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Resumo 

Avaliou-se o comportamento da perda de massa, densidade básica e da umidade de equilíbrio 

da madeira termorretificada do clone MN-463 (híbrido natural de Eucalyptus urophylla). Para 

tanto, foi utilizado o delineamento experimental inteiramente ao acaso, com 6 tratamentos e 

testemunha, contendo 20 repetições por tratamento. Os tratamentos compreenderam as 

seguintes temperaturas de termorretificação: 140, 160, 180, 200, 220 e 250ºC. Para a umidade 

de equilíbrio houve influência significativa da termorretificação, observou-se que as umidades 

de equilíbrio dos corpos de prova foram maiores para as testemunhas e temperaturas menores 

que para as demais temperaturas de termorretificação. As madeiras dos clones foram 

susceptíveis à perda de massa com o aumento da temperatura. Nas condições experimentais 

aplicadas, não se observou acentuada influência sobre a densidade da madeira termicamente 

tratada. Respeitados os objetivos e as condições específicas do estudo, o fato de não ter sido 

detectada relevante influência da termorretificação sobre densidade, e observada a redução da 

higroscopicidade advinda pelo tratamento térmico conduzem à conclusão de que a 

termorretificação foi positiva. 

Palavras chave: Umidade de equilíbrio, tratamento térmico, densidade. 

Abstract 

This work evaluated the weight loss, basic density and the equilibrium moisture content in 

heat treated wood of MN-463 clone (natural hybrid of Eucalyptus urophylla). Therefore, the 

experimental design was used completely randomized with 6 treatments and control, with 20 

replications. The treatments consisted of the following temperatures: 140, 160, 180, 200, 220 

and 250 ° C. For equilibrium moisture was significant influence of heat treatment, it was 

observed that the equilibrium moisture content of the samples were higher in control and 

temperatures lower than for the other temperatures. The wood showed weight loss with 

increasing temperature. Under the experimental conditions applied, there was no marked 

influence on the basic density of thermally treated wood. Respecting the objectives and the 
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specific conditions of the study, the fact that it was not detected relevant influence of heat 

treatment on density and observed reduced hygroscopicity arising by heat treatment lead to 

the conclusion that the heat treatment was positive. 

Keywords: Equilibrium moisture content, heat treatment, density. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Madeiras com cor e padrões de grã bem definidos apresentam excelentes atributos de 

aparência que são reconhecidas e valorizadas no cenário mundial. O uso da madeira serrada 

pode variar para a fabricação de móveis, instrumentos musicais, forros, etc. Entretanto, 

espécies tropicais que possuem madeira de alto valor agregado, devido às características 

desejadas, estão com suas reservas naturais em declínio devido à exploração desordenada 

destas florestas (MOURA e BRITO, 2011). 

 Plantios com espécies de rápido crescimento vêm sendo bastante utilizados como 

alternativa a supressão da vegetação nativa, aproximadamente 74,8% das florestas plantadas 

no Brasil são do gênero Eucalyptus (ABRAF, 2012). Entretanto a madeira sólida oriunda 

desses plantios vinculada a fins não estruturais vem perdendo valor de mercado devido às 

características intrínsecas do material, principalmente a alta higroscopicidade, anisotropia e 

coloração clara (ZANUNCIO, FARIAS e SILVEIRA, 2014). 

 De acordo com Araújo et al. (2012), uma das tecnologias empregadas para alterar e 

aprimorar a qualidade aparente e a estabilidade dimensional destas madeiras é a 

Termorretificação, a qual consiste em um tratamento térmico que se aplica calor à madeira 

entre 100 e 250°C, visando aumentar a durabilidade natural, melhorar a aparência e aumentar 

a estabilidade dimensional. As madeiras termorretificadas adquirem: colorações semelhantes 

àquelas de madeiras tropicais (que possuem maior valor econômico agregado); considerável 

resistência a agentes xilófagos e à ação climática; alta estabilidade dimensional e baixa 

higroscopicidade (DUCHEZ; GUYONNET, 1998). Entretanto, a termorretificação pode 

impactar negativamente algumas propriedades mecânicas da madeira (STAMM, 1956; 

KAMDEM et al., 2002; BEKHTA; NIEMZ, 2003), existem evidências de que a eliminação 

dos carboidratos durante o tratamento térmico seja a principal causa de redução da resistência 

mecânica em madeiras tratadas. 

