parte das especificações 2014 da AWPA 
(American Wood Protection Association), 
para o tratamento de postes, mourões, dor-
mentes, etc.

Como possíveis motivações desse acor-
do podem-se aventar os seguintes fatos: in-
trodução de uma nova geração de preser-
vativos (patenteados e mais caros), pressão 
da mídia baseada em informações falsas e 
sensacionalistas como alardear que uma 
criança teria morrido de câncer pelo fato 
de brincar em um playground de madeira 
tratada com CCA.

Entretanto, nenhum estudo demonstra 
com base em dados estatísticos, que tenha 
havido aumento de incidência de câncer, em 
função do uso de madeira tratada. A esse 
propósito o prof. Barnes (Mississippi Univer-
sity) chega a ironizar com a seguinte afirma-
tiva: uma criança para estar sujeita a algum 
risco precisaria brincar num deck feito com 
madeira tratada com CCA, durante 8 horas, 
a cada dia, durante 15 anos.

Estudos efetuados pelo prof. Daniel West, 
prof. Associado de Pediatria da Universidade 
da Califórnia (2003), concluíram que “a inci-
dência de câncer nos Estados Unidos asso-
ciada à exposição por arsênio, permaneceu 

invariável ou diminuiu, em grupos que foram 
expostos a estruturas de madeira tratadas 
com CCA”.

Ainda mais, em recente artigo apresen-
tado ao jornal Sun-Sentinel, a pesquisadora 
Helena Solo-Gabrielle (2008), sempre atuan-
te no tema madeira tratada versus poluição 
ambiental, declara: “arsênio ocorre na natu-
reza como um produto químico sem cor e 
sem cheiro. Altas doses podem matar pesso-
as que venham a consumí-lo ou a aspirá-lo, 
mas a madeira com ele tratada, não apresen-
ta, a curto prazo, risco de envenenamento” 
(www.sun-sentinel – 2008).

Estudo apresentado por Tsuji, J. et allii, pu-
blicado em 2007 revela que a presença de 
arsênio presente no organismo de pessoas 
submetidas à dieta normal e consumo de 
água potável (Estados Unidos-Califórnia) é 
muito maior do que a observada em grupos 
de pessoas que mantêm um contacto contí-
nuo com madeira tratada com CCA. Esses 
estudos foram acompanhados e corrobora-
dos pela EPA.

Enquanto as discussões prosseguem, ali-
mentando o contraditório, nos dois últimos 
encontros anuais (2009 e 2010) dos dois 
principais fóruns internacionais de preser-
vação de madeiras, AWPA (Santo Antonio 
e Savannah) e IRG – International Research 
Group on Wood Protection (Beijing e Biar-
ritz), percebe-se que a indústria migrou ou 
está migrando para uma nova geração (3ª) 
de produtos: são os chamados micronizados 
à base de cobre e designados como MCA e 
MCQ, respectivamente.
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Ao que tudo indica, os resultados dos micronizados com madeira de Southern Yellow Pine 
(SYP) foram semelhantes aos observados com CCA. Só como esclarecimento, essa madeira 
responde por 90% do mercado norte-americano de decks.

Entretanto, muitos pesquisadores estão questionando esses resultados para madeiras me-
nos permeáveis (eucalipto), indicando que a eficiência desses produtos é muito dependente 
da espécie a ser tratada. Cabe ressaltar que a AWPA ainda não incluiu esses produtos no seu 
manual de especificações.

Aliás, a esse propósito, Zahora. A. apresentou no Encontro do IRG-2010 (Biarritz-França) 
um interessante trabalho mostrando que esses preservativos micronizados (MCQ) não se 
distribuem de maneira uniforme entre os lenhos inicial e tardio da madeira de Pinus, represen-
tando assim um retrocesso em relação ao seu antecessor ACQ.
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De qualquer forma, mais confusão está lançada no mercado de preservação de madeiras, 
a ponto de a AWPA ter publicado em 2009 na Internet uma carta aberta intitulada: Especifi-
cações para Madeira Tratada? AWPA PROCURA CLAREZA NUM MERCADO CONFUSO 
(a íntegra da carta está no site www.awpa.com).

