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RESUMO 

A madeira da seringueira (Hevea brasiliensis) ao final do ciclo produtivo do látex tem 

potencial para ser destinada a indústria moveleira. A vaporização de toras e a vaporização 

preliminar à secagem (pré-vaporização) são técnicas utilizadas para melhorar a qualidade da 

madeira. O presente estudo avaliou o efeito dessas técnicas em variáveis relacionadas à 

qualidade da madeira de seringueira, sendo essas variáveis: a taxa de secagem, os defeitos de 

secagem e a durabilidade biológica. Para tanto, foram utilizadas 18 árvores de seringueira, de 

cada qual foram retiradas 2 toras, totalizando 36 toras. Em um primeiro momento, 18 toras 

provenientes de 18 árvores foram submetidas à vaporização de toras, por 36 horas, a 100% de 

umidade relativa e a 90°C. Em seguida, todas as toras foram processadas mecanicamente e 

metade do número de tábuas foi submetida ao tratamento de pré-vaporização, por 3 horas, com 

1 hora de aquecimento inicial e na condição de 90ºC, enquanto a outra metade foi mantida em 

seu estado original. Todas as tábuas tangenciais foram submetidas à secagem em estufa 

convencional, sendo que durante esse processo foi avaliada a taxa de secagem e em seguida 

foram avaliados os empenamentos e as rachaduras. Por fim, corpos de prova dos lenhos 

juvenil e adulto de seringueira, provenientes de cinco tábuas centrais de árvores diferentes, 

foram submetidos ao ensaio de apodrecimento acelerado denominado “soil-block” para avaliar 

a durabilidade da madeira ao fungo deteriorador Pycnoporus sanguineus. Os resultados 

mostraram que: (1) a vaporização de toras, a pré-vaporização e a combinação desses 

tratamentos não promoveram efeitos significativos na taxa de secagem da madeira de 

seringueira; (2) todos os níveis de vaporização não alteraram significativamente os índices de 

rachaduras e de empenamentos das tábuas durante a secagem; (3) a vaporização de toras, a 
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pré-vaporização e a combinação desses tratamentos promoveram aumentos significativos nas 

perdas de massa de 7,1%, 10,3% e 10,3% respectivamente para o lenho juvenil e de 23,4%, 

15,2% e 27,3% respectivamente para o lenho adulto da madeira de seringueira e (4) não houve 

diferença estatística na degradação causada pelo fungo P. sanguineus entre os lenhos juvenil e 

adulto da madeira de seringueira. 

____________________________________________________________________________ 

Palavras-chave – madeira de seringueira, taxa de secagem, defeitos de secagem, durabilidade 

biológica. 
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THE EFFECT OF LOG STEAMING AND PRE-STEAMING ON DRYING QUALITY AND 
NATURAL DURABILITY OF Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Müll. Arg. 
Botucatu, 2012. 96p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Universidade Estadual Paulista.  
Author: PAULA LÚCIA MARTINS RODRIGUES 
Adviser: ELIAS TAYLOR DURGANTE SEVERO 
Co-adviser: FRED WILLIANS CALONEGO 

SUMMARY 

The wood of the rubber tree (Hevea brasiliensis) after a decline in latex production has the 

potential to be destined to furniture industry. Log steaming and steaming prior to drying (pre-

steaming) are techniques used for improving the quality of wood. The present study evaluates 

the effect of these techniques in the variables related to the quality of the rubber tree wood, 

among them: drying rate, drying defects and biological durability. For this, it was used 18 

rubber trees; from each tree, 2 logs were removed, totalizing 36 logs. At first, 18 logs from 18 

trees were submitted to log steaming during 36 hours at a temperature of 90ºC and 100% 

relative humidity, while the other part was kept untreated. Then, every log were cut into band 

saw; half of the number was subjected to steaming prior to drying under saturated steam at 

90°C for 3 h after 1 h of heating-up, while the other half was kept in its original condition. All 

flat sawn boards were dried in a kiln. The drying rate, warping and cracks were evaluated 

during this process. Finally the samples of juvenile and mature wood from 5 central boards of 

different trees were submitted to the accelerated test decay called “soil-block” to evaluate the 

durability to white-rot fungus Pycnoporus sanguineus. The results showed that: (1) the log 

steaming, the steaming prior to drying and the combination of these treatment did not promote 

significant effects on the drying rate of boards from rubber trees; (2) all levels of steaming 

applied in this study did not promote significant effects on the boards crack and warp indexes 

during the drying process; (3) the log steaming, the pre-streaming and the combination of 

these treatments promoted significant increases in the mass losses of 7.1%, 10.3% e 10.3% for 

juvenile wood respectively, and of 23.4%, 15.2% e 27.3% respectively for mature wood of 
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rubber tree; and (4) there was no significant difference in the decay caused by P. sanguineus 

fungus between the juvenile and mature wood of rubber tree. 

____________________________________________________________________________ 

Key-words – rubberwood, drying rate, drying defects, biological durability. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A seringueira [Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Müll. 

Arg.)] é uma árvore nativa da Região da Bacia Amazônica cultivada em aproximadamente 9 

milhões de hectares distribuídos pelo mundo, concentrados principalmente no Sudeste 

Asiático (ZHANG et al., 2008). Em 2011, o Brasil possuía 165.648 hectares de seu território 

ocupados com plantios da espécie (ABRAF, 2012). O cultivo dessa espécie apresenta diversas 

vantagens, dentre elas: ser adequado à agricultura familiar, proteger o solo e os mananciais, 

poder ser conduzido em consórcio com outras espécies e possuir um ciclo de exploração do 

látex longo e altamente produtivo.  

A extração do látex para a produção da borracha natural é, no geral, a 

principal finalidade dos plantios de seringueira. Entretanto, quando a espécie atinge entre 25 e 

30 anos de idade, a extração dessa matéria-prima se torna inviável, o que gera disponibilidade 

da madeira de seringueira no mercado. 

No Brasil, a maior parte da madeira de seringueira disponível é 

utilizada para fins energéticos. Entretanto, alguns países asiáticos, a partir da década de 70, 

formaram grupos de pesquisa e desenvolveram tecnologia que permitiu o uso dessa madeira 

pelas indústrias de móveis e de decorações.  

Contudo, além da madeira dessa espécie ser altamente suscetível a 

fungos e insetos, ela apresenta rachaduras e empenamentos relacionados às tensões de 

crescimento e de secagem. Diversas técnicas são utilizadas com o objetivo de melhorarem a 
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qualidade da madeira, dentre elas: a secagem convencional, a vaporização de toras e a 

vaporização preliminar à secagem (pré-vaporização). 

A secagem convencional é um processo indispensável quando o 

objetivo é aumentar o valor agregado da madeira serrada e ela promove, dentre outras 

vantagens, a redução de rachaduras e de empenamentos. A vaporização de toras e a pré-

vaporização de madeira serrada são técnicas nas quais a madeira é submetida ao calor por 

determinado período de tempo e em um ambiente de vapor saturado, o que promove, dentre 

outras vantagens, o aumento da taxa de secagem, o aumento da permeabilidade da madeira e o 

alívio das tensões de crescimento e de secagem. Porém, estudos a respeito do efeito dessas 

técnicas na madeira de seringueira são escassos. 

Sendo assim, a avaliação do efeito dessas técnicas na madeira de 

seringueira pode contribuir para que a utilização desse material seja realizada de maneira mais 

rentável, já que a área plantada com a espécie no Brasil cresce a cada ano, o país possui 

diversos seringais no final de seus ciclos produtivos de látex e a madeira dessa espécie ainda é 

destinada à energia.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito da vaporização de 

toras e da vaporização preliminar à secagem (pré-vaporização) na qualidade da secagem e na 

durabilidade natural da madeira de Hevea brasiliensis. 

Os objetivos específicos foram: 

a) avaliar o efeito dos tratamentos de vaporização de toras e de pré-

vaporização de madeira serrada na taxa de secagem da madeira; 

b) avaliar o efeito dos tratamentos de vaporização de toras e de pré-

vaporização de madeira serrada nos defeitos de secagem da madeira; 

c) avaliar o efeito dos tratamentos de vaporização de toras e de pré-

vaporização de madeira serrada na resistência dos lenhos juvenil e adulto ao fungo 

deteriorador Pycnoporus sanguineus. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Considerações gerais a respeito da Hevea brasiliensis 

 

A Hevea brasiliensis é uma árvore da família Euphorbiaceae, 

popularmente denominada de seringueira, que pode atingir entre 7 e 50 m de altura e 0,35 a 

1,50 m de DAP (SECCO, 2008). A espécie é nativa da região Amazônica e ocorre 

preferencialmente em solos argilosos e férteis das margens de rios e de lugares inundáveis da 

mata de terra firme (LORENZI, 2002). 

A H. brasiliensis é a espécie mais plantada do gênero Hevea sp. 

(GONÇALVES et al., 2002) e seu plantio é realizado por ela ser uma das maiores fontes de 

borracha natural (GONÇALVES et al., 1990), a qual é matéria-prima indispensável em 

diversos setores da indústria, em especial a de pneumáticos (NASCIMENTO e HOMMA, 

1984; SENAR, 2000). 

Segundo Polhamus (1962 citado por Gonçalves et al., 1990), não se 

sabe exatamente quando a borracha foi descoberta. De acordo com Nascimento e Homma 

(1984), a partir do crescimento da indústria automobilística, a borracha se tornou um produto 

estratégico e o Brasil passou a ser o maior fornecedor mundial desse material através da 

exploração extrativista. Os autores comentam que diante da projeção de incapacidade do 

extrativismo suprir as demandas do setor, em 1876 o inglês Henry Wickman exportou 

sementes de seringueira ao Jardim Botânico de Londres e esse material foi, posteriormente, 



9 
 

 

transportado para as colônias inglesas no Sudoeste Asiático, dando início ao processo de 

desenvolvimento do cultivo da espécie naquela região. Somente seis décadas após os ingleses 

terem iniciado as pesquisas em heveicultura é que o Brasil o fez e, dentre os obstáculos, cita-se 

a doença “mal das folhas” causada pelo fungo Microcyclus ulei, que afeta seringais cultivados 

nas áreas em que a seringueira é nativa (NASCIMENTO e HOMMA, 1984). 

No mundo há mais de 9 milhões de hectares plantados com 

seringueira, concentrados principalmente na Tailândia, Indonésia e Malásia (ZHANG et al., 

2008). A área plantada com a espécie no Brasil era de 154.509 ha em 2009 e passou para 

165.648 ha em 2011, o que corresponde a um aumento de 7,21% em dois anos (ABRAF, 

2012). Além disso, Rossmann (2007) afirma que a heveicultura brasileira encontra-se em um 

momento favorável à sua expansão talvez nunca antes existente. 

Gameiro et al. (2004) consideram a heveicultura altamente benéfica ao 

meio ambiente devido à espécie comportar-se de maneira semelhante a uma mata nativa e 

dessa forma ocasionar menos perda de solo por hectare no ano, em comparação com outras 

importantes culturas. O SENAR (2000) afirma que, dentre as vantagens do plantio de 

seringueira, enumeram-se a alta produtividade e a promoção da fixação de mão de obra 

permanente no meio rural. 

No Brasil, evitando-se as zonas favoráveis ao fungo Microcyclus ulei, 

a H. brasiliensis está apta a ser plantada em uma área que abrange quase todo o território 

paulista e mineiro e partes dos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro 

(CAMARGO et al., 2003). Os Estados brasileiros que possuem os maiores seringais para 

exploração de látex são respectivamente São Paulo com 51.339 ha, Bahia com 33.04 ha e 

Mato Grosso com 22.995 ha (IBGE, 2011). 

O clone mais plantado na região do Planalto do Estado de São Paulo é 

o RRIM 600 (GONÇALVES, 1999), que se trata de um clone secundário resultante do 

cruzamento dos clones primários de origem malaia Tjir 1 e PB 86 (GONÇALVES et al.,1993). 

Além da extração do látex, a seringueira é capaz de gerar outros tipos 

de renda, dentre elas: sementes para a extração de óleo vegetal, instalação de apiários nos 

povoamentos para a produção de mel e a extração da madeira (GONÇALVES, 2002). 

Segundo Gonçalves (2002), no final do ciclo produtivo do látex, as 

árvores de seringueira apresentam circunferência à altura do peito entre 100 e 110 cm, sendo 
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aptas para o corte aproximadamente 184 árvores por hectare, com uma produção de 0,62 m³ de 

madeira proveniente do tronco e em torno de 0,39 m³ provenientes dos ramos laterais, 

totalizando 1,10 m³ por árvore. 

De acordo com Dhamodaram (2008), a produção anual mundial de 

madeira de seringueira durante o período entre 1998 e 2003 foi estimada em 41 milhões de m³, 

sendo que apenas 11 milhões de m³ foram destinados à serraria ou à indústria de 

compensados. O autor afirma que o potencial de produção deverá aumentar em até 

aproximadamente 52 milhões de m³ no período entre 2016 e 2021 e a quantidade destinada à 

serraria poder alcançar 14 milhões de m³. 

Após 1970, a Malásia tornou-se líder mundial no processamento e 

utilização da madeira de seringueira e atualmente o setor gera um pouco menos de US$ 2 

bilhões por ano (FAO, 2011). 

Kronka (2008) fez uma projeção da produção de madeira de 

seringueira no Brasil considerando cortes programados para 25 anos e incremento médio anual 

(IMA) de 20 m³.ano-1 e 30 m³.ano-1 e observou que a quantidade dessa madeira disponível no 

país irá aumentar com o tempo, conforme pode ser observado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Projeção da disponibilidade de madeira de seringueira no Brasil, adaptado de Kronka 
(2008). 
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De acordo com Kronka et al. (2006), a exploração da madeira de 

seringueira no Estado de São Paulo possui, além da própria rentabilidade da atividade, o 

estímulo de que a maioria dos seringais paulistas estão localizados na mesma região dos polos 

moveleiros paulistas, o que também possibilita a essas indústrias a substituição do uso da 

madeira proveniente da Amazônia pelo uso da madeira de seringueira.  

Lim e Ani Sulaiman (1999) e Santana et al. (2001) afirmam que a 

madeira de seringueira pode ser utilizada na fabricação de diversos produtos, entre eles: 

móveis, artigos decorativos e utilitários, pisos, painéis e artigos para acabamento de interiores. 

Após o corte, a madeira de seringueira apresenta cor que varia do 

branco ao creme, às vezes com um tom rosáceo e durante seu processamento ela apresenta 

facilidades para serrar, furar, tornear, pregar e colar (LIM e ANI SULAIMAN, 1999; 

KILLMANN e HONG, 2000). 

A madeira dessa espécie possui um teor de umidade inicial entre 60 e 

80% e a massa específica a 0% de umidade varia entre 560 e 650 kg.m-3 (KILLMANN e 

HONG, 2000). Ela apresenta contração tangencial, radial e longitudinal na ordem de 7,4%, 

5,1% e 2,3% (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

Leonello (2011) estudou os clones de H. brasiliensis GT 1 e RRIM 

600 e observou, respectivamente, resistência à compressão paralela às fibras de no mínimo 

41,55 e 34,96 MPa, módulo de ruptura de no mínimo 79,67 e 61,05 MPa e dureza Janka de no 

mínimo 57,27 e 50,03 MPa. 