 Entre os principais constituintes químicos estruturais da madeira, a hemicelulose é o 

mais instável termicamente. Quando a madeira é submetida ao tratamento térmico, ocorre a 

decomposição parcial das hemiceluloses, o que reduz a acessibilidade dos grupos hidroxilas 

(região amorfa), reduzindo assim a higroscopicidade da madeira (Hill, 2006). Os extrativos 

também são modificados durante o processo de termorretificação, em que, muitos são 

totalmente degradados, bem como, novos compostos são formados a partir da decomposição 

parcial dos polissacarídeos e da lignina (Esteves et al., 2008; Hakkou et al., 2005). 

 A madeira contém compostos químicos como o tanino, que torna possível não só a 

alteração na cor, como também a homogeneidade artificial da cor natural da madeira pela 

aplicação de produtos químicos (MILLER et al., 1985; MITSUI; TOLVAJ, 2005) e de 

tratamentos térmicos (AYADI et al., 2003; MITSUI, 2006). Entretanto, a termorretificação 

demonstra-se como uma alternativa viável, considerando que pode substituir tratamentos 

químicos de espécies cuja impregnação com compostos químicos é proibida de acordo com a 

natureza do uso final da madeira, visto que este procedimento não adota produtos químicos. 

Muitos são os processos utilizados para melhorar as propriedades da madeira, tais como, 
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preservativos, pesticidas, tintas UV absorvente, entre outros. Entretanto, muitos destes geram 

impactos ambientais e estão tendo suas aplicações restringidas (MOHEBBY, 2003).    

 De acordo com as referências literárias há necessidade de mais estudos sobre o 

processo de termorretificação. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

elucidar o efeito da termorretificação em madeiras de Eucalyptus urophylla tratadas em 

diversas temperaturas.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Foram utilizados clones MN-463 (híbrido natural de Eucalyptus urophylla), plantados 

em espaçamento de 3 x 3 m, no município de Paraopeba, estado de Minas Gerais, Brasil. 

Esses clones possuíam sete anos de idade provenientes de plantios comerciais da empresa 

V&M Florestal Ltda. As características químicas e a densidade básica dos clones estão 

apresentadas na Tabela 1. 

  

Tabela 1. Características químicas e densidade básica das madeiras dos clones de MN-463 

(ANDRADE et al.,2011; REZENDE et al., 2010) 

CLONE MN - 463 

Ex Li Ls Lt Ho DB 

5,2 24,5 3,7 28,2 66,6 0,488 

Ex- teor de extrativos totais (%), Li – teor de lignina insolúvel (%), Ls – teor de lignina 

solúvel (%), Lt – lignina total (%), Ho – teor de holocelulose (%), DB – densidade básica 

(g/cm³).  

 A amostragem foi realizada utilizando uma única árvore dividida em secções nos 

sentidos do comprimento e da largura. O tronco foi dividido em 5 toretes de aproximadamente 

5 metros de comprimento cada. Cada torete foi subdividido em toretes de 20 cm e 150 cm. 

Este material foi processado usando uma serra de fita e foram retirados corpos de prova para 

realização os testes de flexão estática (2,5 x 2,5 x 41,0 cm de tamanho) no trabalho de 

Andrade et al. 2011, os corpos de prova que não foram ensaiados foram utilizados para a 

confecção dos corpos de prova utilizados no presente estudo, com as seguintes dimensões de 

2,5 x 2,5 x 4,0 cm (base, altura e comprimento, respectivamente), os quais foram utilizados 

para  realização do tratamento de termorretificação (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema da confecção dos corpos de prova. (Adaptado de ANDRADE et al., 2010). 
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 Os corpos de prova foram secos em estufa a 103 °C durante 24 horas, para obtenção 

da madeira anidra. Passando por uma posterior pesagem para obtenção da Mi (massa inicial), 

em gramas. 