Enquanto isso em outro evento – AWPA 2009 realizado em Santo Antonio – Texas – 
Estados Unidos, o eminente prof. Dr. Keneth Brooks, especialista em aqüíferos (água doce e 
salgada) concluiu baseado em suas extensas observações em campo que:
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• As estruturas, em ambiente aquático, 
tratadas com os antigos preservativos 
(entre os quais o CCA) deram origem 
a locais com maior biodiversidade em 
relação àqueles que não receberam 
tratamento;

• As novas formulações à base de co-
bre vêm apresentando mais problemas 
do que as antigas;

• Sugere que as UPM’s invistam mais 
em BOAS TÉCNICAS DE FABRICA-
ÇÃO, para restringir os problemas de 
poluição ao local de produção, para 
não disseminá-los até o local de uso.

Parece, ao término dessas considerações, 
que, até o momento, não há nada de mais 
sério ou substancial que corrobore eventuais 
restrições ao uso de CCA, a não ser no caso 
de madeira que entre em contacto com ali-
mentos. 

Como foi dito anteriormente, por ser o 
vigésimo elemento mais comum sobre a Ter-
ra, é grande a probabilidade de a vida animal 
se defrontar com o arsênio durante sua per-
manência no planeta, assim, por segurança, a 
quantidade tolerável de arsênio que pode ser 
ingerida por seres humanos foi determinada 
com precisão, pois ao contrário de outros 
pesticidas, ocorre naturalmente e pode se 
apresentar em níveis muito elevados na água 
potável de algumas cidades dos Estados Uni-
dos, Blangadesh, Japão, Argentina e Taiwan.

Pesquisas demonstraram que é seguro in-
gerir arsênio em doses inferiores a 2 µg/kg de 
massa corporal (OMS - Organização Mundial 

de Saúde) ou 3 µg/kg de massa corporal (Pa-
drões Australianos para Alimentos – CSIRO).

O Preservativo de madeira CCA (arse-
niato de cobre cromatado) foi desenvolvido 
na Índia em 1933 e até hoje é responsável 
pelo tratamento de mais de 500 milhões de 
m³ de madeira, estimativa feita pela SWPA 
(Associação de Preservadores de Madeira 
da África do Sul). Como confere alta dura-
bilidade à madeira por ele impregnado (50 
anos ou mais), esse preservativo é um dos 
grandes responsáveis pela limpeza de nossa 
atmosfera, ao se considerar que a emissão 
do CO2, um dos grandes responsáveis pelo 
efeito estufa liberado pelo apodrecimento da 
madeira é da ordem de 1.126 kg de CO2/m³ 
de madeira que deixou de apodrecer.

O arsênio usado no CCA está na forma 
pentavalente, que é dez vezes menos tóxica 
do que a forma trivalente.

Estudos de ingestão com animais (CSIRO 
– Austrália) demonstraram a ausência de to-
xicidade observada em cães da raça beagle 
que tiveram 10 g de serragem de madeira 
tratada com CCA misturados à sua ração 
durante 5 dias. Setenta por cento do arsênico 
foi eliminado com as fezes, juntamente com a 
serragem. O restante foi expelido, via urinária, 
após extração ocorrida no trato digestivo. A 
maior parte do arsênio encontrado nesta úl-
tima via foi detoxificado como ácido dimetil 
arsênico.

Com relação a ensaios de campo, traba-
lho recente (2010) publicado pela Dra. Ma-
rie Edlund e equipe, demonstra, através dos 
dados coletados, que a vida média do ACQ 
e do CA-B é inferior a dez anos, mesmo nas 
condições climáticas da Suécia.
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Contrastando com isso, temos os resulta-
dos de dois campos de apodrecimento loca-
lizados em Luis Antonio e em Mogi-Guaçu, 
ambos localizados no Estado de São Paulo, 
após 30 anos de exposição. Nesses dois cam-
pos verificou-se que a vida média de estacas 
de madeira de Pinus, tratadas em quatro ní-
veis de retenção (variando de 4,5 a 10 kg/m³) 
com os produtos CCA e CCB é superior a 
40 anos.

A retirada de amostras de solo de vários 
pontos dos campos de apodrecimento da 
ESALQ e analisadas pela Bioagri revelaram 
valores bem inferiores àqueles de referência 
estabelecidos pela CETEB (Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental de São 
Paulo).

Todavia é forçoso reconhecer que o ruído 
produzido abriu espaço para a introdução, 
às vezes açodada, de novos produtos, mais 

caros, com menor espectro de atuação, em 
termos de classes de uso, e oxalá não tenha-
mos, nos próximos anos, problemas maiores 
do que os que foram levantados.