Quanto à anatomia, a madeira de seringueira possui porosidade difusa, 

as pontoações são areoladas restringindo-se no geral às paredes radiais, há presença de cristais 

nas células dos raios ou do parênquima axial (RICHTER e DALLWITZ, 2009), os vasos são 

grandes e aparecem como linhas marrons radial e tangencialmente (KILLMANN e HONG, 

2000) e o lúme dos vasos normalmente é preenchido por tilos (PRIYADARSHAN, 2011), 

proliferações de células parenquimáticas que podem entupir os vasos da madeira e promover 

uma redução de sua permeabilidade (OLIVEIRA et al., 1986). Segundo Pendlebury e Petty 

(1993) as pontoações das fibras da madeira de seringueira não são obstruídas, o que contribui 

com o fluxo de fluídos. Os autores observaram valores de permeabilidade gasosa nas direções 

longitudinais no cerne de H. brasiliensis de até 286,5 cm³ / cm.atm.s. 
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Peries (1990) estudando a composição química da madeira de 

seringueira observou valores de celulose, lignina, pentosanas, resinas e outros compostos na 

ordem de 43,9%, 23,3%, 18,0%, 3,9% e 10,9%. Allwi (2006) observou, para a madeira dessa 

espécie, teores de holocelulose entre 73,44 e 77,79%, de extrativos entre 0,70 e 1,28% e de 

cinzas entre 0,81 e 1,29%. 

Oliveira Júnior (2011) estudando a madeira de seringueira proveniente 

de árvores de 53 anos de idade, avaliou o lenho juvenil e adulto provenientes de regiões com e 

sem painel de extração de látex. O autor observou nas amostras provenientes da região com 

painel, que o lenho juvenil apresentou teores de holocelulose, lignina e extrativos totais 

respectivamente de 72,47%, 17,20% e 7,54% e que as respectivas propriedades para o lenho 

adulto foram de 73,50%, 16,99% e 6,96%. Já para as amostras provenientes da região sem 

extração de látex, o lenho juvenil apresentou teores de holocelulose, lignina e extrativos totais, 

respectivamente de 72,63%, 17,01% e 8,07% e as respectivas propriedades para o lenho adulto 

foram de 74,01%, 17,06% e 7,31%. 

Segundo Bowyer et al. (2007) e Forest Products Laboratory (2010), o 

lenho juvenil refere-se à madeira formada nos primeiros anos de vida da árvore e dessa forma 

localizada próxima à medula, e o lenho adulto refere-se à madeira formada quando o câmbio 

da árvore atinge determinada maturidade. Os autores afirmam que o lenho juvenil possui um 

maior ângulo das microfibrilas, normalmente correlacionado com um alto grau de contração 

ou inchamento longitudinal e um elevado teor de lignina. Ferreira et al. (2011), estudando a 

madeira de Hevea brasiliensis com 50 anos de idade, observou que o lenho juvenil ocorre da 

medula até 40 a 55 mm e o lenho adulto ocorre a partir de 40 a 55 mm da medula. 

Os altos teores de açúcares e amido armazenados nas células 

parenquimáticas da madeira de seringueira fazem com que ela seja altamente suscetível a 

fungos e insetos (PERIES, 1990) e, a fim de minimizar esse entrave, Simatupang et al. (1994) 

recomendam que as toras recém cortadas sejam rapidamente tratadas com fungicida ou 

submetidas à secagem. 

Além da alta suscetibilidade a fungos e insetos, Lim et al. (2003) 

afirmam que a genética, as condições ambientais e a natureza do crescimento, podem provocar 

a ocorrência de lenho de reação e de tensões de crescimento, que por sua vez afetam a 



13 
 

 

qualidade da madeira de seringueira, suas características e a sua utilização e geram distorções 

como rachaduras e empenamentos. 

O lenho de reação é formado devido à ação do vento ou quando a 

madeira desvia-se da vertical inclinando-se mais do que um ou dois graus, sendo que em 

coníferas ele é formado abaixo da inclinação do terreno e denominado lenho de compressão e 

em folhosas ele é formado acima da inclinação do terreno e denominado lenho de tração. No 

lenho de tração, a lignificação da parede secundária das fibras não ocorre de maneira natural e 

o que é formado é uma camada altamente celulósica, denominada camada gelatinosa ou 

camada “G” (BOWYER et al., 2007; FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

Latorraca e Albuquerque (2000) afirmam que o lenho de tração causa elevada instabilidade 

dimensional, principalmente no sentido axial, baixa resistência à compressão e flexão e 

dificuldade na trabalhabilidade e a colagem da madeira, pois sua superfície apresenta-se com 

aspecto áspero. 

Lim e Ani Sulaiman (1994) e Lim et al. (2003) comentam que a 

presença de lenho de reação na madeira de seringueira provoca uma maior contração 

longitudinal gerando empenamentos durante sua secagem, principalmente encurvamentos, 

arqueamentos e torcimentos. 

Já as tensões de crescimento são o resultado de forças internas que 

atuam no lenho com o objetivo de manter as árvores eretas (PONCE, 1995). Wilhelmy e 

Kubler (1973 citados por Trugilho et al., 2002), afirmam que essas forças originam-se no 

câmbio a medida que sucessivas camadas de novas células são depositadas nessa região, pois 

durante o processo de maturação, as células tendem a contraírem-se longitudinalmente e 

expandirem-se transversalmente, gerando tensões de tração nas porções externas do lenho e de 

compressão na região central do lenho. 

Ponce (1995) afirma que a liberação das tensões de crescimento 

durante o processo de corte das árvores ou processamento mecânico das toras ocasiona 

rachaduras e empenamentos. Segundo Latorraca e Albuquerque (2000), as tensões de 

crescimento são mais comuns em folhosas do que em coníferas, geralmente são encontradas 

em espécies de rápido crescimento, baixa densidade e em folhosas tropicais e apesar de não 

ser uma característica intrínseca do lenho juvenil, nessas regiões são mais comuns às 

rachaduras e os empenamentos. 
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3.2 Aspectos relacionados à secagem da madeira 

 

Em árvores vivas ocorre uma condução frequente de seiva, solução 

aquosa com diversos componentes e que para o estudo da secagem de madeiras pode ser 

denominada de água, pois a quantidade de substâncias orgânicas e minerais presente é 

pequena e não influencia significativamente nas propriedades da secagem (PRATT, 1974; 

GALVÃO e JANKOWSKY, 1988; SKAAR, 1988; SIMPSON, 1991; ELEOTÉRIO, 2009). 

Após a derrubada das árvores, a água é removida da madeira até o teor de umidade de 

equilíbrio do ambiente (MARTINS, 1988).  

A secagem da madeira pode ser realizada através de diversos métodos: 

ao ar livre, convencional em estufa com controle de temperatura, circulação de ar e umidade, 

utilizando vácuo, alta frequência, altas temperaturas, produtos químicos, entre outros 

(JANKOWSKY, 1990; BOWYER et al., 2007). Ela é fundamental para a utilização da 

madeira, além de ser o processo de transformação que mais agrega valor a esse material 

(JANKOWSKY et al., 2000, SEVERO, 2000). 

A secagem convencional é um processo de transporte de água para 

fora da madeira com o objetivo de alcançar um teor de umidade adequado, no qual é utilizada 

uma combinação de temperatura, umidade e velocidade no interior de uma estufa, a fim de 

garantir a qualidade da madeira ao término do processo (SRIVARO et al., 2008). 

A estufa de secagem convencional da madeira pode ser definida como 

uma estrutura fechada com a finalidade de reduzir o teor de umidade da madeira e de seus 

subprodutos através de quatro características essenciais: (1) sistema de aquecimento, para 

manter o ar entre 35 e 100ºC; (2) sistema de troca de ar, com “dampers” ou janelas que 

promovem a troca do ar entre o interior e o exterior da estufa; (3) sistema de umidificação, 

para manter a umidade relativa nos níveis necessários e (4) sistema de circulação forçada de 

ar, para promover a circulação do ar por toda a pilha de madeira (PRATT, 1974). 

Dentre as vantagens que a secagem racional da madeira propicia, 

destacam-se a redução dos riscos de degradação, a redução da movimentação dimensional, a 

redução de defeitos como empenamentos e rachaduras e a redução do peso da madeira com 

consequente diminuição de gastos com o transporte (PRATT, 1974; SIMPSON, 1983; 

GALVÃO e JANKOWSKY, 1988; CALONEGO, 2004). 
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Influenciam nas características da secagem, a estrutura, a localização e 

a quantidade de água na madeira (SIMPSON, 1991). A madeira é um conjunto heterogêneo de 

diferentes tipos de células (BURGER e RICHTER, 1991), cada célula possui uma cavidade 

(lúme) e paredes compostas de várias camadas diferentes (SIMPSON, 1991). A maioria das 

células da madeira é alongada, orientada paralelamente ao eixo longitudinal da árvore e são 

denominadas de fibras e traqueídeos ou elementos de vaso, sendo que apenas as folhosas 

apresentam elementos de vaso (SIMPSON, 1991; FOREST PRODUCTS LABORATORY, 

2010). Os vasos são os maiores responsáveis pela movimentação de líquidos e gases nas 

madeiras de folhosas (SIAU, 1971; FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). Tanto as 

madeiras de folhosas quanto às de coníferas possuem também raios, os quais são células 

orientadas horizontalmente no sentido medula casca para condução radial de seiva, e possuem 

parênquimas axial e longitudinal, os quais são responsáveis principalmente pelo 

armazenamento de nutrientes (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

As pontoações, que são pequenas aberturas que ligam as células da 

madeira, podem influenciar na secagem de madeiras, pois são uma importante via para o fluxo 

da água e podem se tornar obstruídas com substâncias diversas, provocando redução da 

permeabilidade da madeira e redução da velocidade de secagem (SIMPSON, 1991). Segundo 

Burger e Richter (1991) algumas espécies possuem tilos, que são proliferações de células 

parenquimáticas que penetram nos vasos adjacentes pelas pontoações e dificultam a secagem 

por obstruírem as vias normais de líquidos.  

O cerne e alburno afetam a velocidade da secagem das madeiras 

(SIMPSON, 1991). Segundo Burger e Ritcher (1991), à medida que a árvore cresce, as partes 

internas do tronco (cerne) distanciam-se do câmbio, perdem gradativamente sua atividade vital 

e sofrem deposição de resinas, carboidratos e outras substâncias resultantes da transformação 

dos materiais de reserva contidos nas células parenquimáticas do alburno interno. Simpson 

(1991) afirma que a infiltração de substâncias no cerne pode torná-lo mais resistente ao fluxo 

de umidade (menos permeável) que o alburno, o que requer um tempo de secagem maior e, 

além disso, a menor permeabilidade torna o cerne mais suscetível a certos defeitos de secagem 

e por isso requer condições de secagem mais leves. 

Srivaro et al. (2008) afirma que a produção de madeira serrada de 

seringueira consiste principalmente no processamento mecânico das toras, no tratamento 
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preservativo e na secagem em estufa e que, dentre esses processos, a secagem consiste em 

estágio crucial por consumir tempo e energia e por ter um risco relativamente alto de causar 

degradação na madeira. 

Para compreender o processo de secagem é importante entender a 

relação entre a água e a madeira. A quantidade de água na madeira verde ou úmida varia 

amplamente entre as espécies, dentro da mesma espécie e até mesmo ao longo do fuste de uma 

árvore (SKAAR, 1972; MACKAY e OLIVEIRA, 1989; SIMPSON, 1991). Segundo Simpson 

(1991), a variação do teor de umidade pode ser de 30% para a madeira de algumas espécies e 

de 200% ou mais em outras espécies. 

A água presente na madeira pode ser classificada como: (1) água livre 

ou capilar, quando localizada nos lúmes celulares, espaços intercelulares e aberturas de 

pontoações e; (2) água higroscópica ou de impregnação, quando se encontra adsorvida às 

paredes celulares (KOLLMANN e CÔTÉ, 1968; PRATT, 1974; CECH e PFAFF, 1977; 

GALVÃO e JANKOWSKY, 1988; SIMPSON, 1991; BOWYER et al., 2007). 

A água livre é mantida aderida à madeira por forças capilares 

(KOLLMANN e CÔTÉ, 1968; CECH e PFAFF, 1977; ELEOTÉRIO, 2009) e sua remoção 

afeta as propriedades elétricas e térmicas da madeira (SIMPSON, 1991; SANTINI, 1996). A 

água higroscópica é mantida aderida à madeira por forças elétricas dos átomos (KOLLMANN 

e CÔTÉ, 1968; CECH e PFAFF, 1977) e sua remoção afeta as propriedades mecânicas e 

físicas da madeira, como a contração e o inchamento (SIMPSON, 1991; MUNIZ, 1993; 

SANTINI, 1996; ELEOTÉRIO, 2009). 

A remoção da água higroscópica causa a contração da madeira devido 

à saída das moléculas de água que estão ligadas às microfibrilas celulósicas (um dos 

componentes que formam a parede celular), pois com essa saída de água as microfibrilas se 

reaproximam e ocorre uma diminuição dimensional do material (OLIVEIRA et al., 2010).   

De modo geral, Skaar (1972), Pratt (1974), Cech e Pfaff (1977) e 

Bowyer et al. (2007) afirmam que durante a secagem a água livre é a primeira a deixar a 

madeira, movendo-se para a superfície e em seguida evaporando, pois as forças que a mantém 

aderida a madeira são menores que as forças que mantém a água higroscópica.  

A remoção da água livre ocorre até o ponto de saturação das fibras 

(PSF) (SIMPSON, 1991; BOWYER et al., 2007) e a remoção da água higroscópica ocorre 
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abaixo do PSF. Segundo Skaar (1972), Simpson (1991), Santini (1996), Bowyer et al. (2007), 

Eleotério, (2009) e Forest Products Laboratory (2010), o PSF refere-se ao teor de umidade em 

que, teoricamente, as paredes celulares estão saturadas e toda a água livre foi removida, ou 

seja, as cavidades celulares estão vazias. 

De acordo com SIMPSON (1991) o PSF é importante na secagem da 

madeira, pois é necessária mais energia para evaporar a água contida nas paredes celulares do 

que para evaporar a água contida nas cavidades celulares (em torno de 5% a mais de energia a 

15% de umidade e em torno de 15% a mais de energia a 6% de umidade). 

Jankowsky (1995) afirma que a movimentação de água acima do PSF 

é governada por um fenômeno capilar e abaixo do PSF ela ocorre por um fenômeno difusivo. 

 

3.2.1 Movimento de água acima do PSF 

 

O movimento da água acima do ponto de saturação das fibras baseia-se 

no fenômeno da capilaridade e segue a lei de Hagen-Poiseuille (KOLLMANN e CÔTÉ, 

1968). 

Em um capilar cheio, o movimento da água ocorre devido às 

diferenças em tensão geradas por forças existentes na superfície do menisco do capilar 

(KOLLMANN e CÔTÉ, 1968; SIMPSON, 1991; ROZAS MELLADO, 2007) e assim, 

desconsiderando as diferenças na pressão do ar existente dentro do capilar, essa tensão “T”, 

em um menisco balanceado de um capilar com raio “r”, pode ser calculada através da equação 

1. 

 

            
  
   

       
  
 

                                 ) 

Sendo: 

T = tensão capilar, kgf.cm-2; 

H - altura a que o líquido sobe no capilar, cm; 

  - massa específica do líquido, g.cm-3; 

  - tensão superficial do líquido, Kgf.cm-1; 

r - raio capilar, cm.  
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Na Figura 2 pode ser observado o esquema de um capilar com um 

menisco balanceado (mais côncavo) e com outro não balanceado (quase plano). Rozas 

Mellado (1993) e Severo (1998) afirmam que no menisco côncavo a pressão de vapor é menor 

do que no menisco quase plano e essa diferença em tensão promove uma movimentação da 

água da região de maior pressão para a de menor pressão, de forma que com a redução da 

pressão de vapor do menisco, há um aumento da tensão superficial, a qual é máxima quando o 

raio da interface do menisco ar-água atinge o raio do capilar. 

 

 
Figura 2. Esquema simplificado do movimento de água em um capilar, adaptado de Kollmann 
e Côté (1968). 
 

De acordo com Skaar (1972), o movimento de água capilar é 

influenciado pela presença de bolhas de ar no interior das células da madeira. Segundo Siau 

(1971) as bolhas de ar presentes no interior das células exercem uma pressão sobre essas, de 

forma que, com o aumento da temperatura, as bolhas se expandem e, caso a membrana das 

pontoações não esteja obstruída, elas exercem uma pressão sobre a água empurrando-a para 

zonas de menor pressão.  
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3.2.2 Movimento de água abaixo do PSF 

 

Segundo Simpson (1991), Jankowsky (1995) e Severo (1998), o 

movimento de umidade através da madeira abaixo do PSF é considerado um fenômeno de 

difusão, processo espontâneo no qual moléculas de substância se movimentam de uma zona de 

maior concentração para uma zona de menor concentração, tendendo o equilíbrio. 