 O material foi termorretificado em estufa. Os tratamentos térmicos ocorreram a 140, 

160, 180, 200, 220 e 250 °C por três horas, sob pressão atmosférica e presença de ar, 

constituindo assim seis diferentes tratamentos, além da testemunha. 

 Após a termorretificação os corpos de prova foram acondicionados em dessecador por 

um período de uma hora (resfriamento até 25°C). Posteriormente, o material foi pesado para 

obtenção da Mf (Massa final), em gramas. 

 Os volumes do material termorretificado (V) foram obtidos por meio das medições de 

suas dimensões utilizando paquímetro de 0,01 mm precisão, a fim de obter-se a densidade 

básica do material termorretificado (Dt) em g/cm
3
, calculada pela equação 1:  

 

                                                      Dt = Mf/V                                                   (Equação 1) 

 De posse dos dados de Mi e Mf, calculou-se a perda de massa (PM) em gramas, por 

meio da equação 2 : 

                                               PM = ((Mi-Mf )/Mi)*100                                    (Equação 2) 

 Posteriormente, o material foi acondicionado em câmara climatização calibrada a 12% 

de equilíbrio higroscópico (60±5% de Umidade Relativa e 20±3 ºC de temperatura), por um 

período de quinze dias. Foram realizadas novas pesagens a fim de obter-se a massa úmida Mu 

em gramas, possibilitando assim o cálculo da umidade de equilíbrio (Ueq.) em percentual, 

utilizando equação 3:  

                                               Ueq. = ((Mu-Mf)/Mf)*100                                  (Equação 3) 

 O delineamento experimental usado no experimento foi o inteiramente casualizado, 

compreendendo 7 tratamentos e 20 repetições. O contraste entre as médias foi determinado 

pelo teste de Scott-Knott a 5% de nível de significância. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos no estudo são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3.  

 A higroscopicidade da madeira do clone MN-463 diminuiu com o emprego da 

termorretificação (Figura 2), pois as amostras adquiriram umidade de equilíbrio menor que a 

testemunha no final do processo, sendo que essa diminuição foi maior em corpos-de-prova 

submetidos a temperaturas maiores. 

 Surini et al. (2012) retratam que o menor teor de umidade de equilíbrio da madeira 

após termorretificação é induzido pelas modificações sofridas em sua estrutura, 

principalmente porque ocorre a degradação dos componentes químicos e da formação de 

ligação cruzada da lignina que afeta na absorção de água. 
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 Batista (2012) testou as temperaturas de 140, 160 e 180º C em Eucalyptus grandis, e 

também verificou menor umidade de equilíbrio nas amostras tratadas, 7,59; 5,74 e 5,20% 

respectivamente contra 8,83% adquiridas pelas testemunhas, quando submetidas a condições 

de 11,5% de equilíbrio higroscópico, corroborando com os resultados obtidos no presente 

trabalho. 

 A mesma tendência foi observada por Calonego (2009) quando submeteu amostras de 

Eucalyptus grandis em condição de 17,5% de umidade de equilíbrio higroscópico após 

termorretificação, entretanto constatou umidades de equilíbrio das madeiras superiores à 

encontradas neste trabalho e por Batista (2012), visto que os valores observados foram 12,1%, 

11,5%, 10,5%, 9,2% e 6,8% nas amostras termorretificadas a 140 ºC, 160 ºC, 180 ºC, 200 ºC  

e 220 ºC e de 13,2% nas testemunhas. 

 Essas diferenças nos valores de umidade de equilíbrio podem ser explicadas pela 

diferentes condições de equilíbrio higroscópico em que os corpos-de-prova foram submetidos, 

além das características diferenciadas apresentadas pelas espécies de Eucalyptus grandis e 

Eucalyptus urophylla. 

 

 

Figura 2- Umidade de equilíbrio das madeiras termorretificadas do Clone MN-463. 