Felizmente esse período de turbulência, 
parece que já passou pelo seu pico de má-
ximo. Pelo menos é o que se percebe ao se 
constatar que entidades que cuidam do meio 
ambiente em países mais evoluídos e cuida-
dosos nesses aspectos, como a EPA ameri-
cana (Enviromental Protection Agency e a 
ARLA canadense (Agence pour la Réglemen-
tation de la Lutte Antiparasitaire) trabalhan-
do, praticamente em conjunto, chegaram às 
mesmas conclusões ao expedirem seus res-
pectivos documentos de re-registro do CCA:

 “[...]não há nenhuma evidência de que o 
tratamento de madeira com CCA apresen-
te riscos que não sejam razoáveis à saúde 
humana e ao meio ambiente, desde que se-
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jam adotadas as medidas de segurança du-
rante o processo de produção[...]”

Todavia há que se considerar que este 
fato representa mais uma oportunidade para 
que as Usinas de Preservação de Madeiras, 
parceiras da Montana Química S.A., adotem 
as Boas Práticas de Fabricação (Trabalho 
Montana, ainda não divulgado), dando con-
tinuidade às suas operações industriais com 
o preservativo OSMOSE K-33, de forma se-
gura e com um forte embasamento técnico 
para divulgação perante seus consumidores, 
que é a maneira mais eficiente de abafar 
eventuais ruídos produzidos pelos interesses 
de mercado.

Boas Práticas de Fabricação (BPF’s) fazem 
parte da Gestão da Qualidade para assegurar 
que os produtos sejam fabricados e contro-
lados de forma consistente, para atender os 
padrões de qualidade apropriados para um 
determinado fim. São formadas por um con-
junto de princípios e de procedimentos que 
são capazes de garantir que o produto fabri-
cado tenha a qualidade exigida pelo mercado.

No Brasil, as BPF’s são novas e vieram a ter 
efeito legal em 1995, por meio da Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 
que adotou o modelo de trabalho das agên-
cias europeias e norte-americanas, ambas com 
foco nas indústrias farmacêutica e alimentícia.

Nada impediu que esse conceito migras-
se para outros segmentos industriais. Tanto 

assim é que o Western Preservers Institu-
te (WWPI), Wood Preservation Canada 
(WPC), Southern Pressure Treaters’ Associa-
tion (SPTA) e o Southern Forest Products 
Association (SEPA) desenvolveram e encora-
jaram o uso dessas práticas para garantir que 
a madeira preservada seja produzida e ins-
talada de maneira responsável, minimizando 
eventuais efeitos adversos ao meio ambiente.

Compactuando com a justeza desses 
princípios, a Montana Química S.A., não só 
os apoia, como conclama os seus parceiros 
responsáveis por Usinas de Preservação de 
Madeiras (UPM’s) a adotá-los para a garantia 
do nosso crescimento futuro em bases sóli-
das e sustentáveis.

A grande maioria das diretrizes, a seguir 
discriminadas, já faz parte do Manual Osmo-
se de Operação de Usinas de Preservação 
de Madeiras, em exemplares do informati-
vo Montana News e no site www.monta-
na.com.br, que serão referenciados quando 
necessário.

A Montana Química S.A., após subme-
ter cada lote de seus produtos a criteriosas 
análises laboratoriais, emite o Certificado de 
Controle de Qualidade para garantir que eles 
sejam recebidos pela UPM’s em conformida-
de com as especificações de fabricação, con-
tendo o teor de ingredientes ativos indicados 
nos rótulos e com a homogeneidade exigida 
para a preparação de uma boa solução de 
tratamento.

1. Qualidade da Solução Preservativa
Este controle de qualidade encontra-se descrito em todos os seus pormenores na 
Secção V do Manual Montana de Usinas, especificamente nas páginas 1 e 2.
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2. Padrões para a limpeza da UPM
• Devem ser seguidas as boas práticas de “housekeeping” 5S, principalmente os 
três primeiros (organização, arrumação, limpeza), na usina para minimizar serragem, 
aparas de madeira, sujeira, detritos ou resíduos acumulados na superfície da madeira, 
antes do tratamento;
• A autoclave deve ser mantida limpa e isenta de detritos;
• A solução de tratamento deve estar sempre limpa, mediante o uso de concentra-
do preservativo de boa qualidade, verificação constante dos filtros de linha, drena-
gem periódica dos tanques de trabalho, na eventual presença de resíduos.