Bhamhall e Wellwood (1976 citado por Rozas Mellado, 1993) e 

Severo (1998), afirmam que a água se movimenta na madeira por difusão através de três 

caminhos: (1) movimento de vapor de água entre as pontoações e o lúme celular; (2) 

movimento da água higroscópica através da parede celular e (3) movimento de água 

higroscópica e de vapor de água entre a parede celular e o lúme celular. 

Rozas Mellado (2007) afirma que o movimento por difusão de água 

higroscópica é devido à existência de um gradiente de umidade que se desenvolve entre as 

paredes celulares mais externas e as mais internas da madeira, sendo que à medida que a 

umidade começa a evaporar das paredes celulares próximas à superfície da peça de madeira, 

ocorre um fluxo de água das células internas da madeira para as externas. Simpson (1991) 

afirma que a saída de água higroscópica se dá principalmente pela secção transversal da tábua, 

pois a espessura da mesma é muito menor que o seu comprimento e a difusão radial é maior 

que a tangencial. 

Segundo Rozas Mellado (1993) e Severo (1998), durante a secagem da 

madeira, o fluxo e o gradiente de umidade são variáveis no tempo e no espaço e o fenômeno 

da difusão de vapor de água na madeira é governado pela segunda lei de Fick, conforme pode 

ser demonstrado pela equação (2). 

 

  
  

      
     

     
                                           2) 

Sendo: 
  
  

  Quantidade de água removida (M) na unidade de tempo (t); 

     Coeficiente de difusão médio da madeira, cm².s-1; 

   
    = variação da umidade na distância (x). 
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3.2.3 Controle de qualidade no processo de secagem 

 

3.2.3.1 Taxa de secagem 

A taxa de secagem refere-se à porcentagem de água evaporada em um 

determinado intervalo de tempo (MUÑIZ, 1993; SEVERO, 1998) e é uma variável que 

fornece informações importantes sobre o comportamento da madeira na secagem (SANTINI e 

HASELEIN, 2002). Segundo Simpson (1991), a taxa de secagem depende do gradiente de 

umidade, da umidade relativa, da temperatura, da circulação de ar e da espessura da madeira.  

De acordo com Forest Products Laboratory (2010), durante a secagem 

da madeira, a água movimenta-se normalmente de zonas de alto teor de umidade para zonas de 

baixo teor de umidade, assim ocorre circulação de água do interior da madeira para a sua 

superfície e ocorre evaporação de água a partir da superfície. Após a secagem da superfície da 

peça de madeira, os teores de umidade entre o interior e o centro das peças são distintos, o que 

gera um gradiente de umidade (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010) e a diferença 

de pressão de vapor entre o interior e a superfície pode ser considerada como a força motriz 

para a saída da água (PRATT, 1974). 

Martins (1988) afirma que a umidade relativa do ar é a razão entre a 

quantidade de vapor de água contida num determinado volume de ar e a quantidade máxima 

de vapor de água que este mesmo volume poderá conter na mesma temperatura. O autor 

conclui que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de água que o ar poderá conter, 

acelerando a evaporação na superfície da madeira e estimulando a retirada da umidade do 

material. Simpson (1991) comenta que quanto menor é a umidade relativa do ar, maior é o 

fluxo capilar e menor é o teor de umidade na superfície da madeira, o que aumenta o gradiente 

de umidade e a taxa de difusão (SIMPSON, 1991). 

Cech e Pfaff (1977) afirmam que o calor é a fonte da qual as moléculas 

de água adquirem a energia cinética necessária para evaporarem. Segundo Simpson (1991), 

quanto maior a temperatura, mais rápido é o movimento de água da região mais úmida para a 

região mais seca. Entretanto, é importante ressaltar que o aumento da temperatura influi na 

umidade relativa do ar acelerando a difusão e que, durante o movimento de água capilar, não é 

necessário utilizar temperaturas muito elevadas, pois o efeito do aquecimento não aumenta 

significativamente a velocidade de secagem acima do PSF (MARTINS, 1988). Pratt (1974) 



21 
 

 

afirma que para peças de madeira de Picea sitchensis com teor de umidade de 16% na 

superfície e 40% no centro, o gradiente de pressão de vapor a uma temperatura de 50°C é 

quatro vezes maior do que a 20°C e com uma temperatura de 80°C é oito vezes maior. 

De acordo com Severo (1998), o fluxo do ar no processo de secagem 

exerce como funções básicas a transferência de calor para a superfície da madeira e 

transferência de massa de vapor de água da superfície para o ar. Se a circulação do ar for 

baixa, a velocidade da secagem também é baixa, pois será necessário mais tempo para que a 

superfície da peça de madeira atinja o teor de umidade de equilíbrio (FOREST PRODUCTS 

LABORATORY, 2010). Steinhagen (1974 citado por Santini e Haselein, 2002), afirma que a 

velocidade do ar influencia a taxa de secagem, entretanto, essa influência manifesta-se apenas 

acima de certos valores de teor de umidade. Santini e Haselein (2002) estudando a madeira de 

Pinus elliottii submetida à secagem a 50°C e velocidade do ar a 2,3 m.s-1 e a 5,0 m.s-1 

observaram que a influência da velocidade do ar sobre a taxa de secagem foi decrescente à 

medida que o teor de umidade foi reduzido, de modo que acima de 70% de umidade, o tempo 

decorrido a 5,0 m.s-1 e a 2,3 m.s-1 foi respectivamente de 5,72 e 3,49 horas e entre 15 e 10% de 

umidade, o tempo decorrido a 5,0 m.s-1 e a 2,3 m.s-1 foi de respectivamente 1,26 e 0,74 horas. 

A taxa de secagem também sofre influência da dimensão da peça, 

sendo que ela aumenta com o aumento da espessura da peça (SIMPSON, 1991), pois o 

incremento na espessura implica no aumento da proporção entre a massa de água a ser retirada 

e a superfície de evaporação, tornando o processo mais lento (ANDRADE, 2000). 

No geral, as espécies com menor massa específica tendem a secarem 

mais rapidamente, pois possuem mais espaços vazios por unidade de volume e a umidade do 

ar move-se mais rapidamente pelos lúmes que pelas paredes celulares (FOREST PRODUCTS 

LABORATORY, 2010). 

Segundo Jankowsky et al. (2000), a secagem é caracterizada por 3 

estágios distintos, sendo que: na primeira fase a taxa de secagem é constante, pois a água na 

superfície da madeira evapora e a água líquida movimenta-se do interior da peça até sua 

superfície por forças de capilaridade, assim enquanto a superfície da madeira se mantém 

úmida a ponto de acompanhar a evaporação, a taxa de secagem é constante; na segunda fase 

da secagem a quantidade de água líquida que chega até a superfície é menor que a quantidade 

de água evaporada; e na terceira fase da secagem não existe mais água livre, sendo assim as 
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duas últimas fases da secagem não são constantes e são caracterizadas pela saída de água 

através do fenômeno da difusão.  

De acordo com Choo e Hashim (1994), a madeira serrada de Hevea 

brasiliensis tem uma secagem relativamente rápida. Os autores verificaram que tábuas com 25 

mm de espessura e teor de umidade inicial de 60% demoraram de 6 a 8 dias para secarem até 

atingir teor de umidade entre 8% e 10%. 

Lim et al. (2003) comentaram que para tábuas de seringueira verde 

com 30 mm de espessura, com densidade entre 0,480 a 0,650 g.cm-3, a secagem tem duração 

entre 7 e 9 dias até um teor de umidade final de 8% a 10%, já para tábuas com 55 mm de 

espessura a secagem tem duração entre 12 e 15 dias. 

Srivaro et al. (2008) observaram que tábuas de H. brasiliensis de 30 

mm de espessura, provenientes de árvores com idade entre 25 e 30, submetidas à secagem 

com temperatura final de 60ºC, 75° e 90ºC, apresentaram taxas de secagem acima do PSF de, 

respectivamente 1,7%/hora, 2,1%/hora e 2,7%/hora e abaixo do PSF na ordem de 0,3%/hora, 

0,6%/hora e 1,0%/hora. 

 

3.2.3.2 Defeitos de secagem 

 

Durante o processamento da madeira é comum o surgimento de 

defeitos (SIMPSON, 1991), sendo que os que geralmente aparecem durante a secagem podem 

ser devido ao processo de secagem ou decorrentes das características da madeira (SANTOS, 

2002). Segundo Simpson (1991), são denominados defeitos de secagem qualquer característica 

que ocorre durante o processo de secagem de uma peça de madeira e que reduz o seu valor e, 

além disso, os defeitos que se desenvolvem em peças de madeira seca durante operações de 

usinagem, colagem e acabamento podem ser devido às práticas ineficientes da secagem 

empregada à madeira.  

Os principais defeitos de secagem são o colapso, o endurecimento 

superficial, as rachaduras e os empenamentos denominados de encanoamento, arqueamento, 

encurvamento e torcimento (SIMPSON, 1991; GALVÃO e JANKOWSKY, l988; SANTOS, 

2002), conforme podem ser verificados na Figura 3. 
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Figura 3. Tipos de empenamentos que ocorrem na madeira durante sua secagem, adaptado de 
Simpson (1991). 

 

Na secagem, a madeira é submetida a tensões internas e a compreensão 

desse fenômeno é essencial para se evitar os efeitos desfavoráveis dessas tensões (FOREST 

PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

Segundo Galvão e Jankowsky (1988), Simpson (1991) e Forest 

Products Laboratory (2010), as tensões de secagem são a principal causa dos defeitos de 

secagem e elas podem ocorrer devido a duas causas: os diferentes níveis de contração entre a 

superfície e a camada central da peça e a tensão hidrostática desenvolvida durante o 

movimento de água capilar resultando no colapso das células.  

O colapso é observado através de ondulações nas superfícies das 

peças, refere-se ao esmagamento interno das células e pode ser causado pela tensão capilar 

durante a movimentação acima do PSF ou quando a tensão de compressão nas camadas 
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internas durante a secagem excede a resistência à compressão da madeira (SIMPSON, 1991; 

FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

De acordo com Simpson (1991), no início do processo de secagem as 

fibras da superfície da madeira secam primeiro que as fibras do interior da madeira e começam 

a se retraírem, porém como as fibras do interior da madeira continuam úmidas, elas evitam a 

retração das fibras superficiais, o que gera uma força de tração na superfície e uma força de 

compressão no centro da peça. O autor afirma que com o progresso da secagem, o centro da 

peça começa a secar e tende a contrair, porém é impossibilitado por estar em uma região 

permanentemente expandida, o que gera uma inversão das forças de tração e compressão 

resultando em um defeito denominado endurecimento superficial. 

De acordo com Galvão e Jankowsky (1988), Simpson (1991) e Forest 

Products Laboratory (2010), as rachaduras aparecem durante o processo de secagem em 

consequência da diferença de retração nas direções radial e tangencial da madeira e das 

diferenças de umidade entre regiões contíguas de uma peça. Essas diferenças levam ao 

aparecimento de tensões que, quando são superiores à resistência dos tecidos lenhosos, 

provocam a ruptura das células parenquimáticas da madeira (GALVÃO e JANKOWSKY, 

1988; SIMPSON, 1991; FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

Segundo Galvão e Jankowsky (1988); Simpson (1991) e Forest 

Products Laboratory (2010), o empenamento é qualquer distorção da peça de madeira em 

relação aos planos originais de suas superfícies. Os diversos tipos de empenamentos podem 

ser ocasionados por desvios na orientação das fibras, pela presença de lenho de reação, pelas 

diferenças entre lenhos juvenil e adulto, pelas diferenças entre cerne e alburno e pela 

anisotropia da madeira que gera contrações e inchamentos desiguais nos planos tangencial, 

radial e longitudinal (SIMPSON, 1991). 

O arqueamento e o encurvamento estão associados ao lenho de reação 

e ao lenho juvenil (SIMPSON, 1991). O torcimento é devido à grã espiralada e o 

encanoamento é devido à grande diferença entre a contração tangencial e radial da madeira 

(PONCE, 1995). 

Ratnasingam e Scholz (2008) estudaram a madeira de seringueira seca 

a até 12±2% de umidade e observaram que o encurvamento, o torcimento e as rachaduras de 

topo são responsáveis por uma perda de rendimento dessa madeira de respectivamente 35%, 
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21% e 17% e que a frequência de incidência desses defeitos está presente em 100%, 93% e 

87% das peças de madeira, respectivamente. 

Ratnasingam e Scholz (2011) secaram tábuas de seringueira a 

temperatura máxima de bulbo seco de 75ºC e observaram perda de rendimento de 6,4% devido 

aos arqueamentos, encurvamentos e torcimentos.  

Srivaro et al. (2008), estudando madeira de seringueira com 30 mm de 

espessura e seca a até 75°C, observaram rachaduras de topo de 17% e flechas para 

encurvamento, arqueamento e torcimento de respectivamente 6, 6 e 3 mm. 

Ratnasingam et al. (2010) estudaram tábuas de seringueira com 30 mm 

de espessura submetidas somente à secagem convencional e à secagem convencional com 

tratamento térmico intermediário a temperatura de bulbo seco e úmido de 80ºC por 8 horas. Os 

autores concluíram que, apesar da madeira de seringueira ser considerada de fácil secagem, ela 

é propensa a rachaduras e empenamentos, sendo que a madeira proveniente de uma árvore de 

25 anos sem tratamento apresentou 13% de defeitos e a madeira tratada termicamente 

apresentou 9% de defeitos, os quais foram atribuídos à madeira de tensão, mensurada na 

proporção de aproximadamente 17%.  

 

3.3 Durabilidade biológica da madeira de Hevea brasiliensis 

 

A durabilidade biológica da madeira refere-se à capacidade inerente 

desse material em resistir à ação de agentes degradadores (OLIVEIRA et al., 1986; PAES, 

2002; WONG et al., 2005). Ela varia entre as espécies e até mesmo dentro da mesma espécie 

devido a fatores diversos, sendo que alguns estão relacionados com a composição da madeira 

e outros com as circunstâncias nas quais a madeira é ou será utilizada (FAO, 1986; WONG et 

al., 2005). 

A madeira pode ser degradada por fatores abióticos, os quais são 

agentes físicos, químicos e mecânicos, e pode ser degradada por fatores bióticos, os quais são 

microrganismos, animais marinhos e insetos (OLIVEIRA et al., 1986) e são considerados os 

mais importantes deterioradores da madeira (OLIVEIRA et al., 1986; FOREST PRODUCTS 

LABORATORY, 2010). 
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A degradação biológica da madeira é causada por organismos que 

produzem enzimas capazes de metabolizar seus constituintes e utilizá-los como fonte de 

nutrição, sendo que dentre esses microrganismos os fungos são considerados os principais 

(FAO, 1986; OLIVEIRA et al., 1986). 

Em função do tipo de ataque à madeira, os fungos são classificados em 

manchadores ou emboloradores e em apodrecedores (FOREST PRODUCTS 

LABORATORY, 2010). Segundo a FAO (1986) e Oliveira et al. (1986), os fungos 

manchadores ou emboloradores utilizam como fonte de nutrição apenas o conteúdo presente 

no lúme das células e causam alterações superficiais na madeira, já os fungos apodrecedores 

são capazes de metabolizar substâncias presentes na parede celular. Os autores afirmam que os 

últimos causam alterações nas propriedades físicas e mecânicas na madeira e são classificados 

em fungos de podridão mole, podridão parda e podridão branca. 

