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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado com os objetivos de propor uma metodologia de 

inspeção de postes em serviço nas redes de transmissão e distribuição de 

eletricidade da empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energias S/A; criar um 

banco de dados que possibilite determinar o número de postes em serviço com o 

seu estado de conservação e testar um método de retratamento, visando prolongar 

sua vida útil. 

Com vistas a sistematizar o processo de inspeção dos postes, até então feito 

de forma visual e baseado muitas vezes em critérios subjetivos, foi testado em parte 

do trabalho um aparelho que determina a expectativa de vida útil dos mesmos. Esta 

avaliação é feita com base na taxa de umidade do poste e sua resistência mecânica. 

Foi realizado um trabalho piloto nos municípios de Canoas e Montenegro 

onde foram selecionados alguns bairros e, dentro destes, segmentos de rede 

(circuitos) que representassem o universo dos postes nestes municípios. Nestes 

pontos foram inspecionados 503 postes. Foi criado então um banco de dados de 

onde posteriormente foram definidos os postes que iriam passar pelo processo de 

retratamento. 

As inspeções indicaram um número significativo de postes em condições de 

receber o retratamento (30% do total inspecionado), sendo que em Canoas este 

número representa 43% dos 316 postes verificados, já em Montenegro este número 

cai para pouco mais de 8%. Um número menor e semelhante nos dois municípios 

(cerca de 10%), necessitava de substituição imediata.  

No tratamento curativo dos postes em sua porção interna e externa, 

considerados aptos para tal, foi utilizado um produto difusível a base de Boro e Flúor 



 

 

que se propõe impedir a ação dos agentes decompositores da madeira aumentando 

a sua durabilidade. Em uma segunda etapa do trabalho foram retratados 40 postes 

com esse produto os quais deverão ser monitorados a longo termo, para verificar-se 

a eficácia do produto. 

Resultados preliminares, obtidos nos testes de difusão deste produto na área 

de testes, indicam que a impregnação com o Boro está se processando dento dos 

padrões previstos. Entretanto, a efetiva ação tóxica deste elemento aos agentes 

biológicos causadores de decomposição e ao meio ambiente devem ser melhor 

avaliadas.  

O estudo mostrou a viabilidade técnica da implantação de um sistema de 

controle e acompanhamento da rede, através de inspeções sistemáticas da mesma. 

Indica também a necessidade de uma avaliação continuada dos testes de 

retratamento iniciados neste trabalho, já que estas informação deverão servir como 

embasamento para a tomada de decisões e gerenciamento do sistema de 

distribuição de energia elétrica na empresa.  

 

 



ABSTRACT 

This work was accomplished with the aims of: to propose a methodology of 

inspection of the in-service poles, used in the electricity networks of the company 

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A; to create a database that facilitates to 

determine the number of in-service poles, its conservation state and to test re-

treatment methods, seeking to prolong its useful life.   

With views to systematize the pole inspection process, until then done in a 

visual way and usually made with subjective approaches, an equipment that 

determines the expectation of pole useful life was tested. This evaluation is made 

based in the moisture content and mechanical resistance of the pole.   

A pilot work was accomplished in the Canoas and Montenegro counties where 

neighborhood and circuits segments, that represented the universe of the pole in 

these counties, were investigated. Five thousand poles were inspected and a 

database was created with pole information that was used to choose the poles that 

needed to be retreated.   

The inspections indicated a significant number of poles that could be retreated 

(30% of the total). In Canoas this number represents 43% of the 316 verified poles, 

while in Montenegro this number drops to 8%. A smaller and similar number of the 

poles in the two counties (about 10%) needed immediate substitution.    

Both internal and external pole remedial treatment were tested using based in 

a Boron/fluoride diffusion product, which intends to stop wood decay and increasing 

its durability. In a second stage of the study 40 poles were retreated with that product 

and they should be monitored to long term, to verify the product effectiveness.   

Preliminary results obtained in the re-treatment trial tests indicate that the 

Boron diffusion is being processed as expected. However, the toxic action of this 



 

 

element against to the biological decay agents and to the environment should be 

better evaluated.    