3. Formação de cargas para tratamento
• Os produtos de madeira devem ser selecionados no pátio para compor cargas (lotes) 
mais homogêneas possíveis com relação a:
• espécies;
• dimensões;
• teor de umidade;
• tratabilidade;

Essa providência trabalhosa, é verdade, fará com que o preservativo introduzido na 
madeira na fase de pressão se distribua da forma mais homogênea possível pelas peças 
que formam o lote submetido a tratamento.

4. Operação da UPM
Devem ser seguidas todas as instruções contidas nas dez páginas que compõem a 
Secção 7 do Manual Osmose de Operação de Usina.

5. Controle de Qualidade
As condições operacionais devem ser registradas manualmente ou por meio de 
automação, constituindo-se num arquivo de informações que deve ser cuidadosa-
mente arquivado em caso de necessidade de verificações futuras.

A madeira tratada deve ser amostrada, segundo um plano de aceite geral como a 
norma americana MIL 105D ou então o da própria ABPM e as amostras obtidas 
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com o Trado Amostrador Montana devem ser submetidas aos ensaios colorimétri-
cos (penetração) e químicos (retenção), de acordo com as informações detalhadas 
contidas na Secção 5 do Manual Osmose de Preservação de madeiras.

A Montana Química S.A. disponibiliza aos seus parceiros o Programa 72 horas, por 
meio do qual essas determinações serão feitas nesse lapso de tempo.

6. Providências pós-tratamento

• Quando a madeira é retirada da autoclave, normalmente ocorre um gotejamento 
da solução preservativa que pode contaminar o solo com o produto químico do 
tratamento. Para evitar essa contaminação foi criado um sistema, chamado área de 
gotejamento, em que as vagonetas são colocadas logo após a abertura da autoclave. 
De uma forma geral, um período de quatro horas é suficiente para que o escorrimen-
to seja total. Todo esse material captado é redirecionado para o tanque de trabalho. 
Informações mais detalhadas, com croquis dessa área de gotejamento (“drip pad”) são 
encontradas no Manual Osmose de operação de Usinas;
• Em sequência, a madeira tratada deve permanecer ao abrigo das intempéries até 
que ocorram as reações de fixação dos ingredientes ativos nos componentes polimé-
ricos da madeira. Em média, e dependendo da temperatura ambiente, esse período 
de fixação é de 10-15 dias para o Osmose K-33 (CCA) e de 20-25 dias para o MOQ 
OX 50 (CCB-O);
• Em caso de urgência, esse período de fixação pode ser reduzido a algumas horas, 
mediante secagem forçada em secadores industriais ou por meio da injeção de vapor 
d’água saturado na própria autoclave de tratamento, após a aplicação do vácuo final 
no ciclo de tratamento. A secagem artificial ou a aplicação de vapor saturado, por 
serem medidas de exceção, devem ser realizadas sob a orientação técnica do Depar-
tamento Técnico da Montana Química S.A.;
• A madeira tratada só deve ser liberada para transporte, após a fixação completa do 
preservativo na madeira, o que ocorre quando todo o cromo hexavalente tiver sido 
reduzido à sua forma trivalente, que é o estado de valência em que esse elemento 
químico é considerado benigno à saúde humana e ao meio ambiente, segundo as 
principais agências que cuidam desses assuntos. Entre elas podem ser destacadas a 
EPA americana (Environmental Protection Agency), a ARLA canadense (Agence de 
Réglementation de la Lutte Antiparasitaire) e a CETESB do Brasil-SP (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo);
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• Na prática, a redução completa de cromo hexavalente pode ser avaliada de forma 
extremamente precisa por meio de um ensaio colorimétrico, de uma amostra de ma-
deira tratada, com uma solução de ácido cromotrópico, que em presença de cromo 
(VI) desenvolve uma coloração rosa ou púrpura. Esse método indica, pela ausência de 
cor, que há menos de 15 ppm de Cr (VI) na madeira, condição em que ela poderá 
ser transportada ou manuseada livre de qualquer risco. Essa metodologia faz parte 
dos padrões analíticos (A3-08 – item 11) do Book of Standards da American Wood 
Protection Association americana (AWPA);

Como arremate vale enfatizar que as Boas Práticas de Fabricação estão em aperfei-
çoamento permanente, pois estudos estão sendo desenvolvidos para a melhoria do 
processo de garantia para especificadores e para agências reguladoras. As pesquisas 
continuam nas mais diversas áreas, incluindo a melhor compreensão dos impactos 
ambientais dos produtos, melhoria dos sistemas de tratamento, etc.
 