De acordo com Oliveira (1986) e Forest Products Laboratory (2010), 

os fungos de podridão mole causam uma deterioração normalmente pouco profunda na 

madeira, quando úmida a madeira apresenta um aspecto amolecido em sua superfície e 

apresenta uma ligeira redução de sua resistência mecânica devido à degradação da celulose e 

hemiceluloses. Os fungos de podridão parda causam danos profundos, escurecimento da 

madeira devido à degradação de celulose e hemiceluloses e uma queda rápida da resistência 

mecânica, e os fungos de podridão branca causam danos profundos, um clareamento na 

madeira e redução de suas propriedades mecânicas devido à degradação da celulose, 

hemiceluloses e principalmente da lignina. 

As condições necessárias para que haja apodrecimento da madeira por 

fungos são o suprimento de ar ou oxigênio, temperaturas favoráveis e umidade relativa do ar 

adequada (FAO, 1986; OLIVEIRA et al., 1986; BOWYER et al., 2007; FOREST 

PRODUCTS LABORATORY, 2010). De acordo com Forest Products Laboratory (2010), 

para a maior parte das espécies a degradação é relativamente lenta a temperaturas inferiores a 

10ºC e superiores a 35ºC. FAO (1986) e Bowyer et al. (2007) relatam que a temperatura 

favorável à degradação por fungos varia entre 20 e 32ºC e a umidade da madeira deve estar 

acima do ponto de saturação das fibras, que no geral encontra-se entre 25 e 30% de umidade. 

Além disso, Bowyer et al. (2007) afirmam que os fungos tendem a apresentar um maior 

crescimento em meio com pH entre 4 e 6. 
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Contudo, a maioria das espécies madeireiras depois de abatidas possui 

o alburno mais suscetível ao ataque de fungos do que o cerne (FAO, 1986; OLIVEIRA et al., 

1986; BOWYER et al., 2007; FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). O grau de 

resistência natural ao apodrecimento do cerne depende das condições de exposição, da espécie 

do fungo e da natureza e quantidade de extrativos tóxicos aos fungos presentes na madeira 

(FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). A quantidade de extrativos tóxicos presentes 

na madeira de cada espécie varia consideravelmente de acordo com a espécie, a localização no 

fuste, a idade e a taxa de crescimento da árvore (BOWYER et al., 2007).  

Paes (2002) submeteram a madeira de Corymbia maculata aos fungos 

Postia placenta, Neolentinus lepideus e Polyporus fumosus por 12 semanas e constataram que 

a madeira proveniente do alburno foi significativamente mais degradada que a madeira 

retirada das demais regiões da árvore, sendo que as perdas de massa do alburno foram de 

respectivamente 20,62%, 25,46% e 13,83%. Os autores observaram que, com relação ao 

cerne, a porção mais degradada foi à próxima ao alburno, com perdas de massa de 

respectivamente 11,66%, 10,59% e 9,75% e a menos degradada foi à porção interna do cerne, 

com respectivas perdas de massa de 5,12%, 4,19% e 9,75%. 

Paes et al. (2007) estudaram a resistência natural de sete espécies de 

madeira aos fungos Postia placenta e Polyporus fumosus e observaram que o alburno foi a 

região significativamente mais degradada quando comparada as regiões mais internas da 

madeira, sendo que a média da perda de massa do alburno foi de 17,56% para as madeiras 

submetidas ao Postia placenta e de 17,40% para as madeiras submetidas ao fungo Polyporus 

fumosus. Além disso, os autores observaram que a média da perda de massa na posição 

mediana interna do cerne foi de 8,79% para as madeiras submetidas ao Postia placenta e de 

5,44% para as madeiras submetidas ao fungo Polyporus fumosus.  

Latorraca et al. (2011) avaliaram através de um teste de apodrecimento 

acelerado a degradação do lenho juvenil e do lenho adulto da madeira de Robinia 

pseudoacacia ao fungo de podridão branca Coriolus versicolor e observaram perdas de massa 

de respectivamente 17,0 e 1,7%. Os autores afirmaram que a menor resistência do lenho 

juvenil é devido a menor quantidade de compostos fenólicos e flavonóides. 

Luna et al. (2010) observaram quais eram os fungos encontrados na 

madeira de seringueira de plantações na Venezuela e constataram que 86% das espécies de 
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fungo encontradas causam podridão branca e 14% causam podridão parda. Os autores 

relataram que os fungos de podridão branca observados foram: Coriolopsis caperata, Panus 

strigellus, Rigidoporus vinctus, Trametes elegans, Trametes maxima e Pycnoporus 

sanguineus, todos comuns nos países da América do Sul e Central. 

Okino et al. (2002) submeteram por 12 semanas a madeira sólida dos 

clones de seringueira IAN 717, IAN 873, GT 711, AVROS 1301, Tjir 16 e RRIM 600, 

coletados de diferentes regiões do Brasil, aos fungos Gloeophyllum trabeum e Trametes 

versicolor. Os autores constataram que a madeira é classificada como moderadamente 

resistente de acordo com a norma ASTM D 2017, que não houve diferença significativa entre 

a degradação nos diversos clones e que a perda de massa para os clones IAN 717, IAN 873, 

GT 711, AVROS 1301, Tjir 16 e RRIM 600 submetidos ao fungo de podridão branca T. 

versicolor foram de respectivamente 36,72%, 33,92%, 38,84%, 37,49%, 42,42% e 32,98%. 

Wong (1988) submeteu a madeira de seringueira por 6 semanas aos 

fungos de podridão mole Chaetomium globosum, de podridão branca Pycnoporus sanguineus 

e de podridão parda Tyromyces palustris, e observou que as perdas de massa foram 

respectivamente de 15,4%, 40,6% e 49,6%. 

Suprapti (2010) submeteu o cerne da madeira de Hevea brasiliensis a 

um teste de apodrecimento acelerado, através de uma adaptação do método denominado 

kolled-flask da norma DIN 52176, e observou que após 12 semanas a madeira exposta ao 

fungo Pycnoporus sanguineus apresentou uma perda de massa de 10,70 ± 1,31%.  

Lee et al. (2010), utilizando a norma ASTM D 2017, submeteram a 

madeira de seringueira ao fungo Pycnoporus sanguineus por 8 semanas e relataram que, após 

o teste de apodrecimento acelerado, foi observada uma perda de massa de 26,74%. Os autores 

classificaram a madeira como moderadamente resistente. 

Assim, constata-se que a madeira de seringueira possui alta 

suscetibilidade a fungos (KILLMANN e HONG, 2000) devido ao alto teor de carboidratos 

(açúcares e amido) armazenados nas células de parênquima (PERIES, 1990). 

Porém, Oliveira et al. (1986) afirmam que há três formas de impedir ou 

atenuar a ação dos agentes deterioradores da madeira, sendo elas: (1) usar madeira com 

elevada durabilidade natural; (2) introduzir produtos químicos na madeira, e (3) alterar a 
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composição química da madeira com o intuito de impedir o seu reconhecimento pelos 

organismos xilófagos. 

 

3.4 Tratamentos de vaporização de toras e de pré-vaporização da madeira serrada 

 

A vaporização de toras é uma técnica que consiste em aplicar, por 

determinado tempo, vapor ou água quente na madeira com o intuito de fornecer calor a essa 

matéria-prima e assim plasticizá-la (SIMPSON, 1975, 1976; ROZAS MELLADO, 1993; 

SEVERO e TOMASELLI, 2000; SEVERO, 1998, 2000, 2004; CALONEGO e SEVERO, 

2005; CALONEGO e SEVERO, 2007). Ao atingir a temperatura de transição vítrea, que se 

refere à zona de temperatura em que os elementos constituintes da madeira que lhe dão a 

característica de rigidez perdem essa rigidez e passam de um estado rígido para um estado 

flexível, os polímeros da madeira são modificados e reorganizados, ocasionando alívio das 

tensões internas (LENTH E HASLETT, 2003; GUYONNET, 1999; FOREST PRODUCTS 

LABORATORY, 2010). 

De acordo com Simpson (1975, 1976), Rozas Mellado (1993), Severo 

e Tomaselli (2000); Severo (1998, 2000, 2004), Calonego (2004), Calonego e Severo (2005) e 

Calonego e Severo (2006, 2007), a vaporização da madeira é justificada por várias razões, 

dentre elas a esterilização da madeira, o escurecimento de algumas espécies, a liberação das 

tensões de crescimento e das tensões de secagem, a recuperação do colapso, o aumento da 

estabilidade dimensional e da permeabilidade e a redução do gradiente de umidade e do tempo 

de secagem. 

Kininmonth (1971), Choong et al. (1999) e Dashti et al. (2012) 

afirmam que a pré-vaporização promove a desaspiração da membrana da pontoação, o que 

ocasiona um aumento da permeabilidade da madeira e consequentemente influência na 

qualidade da secagem.  

Severo (2000) afirma que um grande número de pré-tratamentos têm 

sido empregados para reduzir o tempo e aumentar a taxa de secagem da madeira, porém a pré-

vaporização é especialmente atrativa por ser uma técnica que pode ser adotada como método 

comercial, em virtude da pouca ou nenhuma mudança necessária em termos de equipamentos 

ou na operação básica de uma indústria. 
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3.4.1 Efeito da vaporização na taxa de secagem da madeira 

 

A vaporização demonstra ser uma técnica que, dentre outros efeitos, 

promove a redução da taxa de secagem da madeira (ALEXIOU, 1990; SEVERO, 1998; 

SEVERO, 2004; SRIVARO et al., 2008). 

Harris et al. (1989) estudando a madeira de Quercus spp. submetida à 

pré-vaporização a 100ºC durante 4 horas, observaram que a taxa de secagem foi maior na 

madeira pré-vaporizada no primeiro terço da secagem quando comparado com a madeira sem 

tratamento e constatou que nos últimos dois terços da secagem a diferença entre madeira 

tratada e não tratada foi muito pequena. 

Choong e Achmadi (1989 citados por Wang et al., 1994), afirmam que 

antes da vaporização, a parede celular, o lúme e as pontoações são revestidas por uma camada 

de extrativos fenólicos e que, após a vaporização, essa camada se torna descontínua, o que 

acarreta a uma maior acessibilidade da água à parede celular e consequente aumento do 

movimento da água na madeira. 

Alexiou et al. (1990) observaram que a pré-vaporização por 3 horas e 

uma hora de aquecimento inicial promoveu o aumento de 7 a 16% da taxa de secagem da 

madeira de Eucalyptys pilularis devido a uma remoção parcial ou mobilização dos extrativos, 

o que, para os autores, provavelmente permitiu um maior acesso das moléculas de água às 

paredes celulares e promoveu um aumento da difusão radial e tangencial. 

Severo (1998) submeteu toras de E. dunnii à vaporização a 100ºC, 

durante 20 horas e, posteriormente, submeteu metade das tábuas obtidas dessas toras à pré-

vaporização a 100ºC por três horas e uma hora de aquecimento inicial e observou que a pré-

vaporização promoveu um aumento na taxa de secagem dessa espécie na ordem de 3,5 a 5% e 

que a combinação de vaporização de toras com pré-vaporização não promoveu aumento 

significativo da taxa de secagem, justificado pelo alto índice de rachaduras nas tábuas durante 

a secagem.  

Severo (2004) pré-vaporizou a madeira de Eucalyptus grandis por três 

horas a 94 º C e observou que esse tratamento promoveu um aumento de até 8% na taxa de 

secagem. 
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Choong et al. (1999) submeteram a madeira de Pinus sp. a diversos 

tratamentos de pré-vaporização e observaram que essa técnica  promoveu um aumento no 

coeficiente de difusão devido à remoção e redistribuição parcial dos extrativos da madeira, 

além da degradação de componentes facilmente hidrolisáveis. 

Dashti et al. (2012) estudaram o efeito da pré-vaporização na madeira 

da espécie Abies Alba L. submetida a 120, 140 e 160 º C, durante 1 hora, com pressão de 2 a 3 

atm, e observaram que a madeira submetida ao tratamento apresentou um aumento das 

propriedades de transferência de massa, principalmente quanto à permeabilidade ao ar na 

direção radial. Os autores concluíram que o efeito da pré-vaporização pode ser explicado pela 

ocorrência de modificações químicas e pela alteração da estrutura porosa na madeira, como 

hidrólise ácida da holocelulose e danos às pontuações, sendo que a desobstrução da membrana 

das pontoações gerou um efeito mais pronunciado que a hidrólise da holocelulose presente na 

parede celular. 

Kubinsky (1971) pré-vaporizou a madeira de Quercus rubra por 6 e 96 

horas e concluiu, através de uma investigação microscópica, que houve um aumento da 

permeabilidade da camada verrugosa e uma maior acessibilidade à camada S3 da parece 

celular devido ao lúme encontrar-se vazio. O autor sugere que a formação de compostos 

ácidos, como o ácido acético, durante a vaporização facilita a acessibilidade à camada 

verrugosa e à camada S3 da parede celular. 

Lu Jianxiong et al. (1994) submeteram peças de 20 x 20 x 50 mm das 

madeiras de Picea jezoensis var. komarovii, Abies nephrolepis e Pinus koraiensis à pré-

vaporização a 100 e 120ºC, durante 8 horas e a 100% de umidade relativa, com posterior 

secagem ao ar até 10% de umidade, e observaram que a pré-vaporização promoveu aumento 

significativo na permeabilidade de Picea jezoensis e Pinus koraiensis. Os autores atribuíram o 

aumento da permeabilidade ao desenvolvimento de rachaduras na membrana das pontoações e 

do torus devido à pré-vaporização e concluíram que a permeabilidade foi variável entre as 

espécies devido às diferenças anatômicas e químicas que cada uma apresenta. 

Srivaro et al. (2008) aplicou o tratamento de pré-vaporização à 90ºC, 

por 7 horas, em tábuas de Hevea brasiliensis de 30 mm de espessura, e observou que esse 

tratamento promoveu reduções na duração da secagem de 43,80% quando comparado com a 
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madeira não tratada seca até 60ºC e de 18,07% quando comparado com a madeira não tratada 

seca a até 75ºC.  

Segundo Dashti et al. (2012), o efeito da vaporização depende da 

espécie da madeira e de sua estrutura porosa, do método e da condição da vaporização, 

portanto pesquisas são recomendadas de acordo com cada espécie e com o método de 

vaporização. Como informações sobre o efeito da vaporização de toras na taxa de secagem da 

madeira de seringueira não foram encontradas na literatura, evidencia-se a necessidade de 

estudos para caracterizar o efeito dos tratamentos térmicos na secagem da madeira dessa 

espécie.  

 

3.4.2 Efeito da vaporização nos defeitos de secagem da madeira 

 

Determinadas condições de vaporização promovem a redução de 

defeitos de secagem em madeiras (CALONEGO et al., 2006; SEVERO et al., 2010). 

Severo et al. (2010) estudando o efeito da vaporização de toras de 

Eucalyptus grandis, a 90ºC de temperatura e 100% de umidade relativa, durante 20 horas, 

concluíram que o tratamento em toras com 30 a 35, 25 a 30 e 20 a 25 cm de diâmetro, 

promoveu reduções no comprimento das rachaduras de tábuas de até 34,5%, 40,6% e 46,6% 

respectivamente, e que proporcionou uma homogeneização dos defeitos das peças retiradas ao 

longo das direções radiais. 

Calonego et al. (2006) submeteram toras de Eucalyptus grandis à 

vaporização a 90ºC, 100% de umidade relativa, por 20 horas e, posteriormente pré-

vaporizaram, na condição de 90°C, 100% de umidade relativa, por 3 horas, após 1 hora de 

aquecimento inicial, as tábuas sem tratamento e as tábuas provenientes de toras vaporizadas. 

