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Resumo 

O tratamento térmico de madeiras é um método fácil de ser aplicado, de baixo custo, e surgiu 

com o intuito de melhorar suas propriedades tecnológicas. Com o tratamento térmico a 

madeira passa por algumas alterações em suas estruturas podendo-se ao final obter um 

material com coloração mais homogênea. A mudança de cor da madeira é vista como um 

efeito positivo, agregando valor ao material. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do 

tratamento térmico em diferentes temperaturas, nas propriedades colorimétricas da madeira de 

Eucalyptus grandis. Foram realizados quatro experimentos com as peças de madeira: 

congelamento em um freezer à -20ºC, aquecimento em água à 60ºC, fervura das peças à 

100ºC, tratamento de pressão à 140ºC e 3,8 kgf, e o teste com a madeira natural, à 

temperatura ambiente. Os experimentos de congelamento e aquecimento foram realizados 

com tempo de 15 horas. O de fervura com tempos de 5, 10, e 15h, e no de pressão, o tempo 

utilizado foi de 25 minutos. Os tratamentos com temperaturas e tempos mais elevados 

obtiveram coloração mais escura quando comparados com a madeira in natura, já o 

tratamento de congelamento não sofreu alterações significativas na cor superficial da madeira. 

Portanto, o tratamento térmico permite uma maior valorização de peças de madeira, em 

especial a alteração da cor superficial.  
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EFFECT OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF COLORIMETRIC 

Eucalyptus grandis WOOD 

 

Abstract 

The thermal treatment is a low cost, easy applicable method that came up aiming to improve 

the technological properties of wood (MODES 2010). With the thermal treatment, the wood 

undergoes structural changes that allows, in the end, the acquisition of a material with more 

homogeneous color. The color change in the wood is seen as a positive effect, adding value to 

the material. The objective of this work is to evaluate the effect of thermal treatment, with 

different temperatures, on the colorimetric proprieties of the Eucalyptus grandis wood. Four 
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experiments were made: freezing, heating, boiling and pressure with -20ºC, 60ºC, 100ºC and 

140ºC respectively and natural wood at room temperature. The experiments of freezing and 

heating were made over 15 hours. The boiling over 5, 10 and 15 hours and pressure over 25 

minutes. The experiments with elevated temperature and time resulted in darker superficial 

wood colors when compared to in natura wood. The freezing experiment showed no 

difference in the surface colors. Therefor the thermal treatment allows greater valuing of 

wood, in special its surface color.   

 

Keywords: Heating, freezing, eucalyptus. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A madeira é utilizada para diversas finalidades, na construção civil, indústria 

moveleira, indústria de celulose e papel, fabricação de pisos, portas e janelas, para geração de 

energia, entre outros. É um material que apresenta excelentes propriedades, mas possui 

também algumas características que podem limitar o seu uso, como instabilidade dimensional, 

a susceptibilidade à biodegradação, anisotropia, defeitos de secagem e coloração heterogênea.  

O tratamento térmico é um método de fácil aplicabilidade, de baixo custo e surgiu com 

o intuito de melhorar as propriedades tecnológicas da madeira (MODES 2010). Essa técnica 

consiste na exposição da madeira a diferentes temperaturas, e em diferentes condições, como 

imersão em água, ou acondicionamento em estufas ou muflas, buscando aumentar sua 

qualidade para diferentes usos. Com o tratamento térmico a madeira passa por algumas 

alterações em suas estruturas podendo-se ao final, obter um material com menor 

higroscopicidade, menor variação dimensional, maior resistência à biodegradação (em casos 

de temperaturas mais elevadas), com coloração mais homogênea e com menores defeitos de 

secagem. 

De acordo com Chafe (1992), o aquecimento da madeira em água produz mudanças 

nas propriedades físicas e químicas da madeira e a extensão dessas mudanças depende da 

temperatura e da duração do tratamento. A imersão em água quente possibilita a remoção ou 

redistribuição de alguns extrativos que alteram a estrutura interna da madeira, que podem 

resultar no aumento do coeficiente de difusão da madeira e, consequentemente, no aumento 

da taxa de secagem (CHOONG et al., 1999). 

A pré-hidrólise, em comum com outros tratamentos que aquecem a matéria prima, 

altera a cor e a química da madeira, o que está relacionado com a degradação das 

hemiceluloses (SUNDQUIVIST, 2004) e extrativos fenólicos (MCDONALD et al. al.,1997). 

Segundo Bekhta e Niemz (2003), a formação e oxidação de compostos como exemplo, as 

quinonas, são também causas da mudança de cor do material. A mudança de cor da madeira 

pode ser vista como um efeito positivo, agregando valor ao material. 

