
Preservação em obras de madeira
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Fundada em   
19 de dezembro de 1912 Fará 108 anos,  em 2020



Eng. Florestal 
Primeiro curso do Brasil 

Com 50 anos

Eng. Ind. Madeireira 
Primeiro curso do Brasil 

Com 20 anos

Programa de Pós graduação em Eng. Florestal 48 anos 



Quais são as 
habilidades e 

conteúdos 
abordados  

preservação na 
Madeira?

Madeira 
Química 
Fiísca  

e Biologia 



O que é Madeira?

“material orgânico, poroso, 
heterogêneo, anisotrópico” 



Como uma árvore cresce?



Como uma árvore cresce?



Como a madeira cresce

A camada do câmbio forma um 
novo grupo de células a cada 
ciclo de crescimento. 
Externamente essas células 
formam a casca, e internamente 
formam a madeira



Como a madeira cresce

Os anéis de crescimento são 
formados pela alternância entre 
o crescimento nos períodos de 
verão e inverno.  



Anéis de crescimento

Pinus com 13 anos  
e 28 cm de diâmetro

Spurce com 92 anos  
e 6,5 cm de diâmetro



CERNE/ALBURNO



ANISOTROPIA  
DA MADEIRA 



Propriedades organolépiticas 
da madeira

Cor  

Cheiro 

Sabor 

Grã



QUANTAS ESPÉCIES ARBÓREAS 
EXISTEM NO MUNDO?

60 065 no mundo, 14% no Brasil 8500 (Botanical Gardens 
Conservation International (BGCI), 2017 

4 mil espécies de madeiras no Brasil  9Catalogo de Árvores do 
Brasil, elaborado pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal 
Brasileiro, FAO 2005) 

 15 mil nomes populares para 4 mil espécies



Coníferas / Folhosas



Coníferas / Folhosas



Coníferas / Folhosas



Composição das Macro Moléculas da Madeira



Como a árvore torna-se uma 
madeira utilizável? 

Derrubada  

Processamento 

Secagem 

Usinagem 

Acabamento



A DEGRADAÇÃO DA 
MADEIRA É UM 

PROCESSO NATURAL 



PARA EVITAR A DETERIORAÇÃO 
DA MADEIRA BASTA QUE UM OU 

MAIS FATORES SEJAM 
CONTROLADOS PARA QUE A 
DEGRADAÇÃO NÃO OCORRA

QUE FATORES SÃO ESSES?



FATORES QUE INFLUENCIAM NA 
DEGRADABILIDADE DA MADEIRA

Teor de Oxigênio/ Teor de umidade  

Quantidade de extrativos solúveis em água, (açúcares e 
polissacarídios) 

Ph da madeira 

Umidade relativa do ar 

Temperatura do ar



Norma de classificação de 
risco



SECAGEM É O PRIMEIO 
TRATAMENTO DE PRESERVAÇÃO

Por que secar a madeira? 
Redução de massa 

Aumento da resistência natural, impedindo proliferação de fungos e 
microorganismos 

Estabilidade dimensional 

Aumento da resistência mecânica 

Usinagem 

Acabamentos



SECAGEM

REMOÇÃO DE ÁGUA OCORRE  
ÁGUA LIVRE 

(no interior da célula) 
-ÁGUA DE IMPREGNAÇÃO  

( água presa a estrutura molecular)



O que é a Durabilidade 
natural da madeira ?

É capacidade da madeira de não ter suas características 
físicas, químicas ou mecânicas alteradas por um agente 
degradador. Geralmente o termo durabilidade natural 
está associado a resistência  a agentes de degradação 
biológica, ou seja, Capacidade de resistir a ação de 

fungos, insetos ou brocas marinhas.



Resistência natural da 
madeira a degradação

Algumas espécies são menos susceptíveis a 
deterioração 

Madeiras de folhosas de crescimento lento 

Madeiras mais densas 

Madeira do Cerne 

Madeiras que têm óleos essenciais, ceras e resinas



História da preservação da 
madeira



Preservação na Antiguidade



Levítico Nova Versão Internacional (NVI-PT) 
Biblia Sagrada, Nova Versão Internacional®, NVI® Copyright © 1993, 

2000 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

O sacerdote irá examinar a casa… Se as 
manchas de mofo forem esverdeadas ou 
avermelhadas e parecerem mais 
profundas do que a superfície da parede,
… 

Ordenará que as pedras contaminadas 
pelas manchas sejam retiradas e jogadas 
num local impuro, fora da cidade.  

 Fará que a casa seja raspada por dentro 
e que o reboco raspado seja jogado num 
local impuro, Depois colocarão outras 
pedras no lugar das primeiras, e 
rebocarão a casa com barro novo… 

Hulton Archive / Getty  

https://super.abril.com.br/historia/por-que-ha-tao-poucas-evidencias-historicas-do-exod



Deus disse a Noé: “Para mim, chegou o fim de todo o mortal, porque a terra 
está cheia de delitos por causa deles; e eis que eu os exterminarei juntamente 

com a terra.  
14 faz para ti uma arca de madeira resinosa. Fá‐la‐ás dividida em 

compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora”  
Antigo Testamento ‐ Gênesis (6 ,13‐14)  

Trecho retirado da dissertação de mestrado Miguel Fevereiro Laranjeira Santos 2016

Arca de Noé. Mosaico da Capela Real, Monreale, Sicília.