À medida que tais conhecimentos evoluam, a Montana Química S.A. manterá seus 
parceiros devidamente informados através dos vários canais de comunicação desen-
volvidos e mantidos ao longo desses anos de trabalho conjunto.         

Com esses ajustes pode-se dizer que o CCA continua sendo o produto mais utilizado 
no mundo para o tratamento de madeira de forma que podemos dizer parafraseando 
Jan Stalker: 

“CCA – TEM SIDO UMA LONGA JORNADA QUE AINDA NÃO TERMINOU”.

9. DESTINAÇÃO FINAL DE MADEIRA TRATADA

Toda a madeira preservada tem um ciclo de vida que, uma vez cumprido, deixa como 
alternativas: reutilização ou destinação final.

No caso de postes e de esquadrias de madeira, esse ciclo pode ser ampliado por meio 
de um programa de manutenção que se mostre viável do ponto de vista econômico. Em se 
tratando de rede de eletrificação, estudos americanos mostram que, com um gasto adicional 
de cinco dólares por poste, pode-se estender sua durabilidade até 60 anos de uso.
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A reutilização ou reciclagem de madeira tratada terá impacto em três áreas importantes: 
(1) conservação de florestas, (2) diminuição do uso de aterros industriais e (3) criação de 
mais oportunidades para o negócio de reciclagem.

Programas desse tipo terão ainda outros efeitos benéficos sobre a indústria de preser-
vação de madeiras, tais como: diminuição das regulamentações governamentais, melhoria de 
imagem e da aceitação social e técnica, perante a opinião pública.

Seja reutilização ou reciclagem, no Brasil ambas as hipóteses são promissoras, tendo em 
vista que a grande maioria da madeira a ser descartada encontra-se nos pátios de sucata 
das estradas de ferro ou das companhias de eletrificação, o que simplifica sobremaneira a 
logística de coleta desse material.

9.1. FORMAS DE DESTINAÇÃO FINAL

• As peças e resíduos de madeira tratada não devem nem podem ser reutilizadas 
na fabricação de produtos destinados à queima como carvão ou briquetes; também, 
não podem ser utilizados como combustível em fogões, lareiras, churrasqueiras ou 
para qualquer tipo de queima a céu aberto porque podem produzir gases tóxicos. 
A madeira tratada também não deve ser utilizada na construção de colmeias, prin-
cipalmente nas partes em contato direto com o mel;

• Uma alternativa para evitar o descarte como destinação final da madeira é o 
reuso, pois a madeira tratada pode ser reutilizada para a fabricação de outros pro-
dutos menores como: cavaletes, páletes, cachepots para plantas, cercas, dormentes 
de jardim, estacas em estacionamentos, etc.;

• Para madeiras tratadas provenientes da construção civil, de acordo com a Resolu-
ção CONAMA 307/02, que estabelece critérios e procedimentos para uma gestão 
adequada destes resíduos, as madeiras são classificadas na classe B, pois “são resídu-
os recicláveis para outras destinações tais como: compósitos com outros materiais, 
como por exemplo compósitos simples ou agregados a outros materiais como 
plásticos virgens ou reciclados, cimentos, etc.;

• Em caso de descarte, as opções para destinação final são as seguintes:



56

• Envio dos resíduos de madeira tratada para um aterro industrial controlado e que 
esteja devidamente autorizado pelo órgão ambiental local, de acordo com a legis-
lação ambiental municipal e estadual vigentes; Aterros industriais são construídos 
com modernas técnicas de engenharia e são obrigados a seguir a NBR 10157 
para projeto e operação com resíduos perigosos. No Brasil, a disposição final 
de madeira tratada em aterros industriais é permitida e representa uma solução 
viável, no sentido de se possibilitar, no curto prazo, a resolução de um problema 
incômodo, enquanto outras técnicas começam a aparecer, com apelos de nature-
za social e ecológica mais atrativos.

• Incineração em fornos industriais equipados e devidamente legalizados para a 
queima de resíduos perigosos e em consonância com a legislação ambiental vigente;

• Destinação dos resíduos de madeira tratada das UPM’s  (Usinas de Preservação 
de Madeiras) exclusivamente como biomassa no co-processamento em cimenteiras, 
apoiado nas melhores práticas e técnicas ambientais.