Vários tipos de reações podem ocorrer na madeira dependendo da temperatura 

máxima aplicada, como por exemplo, a desidratação, despolimerização, degradação, termo-

oxidação. Essas reações levam a alterações químicas nas principais propriedades, físicas, 

químicas e mecânicas (PARYSEK e ZAKRZEWSKI, 2006). 

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico em 

diferentes temperaturas nas propriedades colorimétricas da madeira de Eucalyptus grandis. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira (LAPEM), 

no Laboratório de Propriedades da Madeira (LPM) e no Laboratório de Celulose e Papel 

(LCP), todos do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Para realização do estudo foram utilizadas 6 árvores de Eucalyptus grandis, de 

aproximadamente 15 anos de idade e diâmetro em torno de 30 cm, originadas de um 

povoamento localizado no Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal de Viçosa. 

Foi utilizada a tora na base de cada árvore, com cinco metros de comprimento. De 

cada tora foram retirados quatro pranchões com três centímetros de espessura, sendo dois de 

cada lado da medula, abrangendo apenas o cerne, eliminando a medula e o alburno. Cada 

pranchão foi identificado em relação à proximidade da medula ou do alburno. 

Dos pranchões foram retirados corpos de prova nas dimensões de 3 x 8 x 30 cm 

(espessura, largura e comprimento), que serão identificados em relação à altura da árvore e 

também em relação à proximidade da medula e alburno. (Figura 1). 

  

 
Figura 1 – Esquema da obtenção dos pranchões e corpos de prova 

Onde:        indica o sentido da base do tronco para o topo. 

 

Foram realizados quatro condições de tratamento: congelamento, aquecimento, fervura e 

pressão. 

No congelamento, as madeiras foram acondicionadas a -20 °C em um freezer doméstico 

por 15 horas, conforme apresentado na Figura 2. 

Na etapa de aquecimento, as madeiras foram submersas em água à temperatura de 60ºC, 

por 15 horas, em um digestor (Reator parr modelo 4555) equipado com um permutador de 

calor (Parr 4848M) (Figura 3). 

Na etapa de fervura, as madeiras foram tratadas, no mesmo digestor citado acima, 

submersas em água à temperatura de 100ºC, nos tempo de 5 h, 10 h e 15h. 

Na etapa sob pressão, as madeiras foram inseridas no mesmo digestor, submersas em 

água, à temperatura de 140 °C, e pressão de 3,8 kgf, durante 25 minutos.  
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No total temos 6 tratamentos, e como testemunha, foi utilizada a madeira in natura, no 

qual não sofreu nenhum tipo de tratamento térmico, conforme Tabela 1. 

 

 
Figura 2 – Freezer doméstico                    Figura 3 – Reator par 

 

 Tabela 1. Tratamentos térmicos da madeira de Eucalyptus grandis 

 
Pré- tratamento Temperatura (°C) Tempo (h) 

 

In natura 22  -  

 

Congelamento -20 15 

 

Aquecimento 60 15 

 

Fervura 100 5 

 
Fervura 100 10 

 

Fervura 100 15 

 

Pressão 140 0,42 

 

Após os tratamentos, a análise colorimétrica foi realizada segundo o sistema CIE-L* a*b* 

(Commission Internacional de L’ Eclaraige), que é um eficiente sistema de determinação de 

cor da madeira com colorímetros ou espectrofotômetros. Os valores de L, “a” e”b” foram 

transformados em RGB para demonstrar a cor real da madeira tratada, através do programa 

“OpenRGB”. O colorímetro utilizado foi o Konica Minolta modelo CR-10 (Figura 4).  
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Figura 4. Colorímetro Konica Minolta modelo CR-10. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando a Tabela 2, observamos que para a variável L, apenas os tratamentos 

fervura e pressão diferiram dos demais. Para o parâmetro “a” apenas a etapa de aquecimento 

diferiu dos demais, apresentando um valor mais baixo dos demais e, portanto, uma cor mais 

próxima do verde. Na análise do parâmetro “b”, a madeira sem tratamento e o congelamento 

não diferiram entre si. Os alores positivos e maiores, significam que são mais próximos da cor 

amarela. Já a etapa de aquecimento foi semelhante aos tratamentos das etapas de fervura e de 

pressão. Estes apresentaram valores mais baixos e, portanto, com cores mais próximas do 

azul. Segundo Bekhta e Niemz (2003), a formação e oxidação de alguns extrativos fenólicos 

presentes na madeira podem ser a causa do escurecimento. Como estes tratamentos são feitos 

em água e dentre os diversos tipos de extrativos presentes na madeira, alguns são 

hidrossolúveis, estes migram para a superfície da madeira ocasionando a alteração da cor. 