The study showed the technical viability of the evaluation and the control 

systems of the network by systematic inspections. It also indicates the need of a 

continued evaluation of the re-treatment tests began in this study. This information 

should be the basis for the taking of decisions and management of distribution of 

electric energy network of the company. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde que começou a utilizar a madeira o homem percebeu que 

diferentes tipos daquele material, quando expostos a condições iguais, 

decompunham-se em períodos de tempo distintos. Por outro lado, quando 

expunha madeiras iguais a condições ambientais diferentes, a degradação 

ocorria também de forma diferente. Notou também que a porção mais externa 

do tronco, geralmente mais clara, se decompunha mais rapidamente do que a 

parte mais interna, geralmente mais escura e que a decomposição era causada 

por diferentes tipos de organismos associados aos diferentes ambientes 

(LEPAGE, 1986). 

Mesmo desconhecendo os agentes causadores da decomposição da 

madeira, várias medidas foram sendo adotadas desde a antigüidade para 

retardá-la. O desenvolvimento de métodos de preservação de madeira foi 

sendo obtido de forma lenta e empírica, até que no período entre os séculos 

XV e XVIII, com a proliferação das viagens marítimas, o problema de 

decomposição da madeira tornou-se uma questão de segurança nacional para 

vários países (RICHARDSON, 1978). A partir daí um grande número de 

produtos químicos e barreiras físicas começaram a ser testados para impedir a 

deterioração daquele material, porém os primeiros sucessos só chegaram com 

o desenvolvimento científico e industrial, que produziu equipamentos e técnicas 

que iriam permitir a compreensão da estrutura e composição química da 

madeira e do seu processo de deterioração, possibilitando assim sua 

impregnação industrial (DIEGUES, 1976). 
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Neste contexto o microscópio, a máquina a vapor e o creosoto foram 

responsáveis pelas transformações que a preservação de madeira sofreu a 

partir do século XX. 

A grande demanda de madeiras para dormentes, face a crescente 

expansão das ferrovias e de postes utilizados na sustentação de cabos para o 

telégrafo, telefone e energia elétrica, intensificaram o interesse em conhecer os 

processos que resultavam na deterioração da madeira no ambiente terrestre 

(LEPAGE, 1986). 

Ao mesmo tempo em que a indústria de preservação de madeiras 

florescia, as pesquisas, agora calcadas em bases científicas, tomavam um 

grande impulso. Ensaios de campo para avaliar a resistência natural de 

madeiras ao ataque de fungos já eram efetuados em 1836. Pesquisadores 

detectaram a presença de hifas de fungos no interior de madeira apodrecida, 

porém acreditavam que elas eram o resultado e não a causa do apodrecimento 

(LIESE, 1967).  

Em 1863 o alemão Hermann Schacht identificou os agentes causadores 

do apodrecimento da madeira, apoiado em novos conhecimentos como os 

fenômenos básicos da fermentação e esterilização assim como a descoberta 

da celulose e outros constituintes da parede celular (LEPAGE, 1986). 

Atualmente é grande o número de inseticidas e fungicidas utilizados no 

tratamento da madeira. Porém é igualmente grande a variedade de resultados 

obtidos na aplicação desses produtos. Estas variações são atribuídas 

basicamente a diferenças nos procedimentos de ensaio. É necessário que 

além dos testes de laboratório os ensaios contemplem também situações de 

campo idênticas àqueles que são encontradas no ambiente de aplicação 

(LEPAGE, 1986). 

No que se refere à utilização de postes de madeira como suporte para 

as redes de eletricidade, o pleno conhecimento do estado de conservação da 

rede, bem como de informações sobre a quantidade e a qualidade das 

estruturas que a compõem, são fundamentais para a tomada de decisões na 

gestão das empresas do setor elétrico. Estes fatores repercutem diretamente 

na confiabilidade do sistema e nos custos operacionais. 
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Em uma empresa como a AES Sul, onde cerca de 97% dos postes 

utilizados são de madeira (GASTAUD, 2001), a possibilidade de aumentar a 

vida útil deste componente torna-se atraente, já que a sua produção e 

substituição na rede demanda custos significativos para a empresa. 