Figura 26: (Fonte: Melhoramentos:) O Co-processamento é a destinação adequada 
e sustentável de resíduos e de passivos ambientais em fornos de cimento
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Outro processo térmico digno de registro, pois já saiu da escala piloto e já foi usado 
semi-industrialmente (10.000 ton/ano), é o chamado processo “Chartherm” desen-

volvido em Bordeaux-França pela empresa Thermya. Essa unidade de Bordeaux funcionou 
durante dois anos, com a finalidade de obtenção de todas as licenças ambientais exigidas 
no continente europeu, que como se sabe são extremamente rígidas. Uma unidade de 
maior porte está sendo ou foi construída em Caen-França, com capacidade para 30.000 
ton/ano, segundo informações dadas pelo Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Thermya (Eng. Jean-Sebastien Héry), empresa detentora dessa tecnologia.

Três etapas compõem o processo “Chartherm”: passagem da madeira pelo picador 
(trituração), tratamento térmico à baixa temperatura (charterização) e separação.

Na trituração, feita num picador específico, projetado para processar peças que, eventu-
almente contenham pregos, parafuso ou pequenas chapas metálicas, a madeira é reduzida 
em estilhas menores, com comprimento de até 5 cm, para serem introduzidas no proces-
sador térmico.

O processo térmico (charterização) é conduzido numa coluna, mantida em regime 
contínuo, segundo uma destilação pirolítica escalonada, com dois fluxos operando em 
contra-corrente.

Os produtos sólidos saem pela base da coluna e são conduzidos para uma centrífuga 
pneumática, onde os minerais são separados do carbono. Note-se, e isso é muito impor-
tante, que o produto final é carbono (com pureza superior a 99%) inerte e que, não deve 
ser confundido com carvão, prestando-se a várias aplicações industriais, seja na forma de 
carvão ativo ou negro de fumo (pneus e elastômeros de uma forma geral).

A importância ecológica mais notável desse processo, além da eliminação dos contami-
nantes metálicos é que, ao se realizar a LCA (Análise de Ciclo de Vida) da madeira tratada, 
deixa de entrar no balanço a parte do CO2 sequestrada da atmosfera pela árvore e que 
na maioria dos processos de descarte, seria devolvida ao meio ambiente, numa espécie de 
fim da moratória de CO2.

Segundo os idealizadores desse processo, cada tonelada de madeira tratada com CCA 
produz 280 kg de carbono e 50 kg de resíduos, que contêm praticamente todos os com-
ponentes metálicos do produto. A usina que funcionava em Bordeaux processava 1.500 
kg de madeira tratada por hora, o que corresponde a 10.000 toneladas por ano, segundo 
informações técnicas publicadas pela Thermya. Uma instalação com essa capacidade na 
França está estimada em 5,5 milhões de euros.

 9.1.1. TECNOLOGIA DE DESTILAÇÃO PIROLÍTICA:
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10. CONCLUSÃO

Desejamos como encerramento desse livro compacto, pela importância da tecnologia de 
preservação de madeiras na conservação dos recursos florestais do planeta usar as pala-

vras de Egon Glesinger, pesquisador austríaco que, em 1949 escreveu o livro “The Coming Age 
Of Wood”, depois publicado em português com o título “A Futura Era da Madeira”:

“As florestas podem ser manejadas para produzir um volume 50 vezes maior de produ-
tos finais e ainda continuar sendo uma fonte renovável de matérias-primas”.

“Só as florestas – e nenhuma outra fonte de recursos naturais – podem produzir tal 
retorno. A floresta pode e deve por fim à escassez crônica de bens materiais que tem casti-
gado a saga humana desde o início da história”.

Pode-se constatar hoje em dia, com os novos desenvolvimentos tecnológicos, que já esta-
mos vivenciando essa era, conforme profetizou o Dr. Glessinger há mais de meio século.

Figura 27: Representação esquemática do processo Chartherm
Fonte: Thermya-France

MOENDO
1) Transportador de corrente
2) Moinho
3) Silo de madeira moída

CHARTERIZAÇÃO 
4) Alimentador
5) Reator
6) Gerador de gases quentes 
7) Queimador
8) Compressor 
9) Lavador de fumos e chaminé 
10) Extrator de carvão
      e transportador 

EXTRAÇÃO - SEPARAÇÃO
11) Moinho pendular 
12) Centrífuga pneumática
13) Coletor de carbono
14) Estocagem de carbono
15) Acondicionamento
      de minerais e metais pesados 
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