 

 Observou-se aumento da perda de massa com a elevação da temperatura, sendo que as 

diferenças entre alguns tratamentos se mostraram significativas. O maior valor foi para o 

tratamento a 250°C. A Figura 3 representa a perda de massa para as madeiras do clone MN-

463 (hibrido natural de Eucalyptus urophylla) termorretificadas a 6 temperaturas máximas em 

presença de oxigênio, apresentando comparações estatísticas múltiplas entre médias, para 

todos os fatores estudados. A madeira do clone MN-463 apresentou perda de massa mais 

elevada (19,95%) para a temperatura de 250°C bem superior ao observado que para o 
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tratamento de 140°C (0,60%). Isso indica que maiores temperaturas de termorretificação 

proporcionam maiores perda de massa. 

 Os resultados corroboram com a tendência observada por Poubel et al. (2013) que 

analisando o efeito da termorretificação nas propriedades físicas e químicas da madeira de 

Pinus caribaea constataram perdas de massa significativas após a termorretificação, sendo 

maiores para as temperaturas mais elevadas, entretantoos valores diferem dos encontrados no 

presente estudo, para Pinus caribaea  a termorretificação a 200 °C causou uma perda de 

massa de 9,94 %, enquanto a 220 °C, essa perda foi de 21,03 %. A perda de massa ocorre, 

principalmente, pela perda de água presente nas paredes celulares da madeira e pela perda de 

substâncias voláteis, entretanto, de acordo com alguns autores (BORREGA; KÄRENLAMPI, 

2008; CHARANI et al., 2007; ESTEVES et al., 2007) essa perda também pode ser explicada 

pela degradação das hemiceluloses, as quais são os componentes estruturais mais instáveis 

termicamente. Essa degradação é irreversível e vem associada à degradação dos grupos 

hidroxílicos acessíveis, ou seja, responsáveis pela absorção de água nas paredes celulares da 

madeira, o que explica também uma menor umidade de equilíbrio e a maior estabilidade 

dimensional da madeira termorretificada. 

 

 
Figura 3- Perda de massa ocasionada pelo processo de termorretificação. 

  

 Verificou-se que as diferentes temperaturas de termorretificações exerceram pouca 

influência significativa sobre as densidades das madeiras (Figura 4). O comportamento da 

densidade da madeira a 180 °C merece ser destacado, porque a densidade básica da madeira 

tratada a essa temperatura mostrou uma tendência de redução do seu valor superior aos 

tratamentos posteriores, com exceção do tratamento de 250°C, que apresentou mesmo 

comportamento. Isto poderia ter ocorrido devido à redução mais acentuada de massa em 

comparação com a redução de volume, o que poderia explicar o menor valor da densidade, 

pois como observado na figura1 a partir de 180°C a perda de massa passa a ser mais 

acentuada, vale ressaltar ainda que Brito et al (2006) estudando densidade básica e 
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retratibilidade da madeira de Eucalyptus grandis observou que o tratamento térmico não 

exerceu influência significativa na densidade básica da madeira, logo não observa-se neste 

trabalho um tendência clara de que quanto maior a temperatura de termorretificação maior 

será a redução na densidade da madeira termorretificada.                 

             

 

Figura 4- Densidades básicas das madeiras termorretificadas em diferentes temperaturas. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 As madeiras termorretificadas adquiriram menor umidade de equilíbrio do que as 

testemunhas durante a reumificação em câmara de climatização. 

 A termorretificação acarretou perdas de massa nas madeiras tratadas. Os efeitos do 

aumento da temperatura foram perdas de massa mais pronunciadas na madeira de Eucalyptus 

urophylla termorretificada em temperaturas superiors a 180°C. 

 Para as condições experimentais do estudo, os resultados indicaram que o tratamento 

térmico não exerceu muita influência sobre a densidade básica da madeira do clone MN-463. 

Podendo ser considerado como aspecto positivo da aplicação da termorretificação à madeira 

de Eucalyptus urophylla. 

 A termorretificação pode ser considerada um método promissor para a obtenção de 

produtos de maior valor agregado. 
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