A tabuleta se insere entre os 
registros históricos mais antigos 
que se conhecem – por volta de 
4.500 anos, quando nasceram as 
civilizações mais antigas. 



Heródoto [1] (484-424 AC, registra entre 
os quais a extração de óleos, alcatrão e 

resinas, que poderiam ter sido usadas na 
preservação. 

Alexandre Magno 356 Ac. Determina 
que os postes de pontes devem ser tratados 

com Azeite para evitar a deterioração



Descreve 48 essências úteis na 
preservação da madeira, entre as 
quais o bagaço de azeitonas, óleos de 
cedro, valeriana, larch e juniper. 23 a 
79 A.C.



De Architectura 
séc. I a.C 

Aplicação de tratamentos preservadores 
como a carbonização, o óleo de cedro e os 

resíduos da produção de azeite.

Imagem do Livro DE ARCHITECTURA, VITRÚVIO, EDIÇÃO DE 1586, Biblioteca da FAUUSP   



Preservação na Idade Média



“ A arte da Edificatória” 
1485  

Leon Battista Albert 

Aplicação de carbonização 
Submersão da madeira em água salgada 
Ferver a madeira com sub-produtos da 

produção de azeite



Grandes Navegações 

Vida útil de uma embarcação naval 7 a 10 
anos (Marinha Real Inglesa, Willian 
Chapman, Guide Master Marines 1769. 

Sec XVI, Segundo (Wilkinson, 1979) Mais 
de 100 navios da armada espanhola foram 
destruídos por Teredos e Fungos 
apodrecedores. 

As técnicas consistiam em aplicação de 
Breu, Betume e técnicas ente o Abate e a 
preparação da madeira



A Esquadra de Cabral

Das 13 embarcações que 
partiram no Natal de 1499, 
com 1500 homens só 6 
retornaram em 21 de junho 
de 1501 com 
aproximadamente 500 almas 
a bordo. 



Substâncias Químicas



QUANTOS PRESERVANTES DE 
MADEIRA EXISTIAM NO SÉCULO XIX ? 

•CLORETO DE MERCÚRIO , PATENTEADO NO FRANÇA EM 1705, USADO CONTRA 
INSETOS É CORROSIVO, VOLÁTIL INEFICAZ CONTRA BROCAS MARINHAS, FOI 

DESCONTINUADO EM 1863

•SULFATO DE COBRE, FRANÇA 1767, FOI USADO NA ALEMANHA ATÉ 1930, 
EXCELENTE CONTRA FUNGOS EMPREGADO INICIALMENTE PELO MÉTODO BOUCHERIE 

•CLORETO DE ZINCO, SURGIU EM 1815, FOI SUBSTITUÍDO PELO CREOSO POR 
SER ALTAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA

•CREOSOTO FOI PATENTEADO EM 1831 É USADO ATÉ HOJE
FONTES: GRAHAM,1973, VOL. I, P.I-30 , MORAIS, M. A. Z. D. (1996)

4 PRODUTOS



Produto preservante ideal

1. Toxidez  

2. Baixa toxidez à organismos não xilófagos  

3. Ação duradoura  

4. Boa fixação na madeira 

5. Boa Penetração 

6. Retenção 

7. Não alterar as características da madeira  

8. Não interagir com outros materiais 

9. Não ser inflamável 

10.Ser Economicamente viável



Componentes básicos de um 
produto preservante

Conteúdos inertes (produtos diluídos) 

Ingredientes ativos, (componete que 
exerce a ação de inseticida/ fungicida)



Formulações de produtos 
preservantes

O principio ativo precisa ir para a madeira através de um solvente, 
que pode ser de natureza 

Hidrossolúvel 

Oleosa 

Óleo solúvel 

Voláteis 

Pastas

A escolha do solvente dependerá  
• do teor de umidade da madeira  
• situação de uso



Os preservantes geralmente 

São classificados como de uso 
exclusivo, ou seja, precisam de um 
profissional treinado para o uso. 

Para uso em madeira é necessário 
Autorização de uso M.A.



Forma de ação de um produto 
preservante

Ação de ingestão 

Ação inalante 

Ação de contato



Efeito no comportamento 

Efeito desalojaste (o inseto sai do esconderijo) 

Efeito de choque (elimina instantaneamente) 

Efeito Residual ( ingrediente ativo tem alta fixação



Técnicas de aplicação dos preservantes

Fumigação

Injeção por meio de aplicadores



Técnicas de aplicação dos preservantes

Imersão rápida

Aplicação de pastas



Técnicas de aplicação dos preservantes

Pulverização

Pincelamento



Como é feito a escolha da 
técnica de aplicação

Tanto técnica de aplicação como tipo de molécula 
utilizada dependerá da análise caso a caso. 

Análise das condições de exposição 

Análise do risco de degradação 

Análise do valor do bem onde a técnica será aplicada



A melhor técnica de preservação é 
aquela aplicada preventivamente
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