Os dados abaixo mostram que a temperatura influencia na mudança de cor da madeira. 

Segundo Moura e Brito (2011), os tratamentos térmicos afetam a estrutura e/ou a quantidade 

de extrativos, resultando na mudança de cor. 

 

Tabela 2. Análise colorimétrica de madeiras termorretificadas entre etapas de tratamento 

Tratamento L “a” “b” 

In natura 67,8 a 20,055 a 21,566 a 

Congelamento 69,411 a 18,288 a 21,433 a 

Aquecimento 69,344 a 14,655 b 17,811 bc 

Fervura 52,466 b 18,989 a 19,1667 b 

Pressão 51,344 b 18,377 a 16,455 c 

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre linhas, não diferem pelo teste tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

De acordo com a Figura 5 observa-se que o congelamento ocasionou um clareamento 

na superfície das peças, assim como o aquecimento durante 15 horas. Já os tratamentos de 

fervura, durante 15 horas, e o de pressão ocasionaram o escurecimento das peças.  
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Figura 5. Análise colorimétrica das etapas. 

 

Os valores das variáveis L, “a” e “b”, foram transformados em RGB para a obtenção 

real da cor da madeira tratada. O valor de L representa a claridade do material e varia de 0 a 

100, “a” a matriz vermelha, que varia da cor verde ao vermelho, e “b” a matriz amarela, que 

varia do azul ao amarelo. Quanto mais próximo do zero for o valor de L mais escuro é o 

material. Valores positivos de “a” e “b” indicam que mais próximo do vermelho e do amarelo 

são as amostras, quando comparadas com o padrão, e quando esses parâmetros são negativos, 

tendem a ter as cores mais próximas do verde e do azul, respectivamente.  

 A cor um pouco mais clara da etapa de pressão quando comparada com a da fervura, 

deve-se ao fato de que na fervura, apesar da temperatura ser mais baixa, o tempo de 

tratamento foi de 15 horas, e o da pressão foi 25 minutos, indicando que o tempo de 

tratamento também pode influenciar na cor final da madeira. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3 da análise apenas da etapa de 

fervura, e analisando o parâmetro L, os tempos de tratamento de fervura a 10 e 15 horas não 

diferem entre si, mas diferiram da madeira sem tratamento e do tratamento de 5 horas. A 

fervura a 5 horas diferiu da madeira sem tratamento e também dos outros dois tempos, 

apresentando um valor maior de L comparado aos outros tratamento de fervura. Quanto maior 

o tempo, mais escura se torna a superfície da madeira e menor é o valor de L. No parâmetro 

“a”, não houve diferença significativa entre a madeira natural e os tratamentos de fervura. No 

parâmetro “b”, a madeira natural não diferiu estatisticamente dos tratamentos de fervura a 10 

e 15 horas, assim como estes últimos não diferiram do de 5 horas. 

 

Tabela 3. Análise colorimétrica na etapa de fervura, com diferentes tempos de exposição. 

Tratamento L “a” “b” 

In natura 67,8 a 20,056 a 21,567 a 

Fervura 5h 59,522 b 16,289 a 17,833 b 

Fervura 10h 53,867 c 19,356 a 19,011 ab 

Fervura 15h 52,467 c 18,989 a 19,167 ab 

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre linhas, não diferem pelo teste tukey a 5% de 

probabilidade. 
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Sendo assim, observa-se que a variável que mais influenciou a coloração da madeira, 

em virtude dos tratamentos, foi o parâmetro L. Apesar de os parâmetros “a” e “b” 

apresentarem valores maiores nos tratamentos de fervura durante 10 e 15 horas, em relação à 

5 horas, os menores valores para “L” resultaram no maior escurecimento da peça.  

De acordo com a Figura 6, podemos observar que o tempo também influencia na cor 

superficial da madeira. Quanto maior o tempo, mais escura se torna a madeira. 

 

 

Figura 6. Análise colorimétrica da etapa de fervura 

 

 

CONCLUSÕES 

 

-  As variáveis tempo e temperatura influenciam na mudança de cor da superfície da madeira. 

-  Temperaturas mais elevadas causam maior alteração na cor da madeira. 

-  Tempos mais prolongados de tratamento ocasionam maior alteração na cor da madeira. 

-  O tratamento de congelamento não afeta significativamente a coloração da superfície da 

madeira. 

-  O tratamento térmico, em especial com altas temperaturas e tempo prolongado, permite 

uma maior valorização de peças de madeira, em especial a alteração da cor superficial.  
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