Para o material vaporizado e pré-vaporizado e o material somente pré-vaporizado, foi 

observado que o índice de rachaduras de topo foi respectivamente de 23,92% e 39,09%, a 

intensidade do encurvamento foi respectivamente de 0,31% e 0,30%, a intensidade do 

arqueamento foi respectivamente de 0,39% e 0,32% e a intensidade do encanoamento foi 

respectivamente de 2,59% e 2,06%. Os autores constataram que a redução dos defeitos devido 

à vaporização combinada com a pré-vaporização foi significativa tanto para as rachaduras de 

topo quanto para os arqueamentos. 
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Calonego e Severo (2004) submeteram toras de Eucalyptus grandis 

durante 20 horas, à 90ºC de temperatura e 100% de umidade relativa e observaram que o 

tratamento proporcionou reduções significativas nos respectivos índices de rachadura e 

encanoamento de 17,3% e 31,7% e reduções não significativas nos índices de encurvamento e 

arqueamento de 2,7% e 7,2%, respectivamente. 

Severo e Tomaselli (2000) vaporizaram toras de Eucalyptus dunnii à 

100ºC de temperatura, por 20 horas e observaram que o tratamento promoveu reduções no 

comprimento de rachaduras de 48% e 39%, respectivamente para as procedências Urbenville e 

Dorrigo.  

Severo (2000) submeteu a madeira de Eucalyptus dunnii à pré-

vaporização por 3 horas, com 1 hora de aquecimento inicial a 100ºC de temperatura e a uma 

vaporização intermediária de 5 horas a 100ºC de temperatura. O autor observou que para os 

três programas de secagem empregados, com temperaturas máximas de 55ºC, 60ºC e 70ºC, a 

quantidade de peças que apresentaram rachaduras de topo foi de, respectivamente, 10%, 28% 

e 68%; que apresentaram encanoamentos foi de, respectivamente, 35%, 65% e 85%; que 

apresentaram encurvamentos foi de, respectivamente, 10%, 17,5% e 30% e que apresentaram 

arqueamentos foi de, respectivamente, 0%, 5% e 20%. 

Alexiou et al. (1990) observaram que a pré-vaporização aplicada à 

madeira de E. pilularis por 3 horas com 1 hora de aquecimento inicial promoveu uma redução 

de 53% no comprimento das rachaduras. 

Srivaro et al. (2008) estudaram a madeira de Hevea brasiliensis e 

observaram que a pré-vaporização a 90ºC por 7 horas promoveu reduções das rachaduras de 

topo de 65,64%, 35,29% e 59,26%, respectivamente quando comparadas como material sem 

esse tratamento seco nas temperaturas de 60ºC, 75ºC e 90ºC. Os autores observaram que a pré-

vaporização promoveu alterações mínimas não significativas no encurvamento, torcimento e 

arqueamento da madeira após a secagem.  

Contudo, conforme mostrado no subcapítulo 3.4.1, é necessário o 

estudo para caracterizar os defeitos de secagem na madeira de seringueira submetida a vários 

níveis de vaporização. 
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3.4.3 Efeito da vaporização na durabilidade biológica da madeira 

 

Uma maneira de impedir ou atenuar a ação dos agentes degradadores 

na madeira é promover alterações químicas permanentes na estrutura de seus componentes 

poliméricos (Oliveira et al., 1986) e o tratamento térmico da madeira é uma alternativa prática 

atualmente utilizada nesse sentido (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010). 

Segundo Momohara et al. (2003), Hakkou et al. (2006), Forest 

Products Laboratory (2010) e Mohareb et al. (2012), o efeito do tratamento térmico na 

resistência da madeira ao apodrecimento depende principalmente da temperatura aplicada, do 

tempo de duração e das características intrínsecas de cada espécie, de forma que a degradação 

da madeira ocorre de maneiras variadas dependendo desses fatores. 

As hemiceluloses são os componentes mais facilmente degradados da 

madeira, devido ao seu baixo peso molecular e estrutura amorfa (PONCSAK et al., 2006; 

ESTEVES e PEREIRA, 2009). Segundo Figueroa e Moraes (2009), em temperaturas em torno 

de 55ºC já ocorre um amolecimento das hemiceluloses e em torno de 100ºC ocorre uma 

redução gradativa desses polímeros. Tjeerdsma et al. (1998) e Homan et al. (2000) afirmam 

que a degradação das hemiceluloses inicia-se pela formação de ácido acético, o qual atua 

como um catalisador de reações de despolimerização, aumentando a decomposição das 

hemiceluloses e gerando formaldeído, furfural e outros aldeídos.  

Hakkou et al. (2006) submeteram a madeira de Fagus sylvatica por 8 

horas a temperaturas entre 20ºC e 280ºC, em seguida a expuseram ao fungo Coriolus 

versicolor e observaram que a durabilidade da madeira aumenta com o aumento da 

temperatura a qual ela é submetida. Os autores concluíram que os motivos pelos quais o 

tratamento térmico promoveu um aumento significativo na durabilidade da madeira foram a 

ampla degradação das hemiceluloses que serviam de alimento aos fungos e a reticulação das 

ligações da lignina, enquanto que a geração de compostos fenólicos tóxicos aos fungos e a 

redução da afinidade da madeira com a água não influenciou na resistência da madeira. 

Mohareb et al. (2012) tratou a madeira de Pinus patula a temperaturas 

que aumentaram 20ºC.min-1 até atingirem 240ºC e a submeteram por 12 semanas ao fungo de 

podridão parda Poria placenta. Os autores observaram uma perda de massa de 1% a 14% da 

madeira tratada e de 19,5% da madeira não tratada. Os autores afirmaram que a melhoria na 
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durabilidade está diretamente ligada à modificação dos polímeros da parede celular, pois há 

um aumento proporcional do teor da lignina e uma redução do teor de holocelulose.  

Modes (2010) aplicou tratamentos térmicos (que atingiram no máximo 

a temperatura de 160°C) à madeira de Eucalyptus grandis, posteriormente expôs essa madeira 

ao fungo de podridão branca Trametes versicolor por 12 semanas e observou que a madeira 

tratada apresentou um aumento da perda de massa de até 8,64%. 

Momohara et al. (2003) tratou a madeira de Cryptomeria japonica a 

temperaturas entre 105ºC e 150ºC, em ambiente com vapor saturado, por 6 a 72 horas, e a 

submeteram ao fungo de podridão parda Fomitopsis palustris durante 8 semanas. Os autores 

observaram que a madeira não tradada (seca a 60ºC) apresentou perda de massa de 

aproximadamente 31% e que o tratamento só melhorou significativamente a resistência da 

madeira a degradação a partir das condições de 135ºC, durante 24 horas, sendo que nessas 

condições a perda de massa foi de aproximadamente 24%. A madeira submetida à temperatura 

de 105°C não melhorou a durabilidade da madeira mesmo quando tratada termicamente 

durante 72 horas. 

Mazela et al. (2004) submeteu a madeira de Pinus sylvestris às 

temperaturas de 160ºC, 190ºC e 220ºC, às atmosferas de ar ou vapor, durante 6 e 24 horas, e 

posteriormente expuseram essa madeira aos fungos Coniophora puteana, Gloeophyllum 

trabeum, Poria placenta e Coriolus versicolor. Os autores observaram que uma condição leve 

de tratamento térmico, 160°C a atmosfera de ar, aumentou a suscetibilidade à degradação 

pelos fungos utilizados e então eles afirmaram que o fenômeno pode ter ocorrido devido à 

quebra de carboidratos não celulósicos, pois a temperaturas abaixo de 200ºC ocorre a quebra 

de anidridos de açúcar e de polissacarídeos e a formação de outros carboidratos mais 

ramificados, que são mais facilmente disponibilizados aos fungos.  

Doi et al. (2005) submeteram a madeira de Larix leptolepis pré-

vaporizada à 95ºC e seca a 120ºC e 130ºC aos fungos Fomitopsis palustris e Trametes 

versicolor e, comparando a madeira seca ao ar da madeira pré-vaporizada e seca a 

temperaturas elevadas, observaram um aumento da perda de massa da madeira tratada a 120ºC 

e exposta ao fungo F.palutris. Os autores associaram esse aumento da perda de massa à 

degradação das hemiceluloses e à geração de compostos de baixo peso molecular, que são 

facilmente disponibilizados aos fungos, e concluíram que somente quando a madeira foi 
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submetida à temperatura de 130ºC é que esses compostos foram reticulados com a lignina e se 

tornaram indisponíveis aos agentes xilófagos. 

Rocha (2011) estudando a madeira de Eucalyptus grandis, submeteu 

toras à vaporização por 20 horas a 90ºC e a madeira serrada a pré-vaporização por 3 horas a 

90ºC, e posteriormente expôs a madeira submetida a esses tratamentos e à combinação deles 

ao fungo Pycnoporus sanguineus. Comparando o material tratado com o sem tratamento, a 

autora observou um aumento não significativo da perda de massa do material vaporizado e do 

material pré-vaporizado de, respectivamente, 13,03% e 5,67% e uma redução não significativa 

da perda de massa do material submetido à combinação da vaporização e pré-vaporização de 

0,11%. 

Contudo, estudos sobre o efeito da vaporização de toras e da pré-

vaporização da madeira serrada na durabilidade natural da madeira de H. brasiliensis não 

foram realizados, o que denota a importância do presente trabalho. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste estudo foram utilizadas 18 árvores de Hevea brasiliensis com 53 

anos de idade, provenientes da Fazenda Água Milagrosa, município de Tabapuã-SP, cuja 

posição geográfica corresponde a 20º59’ S e 49º00’ O e a altitude é de 570 m. 

As árvores possuíam 26 m de altura, os fustes apresentavam 

ramificação a partir de 7 m e DAP entre 30 e 50 cm. Elas foram plantadas através de sementes 

provenientes do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), o espaçamento usado no plantio foi 

de 7x2 e não houve desbastes seletivos. 

A área de estudo, mostrada na Figura 4, possuía 9,93 hectares, solo 

classificado como argissolo vermelho-amarelo distrófico, clima caracterizado pela 

classificação climática de Köppen-Geiger como Aw (Tropical chuvoso com inverno seco), 

precipitação anual de 1420 mm.ano-¹ e temperatura média anual de 23,1ºC. 
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Figura 4. Povoamento de Hevea brasiliensis no qual foi feita a coleta da madeira utilizada. 

 

4.1 Preparo do material 

 

Os critérios utilizados para a seleção das árvores foram a distribuição 

uniforme das copas das árvores e a menor conicidade dos fustes. A derrubada das árvores foi 

feita com o auxílio de um motosserra, a aproximadamente 20,0 cm do solo. Em seguida, as 

árvores foram traçadas a cada 3 m a partir da base, sendo que foram obtidas 2 toras de cada 

árvore, totalizando 36 toras com 3 m de comprimento. 

Após o traçamento do fuste, as toras foram aneladas. Assim, foram 

realizados cortes em torno do tronco das toras a uma profundidade aproximada de 1/3 do raio 

e a cerca de 10 cm das extremidades com auxílio de um motosserra, conforme proposto por 

Kubler (1987) e Sales (1986) e mostrado na Figura 5. 
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Figura 5. Esquema do seccionamento e anelamento realizado nas árvores de H. brasiliensis. 
 

Posteriormente, as toras foram pulverizadas no campo com o produto 

químico formulado à base de quinolinolato de cobre 8 e carbendazim a uma concentração de 

4%, e transportadas para o Laboratório de Secagem e Preservação de Madeiras pertencente à 

FCA-UNESP de Botucatu-SP, onde foram mantidas úmidas e abrigadas do sol até o início dos 

tratamentos. 

 

4.2 Vaporização das toras de Hevea brasiliensis 

 

Para o tratamento de vaporização de toras foram utilizadas 18 toras, 

selecionadas ao acaso de 18 árvores, das quais também foram retiradas 18 toras que foram 

mantidas sem a vaporização e denominadas de controle.  

As toras selecionadas para a vaporização tiveram suas cascas 

previamente retiradas manualmente com o auxílio de macetes. Ao término do descascamento, 

as toras foram colocadas sob uma vagonete com auxílio de um guincho hidráulico e então 

inseridas no meio vaporizador, conforme pode ser visualizado nas Figuras 6 e 7. 

 



40 
 

 

 
Figura 6. Carregamento das toras sob a vagonete para o tratamento de vaporização. 

 

O meio vaporizador utilizado foi à estufa de secagem do Laboratório 

de Secagem e Preservação de Madeiras pertencente à FCA-UNESP, Botucatu-SP, que além de 

possuir resistências elétricas que auxiliaram no aquecimento do meio, possui um sistema de 

umidificação que foi conectado há uma caldeira da marca ETNA, capaz de gerar vapor com 

uma pressão máxima de 8 kgf.cm-².  

As toras foram vaporizadas durante 36 horas, a 100% de umidade 

relativa e 90°C de temperatura. 
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Figura 7. Toras de Hevea brasiliensis no meio vaporizador. 

 

4.3 Processamento mecânico das toras de Hevea brasiliensis 

 

Após o tratamento de metade do número de toras, todas as toras 

(controle e vaporizadas) foram processadas mecanicamente em uma serraria instalada na 

Floresta Estatual de Mandurí, localizada no município de Mandurí-SP e pertencente ao 

Instituto Florestal do Estado de São Paulo. 

Primeiramente, todas as 36 toras foram submetidas a uma serra de fita 

dupla, sendo que de cada tora foram obtidas tábuas tangenciais com 28 mm de espessura e 

uma prancha central com 110 mm de espessura. Em seguida, todas as tábuas obtidas tiveram 

suas larguras bitoladas através de uma serra circular dupla. Por fim, de cada uma das faces das 

pranchas centrais, foram retiradas através de uma resserra de fita simples duas tábuas com 28 

mm de espessura. Um esquema das etapas realizadas durante o processamento mecânico é 

apresentado na Figura 8. 
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Figura 8. Esquema das etapas realizadas durante o processamento mecânico de toras de H. 
brasiliensis. 

 

A serra de fita dupla utilizada possui as seguintes características: 

diâmetro dos volantes: 1,10 m; largura dos volantes: 115 mm; dimensão da polia do volante: 

38,0 cm; dimensão da polia do motor: 27,0 cm; RPM do motor: 1170 rpm; potência do motor: 

22 kW; altura de corte máximo da serra: 40 cm; espessura da lâmina de serra: 1,27 mm e 

largura de corte da serra: 2,19 mm.  
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A resserra de fita simples utilizada possui as seguintes características: 

diâmetro dos volantes: 1,10 m; largura dos volantes: 110 mm; dimensão da polia do volante: 

38 cm; dimensão da polia do motor: 27 cm; RPM do motor: 1165 rpm; potência do motor: 

18,5 kW; altura de corte máximo da serra: 30 cm; espessura da lâmina de serra: 1,3 mm e 

largura de corte da serra: 2,32 mm. 

O processamento mecânico gerou pranchas centrais com 

aproximadamente 50 mm de espessura, 3 m de comprimento e largura variável de acordo com 

o diâmetro de cada tora e tábuas tangenciais com 28 mm de espessura, 3 m de comprimento e 

largura variável entre 120 mm e 340 mm, de acordo com o diâmetro de cada tora.  

A madeira de seringueira é altamente suscetível a fungos e com o 

objetivo de impedir que as tábuas utilizadas nesse estudo fossem deterioradas, foi realizado 

um tratamento preservante que constituiu na imersão das peças em um tanque com o produto 

químico à base de tribromofenato de sódio, a uma concentração de 4%, conforme apresentado 

na Figura 9. Posteriormente, as tábuas foram embaladas em lona de polietileno, carregadas, 

transportadas e mantidas no Laboratório de Secagem e Preservação de Madeiras pertencente à 

FCA-UNESP, Botucatu-SP. 

 

 
Figura 9. Tanque no qual foi realizado o tratamento preservante nas tábuas de H. brasiliensis. 
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4.4 Pré-vaporização de tábuas de Hevea brasiliensis 

 

Metade das tábuas provenientes de toras vaporizadas e de toras 

controle foi submetida à pré-vaporização. As tábuas centrais foram serradas transversalmente 

ao meio, o que gerou duas peças com aproximadamente 1,5 m de comprimento, das quais uma 

foi submetida à pré-vaporização e a outra foi mantida em seu estado original (controle ou 

vaporizada em toras). Metade do número de tábuas tangenciais foi submetida à pré-

vaporização e a outra metade foi mantida em seu estado original (controle ou vaporizadas em 

toras), de acordo com o esquema apresentado na Figura 10. 

 
Figura 10. Esquema da seleção de tábuas provenientes de toras controle e vaporizadas de 
Hevea brasiliensis para o tratamento de pré-vaporização. 
 

As tábuas foram empilhadas de modo gradeado sobre uma vagonete, 

para tal utilizou-se separadores de 30 mm de altura e 40 mm de largura que foram dispostos a 

aproximadamente 50 cm uns dos outros. A vagonete foi inserida dentro da estufa piloto de 

secagem, a qual estava ligada a uma caldeira elétrica que trabalhou a uma pressão de vapor de 

aproximadamente 4,0 kgf.cm-2. 
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A pré-vaporização das tábuas foi distribuída em duas cargas, nas quais 

foi empregada a condição de 90ºC de temperatura, 100% de umidade relativa e 3 horas de 

duração, após uma hora de aquecimento inicial, conforme preconizado por Alexiou et al. 

(1990), Severo (1998), Severo e Tomaselli (2001), Severo (2004) e Calonego et al. (2006). 

 

4.5 Secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

 

Todas as tábuas tangenciais foram distribuídas em três cargas e 

submetidas à secagem em estufa piloto de secagem convencional, a qual se encontra instalada 

no Laboratório de Secagem e Preservação de Madeira, pertencente à FCA-UNESP, Botucatu-

SP.  

 

4.5.1 Equipamentos de secagem 

 

A estufa piloto de secagem utilizada possui as dimensões úteis de 2,5 

m de largura, 3 m de altura e 3 m de comprimento e uma a capacidade de secar 

aproximadamente 2,5 m³ de madeira serrada.  

Essa estufa possui: um sistema de aquecimento através de resistências 

elétricas, um sistema de umidificação por vapor saturado; uma caldeira elétrica da marca 

ETNA com capacidade de geração de vapor de 30,0 kg.h-1 e pressão máxima de trabalho de 

8,0 kgf.cm-2; um sistema de circulação de ar com 3 ventiladores de 3 cavalo-vapor cada, o 

qual é controlado por inversor de frequência com capacidade de variação de velocidade do ar 

de 0,5 a 8,0 m.s-1; um sistema de ventilação através de entrada e saída de ar, o qual é 

controlado por um sistema de válvulas proporcionais; e um sistema de controle do processo de 

secagem, o qual é composto por um microcomputador e por programa desenvolvido pela 

Lignomat USA Ltd. 

O sistema de controle permite que o usuário configure o programa de 

secagem por ele desejado através das variáveis teor de umidade de equilíbrio e temperatura de 

bulbo seco, de acordo com os intervalos de umidade da madeira e através do teor de umidade 

final pretendido. Durante a secagem, o “software” desempenha as funções de leitura dos 
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sensores, processamento e registro dos dados e acionamento dos sistemas que compõem a 

estufa de acordo com os dados coletados e com o programa de secagem estabelecido. 

 

4.5.2 Preparo e empilhamento das tábuas de Hevea brasiliensis 

 

As tábuas foram empilhadas sobre uma vagonete utilizando sarrafos 

separadores com dimensões de 30 mm de altura, 40 mm de largura e 150 cm de comprimento, 

os quais foram dispostos a uma distância de aproximadamente 50 cm uns dos outros, como 

pode ser visualizado na Figura 11. Ao término do empilhamento, a vagonete foi acomodada 

dentro da estufa de secagem. 

 

 
Figura 11. Empilhamento das tábuas de Hevea brasiliensis para sua secagem convencional. 
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4.5.3 Programa de secagem utilizado 

 

O programa de secagem utilizado no presente estudo está descrito na 

Tabela 1 e foi baseado conforme proposto por Zhou et al. (2007). 

 

Tabela 1. Programa de secagem utilizado para a madeira de Hevea brasiliensis 
Umidade da Madeira (%) Tbs (°C) Tbu (°C) UR (%) TUE (%) PS 

Aquecimento 55 53 90 18,0 * 
Até 50 

50 
55 
55 

52 
51 

85 
81 

15,6 
14,0 

3,2 
3,9 

45 55 51 81 14,0 3,2 
40 57 52 77 12,6 3,2 
35 57 52 77 12,6 2,8 
30 60 51 62 9,8 3,1 
25 65 53 54 7,5 3,3 
20 70 55 48 6,4 3,1 
15 80 60 40 4,9 3,1 
10 80 60 40 4,9 2,0 

Uniformização 80 70,0 64 8,0 * 
Condicionamento 80 76,5 86 14,0 * 

sendo: Tbs - temperatura do bulbo seco, ºC; Tbu - temperatura do bulbo úmido, ºC; UR – 
umidade relativa, %; TUE – teor de umidade de equilíbrio, %; PS – potencial de secagem. 

 

4.6 Avaliação das propriedades de secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

 

As propriedades de secagem avaliadas na madeira de H. brasiliensis 

fora a taxa de secagem, os índices de rachaduras, os índices de empenamentos e a durabilidade 

biológica dos lenhos juvenil e adulto dessa madeira ao fungo apodrecedor Pycnoporus 

sanguineus. 

 

4.6.1 Taxa de secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

 

Para a determinação da taxa de secagem foram utilizadas 6 tábuas 

tangenciais de cada tratamento, com dimensões aproximadas de 30 mm de espessura, 250 mm 

de largura e 3 m de comprimento.  
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As tábuas selecionadas aleatoriamente para a determinação da taxa de 

secagem receberam sensores de umidade de madeira da marca Lignomat, conforme mostrado 

na Figura 12.  

 

 
Figura 12. Sensores de umidade instalados na madeira serrada. 
 

As tábuas foram distribuídas em três cargas e submetidas à secagem 

em estufa convencional, de acordo com o programa de secagem descrito na Tabela 1. Durante 

a secagem, esses sensores resistivos enviaram por radiofrequência informações referentes aos 

teores de umidade de cada tábua para o sistema de controle do secador convencional. No final 

da secagem foi registrada a curva característica da secagem de cada tábua selecionada.  

Desta forma, com o teor de umidade das tábuas e os seus respectivos 

tempos de secagem, foi possível determinar a taxa de secagem tanto do material controle 

quanto a taxa de secagem dos outros níveis de tratamento térmicos. Como a taxa de secagem 

refere-se à porcentagem de água evaporada em um determinado intervalo de tempo, ela foi 

representada pela variação de umidade ao longo de cada 24 horas de secagem. Contudo, foi 

determinada a taxa de secagem (%/dia) acima e abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF). 

Para análise estatística do tempo e da taxa de secagem da madeira de 

H. brasiliensis foram adotados métodos de análise paramétrica para análise de variância 
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(ANOVA), com delineamento experimental inteiramente ao acaso, considerando os vários 

níveis de vaporização da madeira. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

4.6.2 Avaliação dos defeitos de secagem de Hevea brasiliensis 

 

Os defeitos de secagem foram avaliados ao final de cada uma das três 

cargas de secagem. Foram verificadas as rachaduras de topo, os encurvamentos, os 

arqueamentos, os encanoamentos e os torcimentos, presentes nas tábuas controle, vaporizadas, 

pré-vaporizadas e nas que foram submetidas pela combinação de ambos os tratamentos. Para 

realizar as medições, as tábuas foram colocadas em superfície plana e com auxílio de uma 

régua foram medidas as suas imperfeições. Na Figura 13 pode ser visualizada como exemplo a 

medição do encurvamento em uma tábua de seringueira. 

 

 
Figura 13. Tábua de H. brasiliensis apoiada em superfície plana para medição do 
encurvamento após a secagem. 

 

As rachaduras foram quantificadas percentualmente de acordo com o 

somatório dos comprimentos de cada rachadura em relação ao comprimento da peça, 

conforme a equação (3). 
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                                                       ) 

Sendo: 

R = Índice representativo das rachaduras, %; 

∑    = Somatório do comprimento individual das rachaduras, mm; 

l = Comprimento total da peça, mm. 

 

O encurvamento, arqueamento, encanoamento e torcimento foram 

quantificados percentualmente através das equações (4), (5), (6) e (7). 

 

    
 
 

                                                              ) 

     
 
 

                                                            5) 

     
 
 
                                                             ) 

    
 
 
                                                               ) 

Sendo: 

  = Intensidade do encurvamento, %; 

  = Intensidade do arqueamento, %; 

   = Intensidade do encanoamento, %; 

   = Intensidade do torcimento, %; 

  = Flecha na curvatura da peça, mm; 

  = Comprimento da peça, mm; 

  = Largura da peça, mm; 

 

Para avaliar os defeitos de secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

foram adotados métodos de análise não paramétrica (teste de Kruskal-Wallis), com 

delineamento experimental inteiramente ao acaso, considerando os vários níveis de 

vaporização da madeira. Além disso, foi realizado o teste de Mood para comparações de 

medianas. Os níveis de significância adotado em todos os testes foram de 5%. 
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4.7 Avaliação da resistência da madeira de Hevea brasiliensis ao fungo Pycnoporus 

sanguineus 

 

Foi avaliada a resistência da madeira de Hevea brasiliensis ao fungo 

apodrecedor Pycnoporus sanguineus (podridão branca) de acordo com as normas 

estabelecidas pela ASTM D-2017 (1994) e ASTM D-1413 (1994). Para tanto foram utilizadas 

5 tábuas centrais de cada tratamento, totalizando 20 tábuas centrais provenientes de 5 árvores 

distintas. 

De cada tábua central foram retirados, com auxílio de serra de fita 

simples e serra circular, 3 corpos de prova de lenho juvenil e 3 corpos de prova de lenho 

adulto nas seguintes dimensões: 25 x 25 x 9 mm, respectivamente nas direções tangencial, 

radial e longitudinal, conforme Figura 14. Os corpos de prova de lenho juvenil foram retirados 

a partir de 15 mm da medula e os do lenho adulto a partir de 70 mm da medula, conforme 

indicado por Ferreira et al. (2011). Portanto, foram utilizados nesse estudo 60 corpos de prova 

de lenho juvenil e 60 corpos de prova de lenho adulto. 

 

 
Figura 14. Obtenção dos corpos de prova de Hevea brasiliensis para ensaio de apodrecimento 
acelerado. 
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Todos os corpos de prova foram lixados e inseridos em uma estufa 

elétrica a 103±2ºC até atingirem massa constante, quando então foram pesados em balança 

com precisão de 0,01 g para a determinação de suas massas secas iniciais. 

O fungo Pycnoporus sanguineus utilizado no presente estudo foi 

doado pelo Laboratório de Microbiologia Agrícola da Faculdade de Ciências Agronômicas de 

Botucatu. Para o ensaio, o fungo foi repicado em placas de Petri com meio de cultura 

composto por batata-dextrose-ágar. 

O ensaio utilizado para a avaliação do apodrecimento foi do tipo “soil-

block”. Para tal foram utilizados  0  frascos de vidro de  25 ml com tampa rosqueável, nos 

quais foram colocados primeiramente solo argiloso, água, uma lâmina alimentadora de Pinus 

sp., posteriormente o inoculo do fungo Pycnoporus sanguineus e finalmente os corpos de 

prova sobre a lâmina alimentadora. 

O solo utilizado foi classificado como latossolo roxo, coletado de 

horizonte B, com textura argilosa e capacidade de retenção de água de 29%. O mesmo foi 

coletado na Fazenda Experimental Edgárdia, pertencente à FCA-UNESP, Botucatu-SP. 

O solo coletado foi analisado no Laboratório de Física do Solo da 

FCA-UNESP, Botucatu-SP e seu pH foi corrigido para 5,43 com o uso de calcário dolomítico 

com PRNT de 96%. O solo foi peneirado com peneira de 1 mm de abertura para a eliminação 

de impurezas e a quebra de torrões.  

Para a determinação do teor de umidade do solo foram utilizadas três 

amostras de 50,0 g de solo. Através de balança de precisão de 0,01 g foram determinadas as 

massas iniciais das amostras e, após elas serem submetidas à estufa elétrica a 103±2ºC até 

massa constante, foram determinadas suas massas secas.  

A partir da massa inicial e da massa seca final foi calculado, através da 

equação (8), o teor de umidade de cada amostra e em seguida a média do teor de umidade das 

três amostras, que foi de 15,0%. 

 

  
     

  
                                                       ) 
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Sendo: 

U = Teor de umidade da madeira com base em massa seca, %; 

mi = massa inicial ou corrente da madeira, g; 

ms = massa seca da madeira, g; 

 

A quantidade de água a ser adicionada em cada frasco, 48 ml, foi 

definida pela equação (9). 

 

              -     
       

       
                           9)  

Sendo: 

    = quantidade de água a ser adicionada, g; 

 = capacidade de retenção de água do solo, %; 

 = teor de umidade do solo seco ao ar (estocado), %; 

     = massa de solo seco ao ar a ser adicionada no frasco, g. 

 

Em cada frasco foram inseridos 300 g de solo, 48 ml de água destilada 

e uma lâmina de alburno de Pinus sp., (suporte alimentador) com a função de servir como 

substrato para o desenvolvimento do fungo e cujas dimensões eram de 0,3 x 5,0 x 5,0 cm, 

sendo a menor delas a espessura.  

Os frascos foram autoclavados por 2 vezes a 121±1ºC e pressão de 1 

atmosfera durante 1 hora, com a finalidade de evitar a contaminação por microrganismos 

indesejáveis. Em seguida, em uma câmara de fluxo laminar, foram inseridos 2 inóculos de 

1cm² da cultura do fungo deteriorador P. sanguineus em cada alimentador.  

Após uma semana foram inseridos sobre cada suporte alimentador três 

corpos de prova provenientes de tábuas submetidas a cada um dos quatro tratamentos, 

previamente identificados e esterilizados, como pode ser observado na Figura 15. 
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Figura 15. Início do ensaio de apodrecimento acelerado do tipo “soil-block”, para as madeiras 
de H. brasiliensis (A) e após 12 semanas de incubação (B). 
 

Posteriormente, os frascos foram incubados em estufa do tipo B.O.D. 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) pré-regulada nas condições de 26,7±1°C de temperatura e 

70±4% de umidade relativa, conforme preconiza a norma ASTM D-2017 (1994). O material 

permaneceu nessas condições durante 12 semanas e apresentou o aspecto que pode ser 

observado na Figura 15. 
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 Após o período de incubação, os micélios dos fungos foram retirados 

dos corpos de prova com auxílio de uma escova e estes foram inseridos em estufa elétrica a 

103±2ºC até massa constante, quando então foram determinadas suas massas secas finais 

através de balança com 0,01 g de precisão. 

Através da massa seca inicial e da massa seca final foi calculada a 

perda de massa provocada pelo fungo apodrecedor para cada corpo de prova, conforme a 

equação (10). 

 

                                                          0 ) 

Sendo: 

PM = perda de massa, %; 

msi = massa seca inicial, g; 

msf = massa seca final, g. 

 

Para avaliar a suscetibilidade da madeira de Hevea brasiliensis ao 

fungo P. sanguineus foram utilizados métodos de análise paramétrica para análise de variância 

(ANOVA), com o delineamento do experimento em blocos ao acaso, levando em consideração 

o tipo de lenho e os vários níveis de vaporização da madeira. Além disso, foi realizado o teste 

de Tukey para as comparações de médias. Os níveis de significância adotado em todos os 

testes foram de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Efeito da vaporização na taxa de secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

 

Na tabela 2 são apresentados os valores médios, e seus coeficientes de 

variação do teor de umidade inicial, do tempo de secagem total e dos tempos de secagem 

acima e abaixo do PSF para a madeira de seringueira sem tratamento térmico (controle) e para 

aquelas submetidas à vaporização de toras, à pré-vaporização e à combinação de ambos.  

 

Tabela 2. Efeito de vários níveis de vaporização no teor de umidade inicial e nos tempos de 
secagem da madeira de Hevea brasiliensis durante a secagem convencional. 

Tratamentos  
TUI 
(%) 

Tempo de 
secagem 
Total (h) 

Tempo de 
secagem acima 

do PSF (h) 

Tempo de 
secagem abaixo 

do PSF (h) 

Controle Média 62,6 a 127,8 a 103,7 a 24,1 a 
C.V. 11,3 013,1 015,5 21,4 

Vaporizada Média 58,6 a 120,1 a 100,3 a 19,8 a 
C.V. 18,6 008,0 012,9 20,7 

Pré-vaporizada Média 59,5 a 101,7 a 077,8 a 23,8 a 
C.V. 31,5 021,4 033,4 30,2 

Vaporizada e pré-vaporizada Média 57,5 a 125,0 a 103,3 a 21,7 a 
C.V. 33,9 011,8 013,6 08,6 

Sendo: C.V. – coeficiente de variação, %, TUI – teor de umidade inicial, %; PSF  – ponto de 
saturação das fibras; Letras diferentes – indicam diferença significativa entre os tratamentos 
pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%; Letras iguais – diferença não 
significativa. 
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Com relação ao tempo de secagem da madeira de seringueira, a 

vaporização de toras promoveu redução não significativa de 6,03%, a pré-vaporização de 

20,42% e a combinação de ambos os tratamentos de 2,19%. Comportamento semelhante foi 

mostrado por Srivaro et al. (2008), que observaram redução de 18,07%  no tempo de secagem 

da madeira de seringueira que sofreu pré-vaporização e foi seca a até 75°C de temperatura de 

bulbo seco quando comparada com a não tratada. 

Na tabela 3 são apresentados os valores médios, e seus coeficientes de 

variação, da taxa de secagem total, taxa de secagem acima do PSF e taxa de secagem abaixo 

do PSF, para a madeira de seringueira sem tratamento térmico (controle) e para aquelas 

submetidas à vaporização de toras, à pré-vaporização e à combinação de ambos. 

 
Tabela 3. Efeito de vários níveis de vaporização nas taxas de secagem da madeira de Hevea 
brasiliensis durante a secagem convencional. 

Tratamentos   

Taxa de 
secagem 

Total 
(%/dia) 

Taxa de 
secagem acima 
do PSF (%/dia) 

Taxa de secagem abaixo 
do PSF (%/dia) 

Controle Média 09,7 a 08,1 a  17,1 a 
C.V. 19,9  24,4 20,2 

Vaporizada Média 10,2 a 08,3 a 21,0 a 
C.V. 09,7 12,9 25,6 

Pré-vaporizada Média 11,1 a 09,5 a 18,2 a 
C.V. 23,4 29,9 32,4 

Vaporizada e pré-vaporizada Média 10,1 a 08,3 a 18,3 a 
C.V. 19,4 28,9 09,6 

Sendo: C.V. – coeficiente de variação, %, PSF  – ponto de saturação das fibras; Letras 
diferentes – indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de Tukey ao nível 
de significância de 5%; Letras iguais – diferença não significativa. 

 

Os valores médios do teor de umidade inicial, do tempo de secagem 

total e da taxa de secagem da madeira de H. brasiliensis não tratada foram de respectivamente 

62,6%, 127,8 horas e 9,7%/dia. O valor médio do teor de umidade inicial está dentro da faixa 

descrita por killmann e Hong (2000), entre 60 e 80%. Srivaro et al. (2008) observaram 

resultados semelhantes e concluíram que a madeira de H. brasiliensis levou 117 horas para 

secar de verde até a umidade de equilíbrio.  
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O valor médio da taxa de secagem acima do PSF obtido para a madeira 

de H. brasiliensis foi de 8,1%/dia ou 0,34%/hora, inferior ao observado por Srivaro et al. 

(2008) que encontraram para a madeira dessa espécie seca a 75°C de temperatura de bulbo 

seco o valor de 2,1%/hora. Para a taxa de secagem abaixo do PSF, o valor médio obtido foi de 

17,1%/dia ou 0,71%/hora a 80ºC de temperatura de bulbo seco, o qual foi superior ao 

observado por Srivaro et al. (2008) que observaram para a madeira dessa espécie seca a 75°C 

de temperatura de bulbo seco o valor de 0,6%/hora.  

Entretanto, no estudo realizado por Srivaro et al. (2008) o processo de 

secagem da madeira foi realizado em estufa com ventilação de ar a 4m.s-1, enquanto que no 

presente estudo foi de 2m.s-1 e, segundo Santini e Haselein (2002) o aumento da perda de 

umidade acima do PSF é diretamente proporcional ao aumento da velocidade do ar durante a 

secagem da madeira. 

Ademais, os resultados obtidos no presente estudo mostram que a 

vaporização de toras, a pré-vaporização e a combinação de ambos os tratamentos não 

promovem efeitos significativos na madeira de seringueira para as variáveis estudadas (teor de 

umidade inicial, tempo de secagem total, tempo de secagem acima e abaixo do PSF, taxa de 

secagem total, taxa de secagem acima do PSF e taxa de secagem abaixo do PSF).  

Esses resultados são diferentes dos obtidos por Aleixou et al. (1990) 

que observaram que a pré-vaporização promoveu um aumento de 7 a 16% na taxa de secagem 

da madeira de Eucalyptus pilularis, por Severo (1998) que observou que a pré-vaporização  

promoveu aumento na taxa de secagem de 3,5 a 5% na madeira de Eucalyptus dunnii e por  

Severo (2004) que observou que a pré-vaporização promoveu um aumento de até 8% na taxa 

de secagem da madeira de Eucalyptus grandis.  

O aumento não significativo observado no presente estudo pode ser 

explicado pela diferença de permeabilidade entre a madeira de seringueira e a madeira de 

eucalipto. Pendlebury e Petty (1993) observaram valores de permeabilidade gasosa nas 

direções longitudinais no cerne de H. brasiliensis de até 286,5 cm³ / cm.atm.s, enquanto que 

Silva et al. (2010) observaram valores de permeabilidade longitudinal ao ar no cerne de 

Eucalyptus grandis de até 25 cm³ / cm.atm.s. Lu Jianxiong et al. (1994) observaram que a pré-

vaporização promoveu aumento na permeabilidade na madeira das espécies de Picea jezoensis 

e Pinus koraiensis, porém as madeiras de coníferas devido às suas características anatômicas 
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apresentam pontoações aspiradas e o tratamento de vaporização realiza a desaspiração das 

pontoações. 

O aumento da taxa de secagem de eucaliptos e pinheiros pode ser 

atribuído ao aumento da permeabilidade da camada verrugosa e acessibilidade à camada S3 da 

parede celular, à degradação dos componentes químicos da parede celular por hidrólise ácida e 

à mobilização e remoção parcial de extrativos durante a vaporização (KUBINSKY, 1971; 

ALEXIOU et al., 1990; CHOONG e ACHMADI, 1989 citados por WANG et al., 1994; 

CHOONG et al. 1999; DASHTI, 2012), enquanto que a pontoação das fibras da madeira de 

seringueira não são obstruídas e, portanto, essa madeira apresenta pouca barreira física ao 

fluxo de fluídos (PENDLEBURY e PETTY, 1993). 

 

5.2 Efeito da vaporização nos defeitos de secagem da madeira de Hevea brasiliensis 

 

Na Tabela 4 foi apresentada a frequência de tábuas com incidência dos 

defeitos de secagem com relação ao total de tábuas de H. brasiliensis utilizadas no presente 

estudo, para cada tratamento (controle, vaporizada, pré-vaporizada e vaporizada e pré-

vaporizada). 

Na Tabela 5 são apresentados a mediana e os coeficientes de variação 

dos defeitos de secagem observados na madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos 

aplicados a essa madeira. 

Os defeitos de secagem avaliados no presente estudo também foram 

observados na madeira de seringueira por diversos autores, dentre eles Lim et al. (2003), 

Ratnasingam e Scholz (2008), Ratnasingam et al. (2010) e Ratnasingam e Scholz (2011). 
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Tabela 4. Frequência da incidência de tábuas que apresentaram defeitos de secagem, segundo os tratamentos aplicados à madeira de 
H. brasiliensis. 

Tratamentos N Rachaduras de topo 
(%) 

Encurvamento 
(%) 

Arqueamento 
(%) 

Encanoamento 
(%) 

Torcimento 
(%) 

Controle 64 81,2 87,5 98,4 37,5 25,0 
Pré-vaporizado 66 80,3 93,9 100,0 39,4 30,3 
Vaporizado 58 94,8 94,8 100,0 23,8 24,1 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 91,4 90,0 100,0 32,8 36,2 
Sendo: N – número de repetições. 
 
 
 
 
 
Tabela 5. Efeito de vários níveis de vaporização nos índices dos defeitos de secagem da madeira de Hevea brasiliensis. 

Tratamentos N 
 Índice de defeitos somente durante a secagem (%) Índice de defeitos após o processamento mecânico e 

a secagem (%) 
 R.P. R Encur. Arq. Encan. Torc. R.P. R Encur. Arq. Encan. Torc. 

Controle 64 
Mediana 1,19 a 2,07 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 4,85 a 6,18 a 0,22 a 0,62 a 0,00 a 0,00 a 

C.V. 211,7 156,1 169,9 173,0 142,7 213,1 147,9 133,9 78,6 40,9 142,7 194,7 

Vaporizada 58 Mediana 1,10 a 2,52 a 0,10 a 0,03 a 0,00 a 0,00 a 7,36 b 13,37 b 0,25 a 0,62 a 0,00 a 0,00 a 
C.V. 213,9 198,9 127,4 145,1 313,6 237,6 100,3 108,2 61,9 59,3 313,7 217,3 

Pré-vaporizada 66 
Mediana 0,70 a 1,92 a 0,05 a 0,04 a 0,00 a 0,00 a 4,44 ab 6,50 a 0,31 a 0,61 a 0,00 a 0,00 a 

C.V. 282,2 214,4 152,8 143,8 141,8 192,6 140,4 132,1 62,8 54,0 141,8 187,5 

Vaporizada e  
pré-vaporizada 58 Mediana 0,94 a 3,03 a 0,09 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 6,02 ab 8,75 ab 0,26 a 0,67 a 0,00 a 0,00 a 

C.V. 205,0 171,7 160,0 232,8 156,6 153,4 107,4 119,4 91,4 53,9 156,6 148,9 

Sendo: C.V. – coeficiente de variação, %, R.P. – rachadura de topo principal; R – somatório das rachaduras de topo; Encur. – 
encurvamento; Arq. – Arqueamento; Encan. – encanoamento; Torc. – torcimento; Letras diferentes – indicam diferença 
significativa entre os tratamentos pelo teste de medianas de Mood ao nível de significância de 5%; Letras iguais – diferença não 
significativa. 
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A frequência do número de tábuas provenientes de H.brasiliensis sem 

tratamento com rachaduras de topo, encurvamento, arqueamento, encanoamento e torcimento 

foram 81,3%, 87,5%, 98,4%, 37,5% e 25,0%, respectivamente. Resultados semelhantes foram 

observados por Ratnasingam e Scholz (2008), os quais mostraram que a madeira dessa espécie 

apresenta incidência de encurvamento e rachaduras na ordem de 100% e 87% após sua 

secagem. Esses autores observaram incidência de 100% do número de tábuas com 

torcimentos. Essa porcentagem foi superior ao observado no presente estudo. Segundo Ponce 

(1995), o torcimento é causado pela grã espiralada e como a madeira utilizada no presente 

estudo é proveniente de plantio por sementes, há maior variabilidade genética, o que pode 

explicar a menor incidência desse defeito quando comparado com a literatura.  

Conforme mostrado na Tabela 5, a madeira de seringueira após o 

processamento mecânico e a secagem apresentou índice de rachaduras de topo principais de 

4,85%, índice de rachaduras de topo totais de 6,18%, índice de encurvamento de 0,22%, e 

índice de arqueamento de 0,62%. Srivaro et al. (2008) observaram valores superiores do índice 

de rachaduras de topo e de encurvamento para a madeira de seringueira seca a até 75°C, de 

respectivamente 17% e 0,60%, porém eles observaram valores semelhantes para o índice de 

arqueamento, de 0,60%.  

A pré-vaporização da madeira e a vaporização de toras combinada com 

a pré-vaporização não promoveram efeitos significativos nas rachaduras de topo principais e 

no somatório de rachaduras de topo avaliadas na madeira de H.brasiliensis após a secagem. 

Resultados diferentes foram relatados por Aleixou (1990), Severo (2000), Severo e Tomaselli 

(2000), Calonego e Severo (2004), Calonego et al. (2006) e Severo et al. (2010), que 

observaram que pré-vaporização promoveu reduções significativas nas rachaduras de topo de 

diferentes espécies. Srivaro et al. (2008) estudando a madeira de H. brasiliensis também 

observaram resultados diferentes, pois mostraram uma redução de 35,29% das rachaduras de 

topo da madeira pré-vaporizada a 90ºC por 7 horas quando comparada com a madeira térmico 

seca a até 75ºC.  

Como a pré-vaporização promove desaspiração da membrana da 

pontoação ocasionando um aumento da permeabilidade da madeira (KININMONTH, 1971; 

CHOONG et al., 1999 e DASHTI et al., 2012), a diferença observada no presente estudo e na 
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literatura pode ser explicada devido ao tempo insuficiente do tratamento de pré-vaporização 

ou devido às possíveis diferenças anatômicas dentro da mesma espécie.  

A vaporização de toras promoveu aumentos significativos nos índices 

das rachaduras principais e no somatório de rachaduras somente após o processamento 

mecânico da madeira de H.brasiliensis. Resultados diferentes dos obtidos por Severo et al. 

(2010) que observaram que essa técnica reduziu as rachaduras da madeira de E. grandis e por 

Severo e Tomaselli (2000), que observaram que a técnica reduziu as rachaduras em E. dunnii.  

Essa discrepância pode ter ocorrido devido o centro das toras não 

terem atingido a temperatura de transição vítrea, pois isso é necessário para que ocorra a 

plasticização da madeira e consequente alívio das tensões de crescimento. Guyonnet (1999) 

afirma que a temperatura de transição vítrea se refere à zona de temperatura em que os 

elementos constituintes da madeira que lhe dão a característica de rigidez perdem essa rigidez 

e passam de um estado rígido para um estado flexível, o que provoca a liberação das tensões 

internas da madeira. Calonego et al. (2010) atribuíram a redução significativa das rachaduras 

da madeira vaporizada de E. grandis à necessidade de a madeira atingir a temperatura de 

transição vítrea em toda sua extensão. 

Os tratamentos empregados não promoveram efeito significativo nos 

empenamentos avaliados na madeira de H.brasiliensis e não diferiram entre si com relação a 

essa variável. Srivaro et al. (2008) observaram resultados semelhantes para a pré-vaporização, 

pois ao pré-vaporizarem a 90ºC, por 7 horas, a madeira de seringueira, eles não observaram 

efeitos significativos para encurvamento, arqueamento e torcimento. Calonego e Severo 

(2004) estudando a vaporização de toras de E. grandis, também não observaram efeitos 

significativos para o arqueamento e o encurvamento, apesar de terem observado uma redução 

dos encanoamentos de 31,7%. 

Conclui-se, portanto que quanto à secagem, os tratamentos térmicos 

não promoveram melhoras significativas nos defeitos de secagem na madeira de H. 

brasiliensis. Esse comportamento corrobora com as explicações dadas para a não influência da 

vaporização na taxa de secagem, devido à alta permeabilidade da madeira de seringueira, 

conforme foi discutido no subcapítulo 5.1. 

 

 



63 
 

 

5.3 Efeito da vaporização na resistência biológica de Hevea brasiliensis 

 

Na Tabela 6 são apresentadas as perdas de massa ocasionadas pela 

degradação da madeira de H. brasilisensis sem tratamento e nas vaporizadas em vários níveis 

quando submetidas ao fungo de podridão branca Pycnoporus sanguineus, após o teste de 

apodrecimento acelerado do tipo “soil-block”. 

Tabela 6. Efeito de vários níveis de vaporização na resistência dos lenhos juvenil e adulto de 
Hevea brasiliensis ao fungo Pycnoporus sanguineus. 

Tratamentos 

Lenho juvenil (L.J.) Lenho adulto (L.A.) 
↓ ou  ↑) 

entre L.J. e 
L.A (%) N C.V. PM (%) 

↓ ou 
 ↑) 

 (%) 
N C.V. PM (%) 

↓ ou 
 ↑) 
(%) 

Controle 15 21,4 37,32a - 15 18,9 33,20a - 11,0NS 

Pré-vaporizado 15 09,4 41,18b (10,3) 15 11,5 38,26b (15,2) 7,1NS 

Vaporizado 15 15,4 39,97b (7,1) 15 11,7 40,98b (23,4) (2,5) NS 

Vaporizado / Pré-
vaporizado 15 15,9 41,18b (10,3) 15 15,9 42,27b (27,3) (2,6) NS 

Sendo: N – número de repetições; C.V. – coeficiente de variação, %; PM – perda de massa; ↓ 
– redução; ↑ – aumento; Letras diferentes – indicam diferença significativa entre os 
tratamentos pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância; Letras iguais e NS – diferença 
não significativa. 

 

Conforme mostrado na Tabela 6, a perda de massa média da madeira 

de seringueira sem tratamento quando submetida por 12 semanas ao fungo P. sanguineus foi 

de 37,32% para o lenho juvenil e de 33,20% para o lenho adulto. Resultados semelhantes 

foram observados por Lee et al. (2010) que, ao exporem a madeira de seringueira por 8 

semanas ao fungo P. sanguineus, observaram perda de massa de 26,74% e por Wong (1988) 

que, ao estudarem a resistência da madeira de seringueira submetida ao fungo P. sanguineus 

por 6 semanas, observaram uma perda de massa de 40,60%. Resultado inferior foi observado 

por Suprapti (2010), que submeteu o cerne da madeira de seringueira ao P. sanguineus por 12 

semanas e verificou uma perda de massa de 10,70%. O autor comenta que o cerne apresenta 

maior resistência à degradação que o alburno e que o local no qual a árvore se desenvolveu 

interfere na resistência da madeira à degradação, o que explica as diferenças encontradas na 

literatura.  
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Por apresentar perda de massa entre 25 e 44%, essa madeira pode ser 

classificada como moderadamente resistente segundo a norma ASTM D-2017 (1994). 

Resultados similares foram encontrados por Lee et al. (2010) e por Okino et al. (2002)  que ao 

exporem a madeira dessa espécie respectivamente aos fungos P. sanguineus e Gloeophyllum 

trabeum e Trametes versicolor, a classificaram como moderadamente resistente. 

Verifica-se, também, que a madeira de seringueira submetida à 

vaporização, à pré-vaporização e à combinação desses tratamentos, quando exposta ao P. 

sanguineus, apresentou respectivos aumentos significativos da perda de massa com relação à 

madeira não tratada, de 7,1%, 10,3% e 10,3% para o lenho juvenil e de 23,4%, 15,2% e 27,3% 

para o lenho adulto. 

Embora estudando outras espécies, resultados semelhantes quanto ao 

efeito do tratamento térmico foram observados por Doi et al. (2005), que ao submeterem a 

madeira de Larix leptolepis não tratada e a pré-vaporizada à 95ºC e seca a 120ºC ao fungo 

Fomitopsis palustris observaram um aumento significativo da perda de massa na madeira 

tratada, e por Rocha (2011) que ao submeterem a madeira de Eucalyptus grandis ao fungo P. 

sanguineus observou um aumento não significativo da perda de massa de 13,03% e de 5,67%, 

respectivamente, para o material submetido à vaporização de toras e à pré-vaporização da 

madeira serrada, quando comparados ao material sem tratamento. 

Contudo, os resultados apresentados corroboram com as afirmações de 

Momohara et al. (2003) e Mohareb et al. (2012), os quais observaram que somente 

determinados níveis de tratamentos térmicos promovem um aumento na durabilidade da 

madeira tratada e outros não. Essa diferença pode ser atribuída, segundo Momohara et al. 

(2003), Hakkou et al. (2006), Forest Products Laboratory (2010) e  Mohareb et al. (2012), às 

condições empregadas em cada tratamento, sendo que a perda de massa provocada pelos 

organismos xilófagos é reduzida com o aumento da temperatura e do tempo de duração do 

tratamento. Momohara et al. (2003), Mazela et al. (2004) e Doi et al. (2005) afirmam que 

somente a partir de determinada temperatura é que o tratamento torna a madeira mais 

resistente ao ataque de agentes xilófagos. 

Assim, os autores que trabalharam com temperaturas mais elevadas, 

próximas a 200°C, observaram um aumento da durabilidade biológica atribuída, segundo 

Hakkou et al. (2006) e Mohareb et al. (2012), à ampla degradação das hemiceluloses que 
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serviam de alimento aos fungos e a reticulação das ligações da lignina. Já os autores que 

trabalharam com temperaturas mais baixas, próximas de 100°C, observaram uma redução na 

durabilidade biológica da madeira atribuída, segundo Mazela et al. (2004) e Doi et al. (2005), 

à degradação parcial das hemiceluloses que geraram compostos de baixo peso molecular, os 

quais são facilmente disponibilizados aos fungos.  

Pode ser verificado na Tabela 6 que tanto o lenho juvenil quanto o 

lenho adulto da madeira de H.brasiliensis sem tratamento não apresentaram diferença 

significativa entre as perdas de massa provocadas pelo fungo apodrecedor. Esse 

comportamento foi similar também nos materiais vaporizados nos devidos níveis estudados. O 

mesmo não foi observado por Paes (2002) e Latorraca et al. (2011) que verificaram para outras 

espécies que a perda de massa no lenho adulto diferiu significativamente da perda de massa no 

lenho juvenil.  

Essas diferenças de perdas de massa foram explicadas por Wong et al. 

(2005) e Forest Products Laboratory (2010) ao afirmam que a durabilidade da madeira varia 

dentro da mesma espécie devido às condições de crescimento, aos fatores intrínsecos e às 

condições de exposição ao fungo. Além disso, Latorraca et al. (2011) afirmam que o teor de 

extrativos é diretamente proporcional à durabilidade natural da madeira e Bowyer et al. (2007) 

afirmam que a quantidade de extrativos tóxicos aos fungos presentes na madeira varia 

consideravelmente de acordo com a localização no fuste, idade e taxa de crescimento.  

Entretanto, a diferença não significativa da perda de massa entre os 

lenhos juvenil e adulto da H. brasiliensis pode ser explicada por Oliveira Júnior (2011), que ao 

estudar a madeira dessa espécie proveniente de árvores de 53 anos, observou que os teores de 

extrativos totais não variam entre o lenho juvenil e adulto, os quais foram respectivamente de 

8,07% e 7,31%, e por Allwi (2006) que ao estudar a madeira de seringueira com 15 anos 

observou teores de extrativos em níveis muito baixos, entre 0,70% e 1,28% em toda a extensão 

do fuste. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os estudos desenvolvidos para avaliar o efeito de vários níveis de 

vaporização na qualidade da secagem de Hevea brasiliensis mostraram que essas técnicas não 

melhoram a secagem e diminuem a resistência biológica do material. 

 

Com relação ao efeito da vaporização de toras a 90°C por 36 horas, da 

pré-vaporização a 90°C por 3 horas e da combinação dessas duas técnicas na secagem da 

madeira, pode-se concluir que: 

a) a taxa de secagem durante todo o processo (9,7%/dia), acima do 

PSF (8,1%/dia) e abaixo do PSF (17,1%/dia) não foi estatisticamente alterada; 

b) os tratamentos térmicos não reduziram a ocorrência dos defeitos de 

secagem nas tábuas e os índices de rachaduras e de empenamentos não foram alterados. 

 

Sobre o efeito da vaporização de toras, da pré-vaporização da madeira 

serrada e do uso da combinação de ambas as técnicas na resistência da madeira ao fungo 

apodrecedor Pycnoporus sanguineus, conclui-se que: 

a) os lenhos juvenil e adulto da madeira sem tratamento são 

classificados como de resistência moderada ao agente xilógafo e apresentam perda de massa 

estatisticamente iguais de respectivamente 37,32% e 33,20%; 
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b) os tratamentos térmicos provocaram aumento significativo de 7,1% 

a 27,3% nas perdas de massa ocasionadas pelo fungo apodrecedor. 
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Tabela 1-1 Análise de variância para a variável tempo de secagem total da madeira de H. 
brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 2176,427 725,476 2,15 0,132 
Resíduo 17 5736,815 337,46 

  Total 20 7913,2463       
 
Tabela 1-2 Análise de variância para a variável tempo de secagem acima do PSF da madeira 
de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 2382,782 794,261 1,995 0,153 
Resíduo 17 6768,428 398,143 

  Total 20 9151,21       
 
Tabela 1-3 Análise de variância para a variável tempo de secagem abaixo do PSF da madeira 
de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 56,063 18,688 0,63 0,606 
Resíduo 17 504,6 29,682 

  Total 20 560,663       
 
Tabela 1-4 Análise de variância para a variável taxa de secagem total da madeira de H. 
brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 5,566 1,855 0,378 0,770 
Resíduo 17 83,357 4,903 

  Total 20 88,923       
 
Tabela 1-5 Análise de variância para a variável taxa de secagem acima do PSF da madeira de 
H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 5,826 1,942 0,322 0,810 
Resíduo 17 102,646 6,038 

  Total 20 108,472       
 
Tabela 1-6 Análise de variância para a variável taxa de secagem abaixo do PSF da madeira de 
H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 
Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio F P 
Tratamentos 3 37,996 12,665 0,566 0,645 
Resíduo 17 380,087 22,358 

  Total 20 418,083       
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ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA OS DEFEITOS DE SECAGEM DA MADEIRA DE Hevea 

brasiliensis 
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Tabela 2.1 Teste de Kruskal Wallis para a variável encurvamento após o processamento 
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,2216 108,2 -2 
Pré-vaporizado 66 0,3077 137 1,80 
Vaporizado 58 0,2543 130,6 0,87 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,262 117,9 -0,68 
H = 6,27 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,099 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.2 Teste de Kruskal Wallis para a variável encurvamento somente após a secagem da 
madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000000000 105,5 -2,35 
Pré-vaporizado 66 0,050988676 120,9 -0,34 
Vaporizado 58 0,103094001 136,8 1,63 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,087544326 133,0 1,16 
H = 7,77 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,051 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.3 Teste de Kruskal Wallis para a variável arqueamento após o processamento 
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,624 117,1 -0,83 
Pré-vaporizado 66 0,6178 124,8 0,17 
Vaporizado 58 0,6128 127,2 0,46 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,6678 125,3 0,22 
H = 0,73 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,865 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.4 Teste de Kruskal Wallis para a variável arqueamento somente após a secagem da 
madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000000000 119,5 -0,52 
Pré-vaporizado 66 0,036801448 133,2 1,29 
Vaporizado 58 0,034843629 131,5 0,98 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,000000000 108,8 -1,80 
H = 5,26 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,154 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.5 Teste de Kruskal Wallis para a variável encanoamento após o processamento  
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000 121,6 -0,25 
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Pré-vaporizado 66 0,000 125,8 0,31 
Vaporizado 58 0,000 129,6 0,75 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,000 116,9 -0,81 
H = 1,36 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,715 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.6 Teste de Kruskal Wallis para a variável encanoamento somente após a secagem da 
madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000000000 121,6 -0,25 
Pré-vaporizado 66 0,000000000 125,8 0,31 
Vaporizado 58 0,000000000 129,6 0,75 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,000000000 116,9 -0,81 
H = 1,36 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,715 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.7 Teste de Kruskal Wallis para a variável torcimento após o processamento mecânico 
e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000 117,0 -0,85 
Pré-vaporizado 66 0,000 125,9 0,32 
Vaporizado 58 0,000 117,6 -0,72 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,000 133,8 1,27 
H = 3,48 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,323 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.8 Teste de Kruskal Wallis para a variável torcimento somente após a secagem da 
madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 0,000000000 115,6 -1,03 
Pré-vaporizado 66 0,000000000 126,3 0,38 
Vaporizado 58 0,000000000 117,4 -0,75 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,000000000 135,2 1,43 
H = 4,68 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,196 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.9 Teste de Kruskal Wallis para as rachaduras principais após o processamento 
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 4,854 112,4 -1,44 
Pré-vaporizado 66 4,435 111,3 -1,62 
Vaporizado 58 7,362 142,8 2,36 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 6,017 130,2 0,82 
H = 8,28 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,041 (ajustado para empates) 
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Tabela 2.10 Teste de Mood para a Mediana das rachaduras principais após o processamento 
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N N> Mediana Q3-Q1 ICs de 95,0% Individuais 
 

    
-------+---------+---------+--------- 

Controle 39 25 4,85 7,65   (--------*------) 

Pré-vaporizado 36 30 4,44 7,98 (--------*----------) 

Vaporizado 19 38 7,36 7,85                   (-----*------------) 

Vaporizado e 
pré-vaporizado 29 29 6,02 7,65 (-------*-----------) 

     
-------+---------+---------+--------- 

               4,0       6,0       8,0 

 
Tabela 2.11 Teste de Kruskal Wallis para as rachaduras principais somente após a secagem  
da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 1,1864 128,6 0,67 
Pré-vaporizado 66 0,7032 108,5 -2,00 
Vaporizado 58 1,0959 128,6 0,62 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 0,9373 129,8 0,77 
H = 4,08 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,252 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.12 Teste de Kruskal Wallis para a variável rachaduras totais após o processamento 
mecânico e a secagem da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 6,181 111,3 -1,6 
Pré-vaporizado 66 6,496 108 -2,07 
Vaporizado 58 13,368 148,4 3,05 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 8,754 129,7 0,76 
H = 12,63 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,006 (ajustado para empates) 
 
Tabela 2.13 Teste de Kruskal Wallis para a variável rachaduras totais somente após a secagem 
da madeira de H. brasiliensis, segundo os tratamentos de vaporização. 

Tratamento N Mediana Posto Médio Z 
Controle 64 2,065 124,0 0,06 
Pré-vaporizado 66 1,922 105,1 -2,46 
Vaporizado 58 2,522 136,0 1,53 
Vaporizado e pré-vaporizado 58 3,031 131,5 0,98 
H = 6,98 ; Graus de Liberdade = 3; P = 0,073 (ajustado para empates) 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA RESISTÊNCIA BIOLÓGICA DA MADEIRA DE Hevea 

brasiliensis AO FUNGO APODRECEDOR Pycnoporus sanguineus 
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Tabela 3.1 Análise de variância da perda de massa causada pelo fungo Pycnoporus sanguineus 
na madeira juvenil e adulta de H. brasiliensis submetida à vaporização. 
Fonte de variação Graus de liberdade Soma de Quadrados Quadrado médio F p-valor 

Lenho 1 45,868 45,868 1,196 0,276 
Tratamento 3 713,76 237,92 6,205 <0,001 
Interação 3 161,999 54 1,408 0,244 
Resíduo 112 4294,284 38,342 

  Total 119 5215,911 43,831     
 
Tabela 3.2 Teste de comparações de médias de Tukey para a perda de massa causada pelo 
fungo Pycnoporus sanguineus na madeira juvenil e adulta de H. brasiliensis submetida à 
vaporização. 

Comparação Diferença de médias P<0,05 
Controle vs. Vaporizado e pré-vaporizado 6,47 Sim 
Pré-vaporizado vs. Vaporizado e pré-vaporizado 2,013 Não 
Vaporizado vs. Vaporizado e pré-vaporizado 1,251 Não 
Controle vs. Vaporizado 5,219 Sim 
Pré-vaporizado vs. Vaporizado 0,762 Não 
Controle vs. Pré-vaporizado 4,457 Sim 
 

 