Algumas iniciativas utilizando produtos para retratamento dos postes em 

serviço vêm sendo fomentadas por empresas como a CEMIG, de Minas Gerais 

e a Eletropaulo, de São Paulo. No Rio Grande do Sul houve uma iniciativa 

semelhante por parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE) no 

período de 1989-92 porém não foi dado seguimento e são poucos os registros 

referentes aos resultados obtidos. 

É de consenso entre as distribuidoras de energia elétrica que a 

ampliação da vida útil dos postes de madeira pode representar importante fator 

na composição de seus custos, com reflexos positivos, igualmente, na 

composição de preços ao consumidor. 

O ganho ambiental é outra variável que deve ser levada em conta, pois a 

madeira é um recurso natural renovável. A produção e utilização de madeira de 

eucalipto, proveniente de áreas de reflorestamento, quando manejada 

adequadamente, podem resultar em significativos benefícios ao meio ambiente. 

Este trabalho tem por objetivo identificar alguns dos produtos destinados 

ao tratamento curativo da madeira, bem como técnicas de aplicações 

modernas e econômicas que viabilizem o seu uso. Os produtos e técnicas, 

após suficientemente conhecidos e testados, foram então apresentados para 

possível aplicação na empresa.  

Com o objetivo de avaliar a difusão de um preservativo à base de Boro e 

Flúor, de fabricação australiana, foi criada uma área de testes na Usina de 

Preservação de Madeiras da AES Florestal (UPM-Barreto), localizada em 

Triunfo-RS. Os resultados serão obtidos em 12 meses na primeira etapa e em 

24 meses  na conclusão do teste. 

Pretende-se também estabelecer um sistema prático e de custo reduzido 

para a inspeção e o cadastro dos postes em serviço na rede. A partir das 

inspeções foi possível estabelecer rotinas programadas para a abordagem dos 
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pontos deficientes. Os dados obtidos nas inspeções e eventuais retratamentos 

alimentaram um banco de dados que sistematizou as informações. 

O trabalho propõe também a substituição das atuais inspeções visuais - 

que mostram-se subjetivas - por inspeções através de equipamento apropriado, 

o que tende a conferir padronização e maior confiabilidade no procedimento. 

 



1. A EMPRESA AES 

 

1.1. A AES Sul 

A AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A é uma empresa do grupo 

norte-americano AES Corporation que atua em 30 países, principalmente na 

geração de energia elétrica. O grupo conta com 160 usinas e uma produção de 

59.561 MW (dados de 2000).  

A AES Sul foi criada em outubro de 1997 no processo de privatização da 

CEEE. A empresa adquiriu a Companhia Centro-Oeste de Distribuição de Energia 

Elétrica, detentora da concessão na região centro-oeste do Rio Grande do Sul (RS). 

A AES Sul vem atuando no setor elétrico do RS desde então e atende 

aproximadamente 950.000 consumidores entre residenciais, comerciais, industriais, 

rurais e outros. São 114 municípios atendidos, totalizando uma área territorial de 

99.268 km2. 

A distribuidora tem 45 subestações próprias, com 1000,6 MW de potência 

instalada, 1.670 km de linhas de transmissão e 50.313 km de redes de distribuição. 

Conta ainda com 4 centros de operação de distribuição: Metropolitana, Vales, 

Central e Fronteira e um Centro de Operação de Sub-transmissão (C O S) localizado 

em São Leopoldo. Sua sede administrativa está localizada em Porto Alegre na rua 

Dona Laura, 320, Bairro Moinhos de Vento. 
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Figura 1.1: O grupo AES no Brasil com destaque para o RS, com área de concessão da 

AES Sul (região centro-oeste) assinalada. Fonte: (AES Sul2002). 

Bisel 
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Empresa de Infovias 
Ligth Serviços de Eletricidade 
Ligth Telecom 
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1.2. A AES Florestal 

A AES Florestal Ltda., empresa pertencente à AES Sul, foi criada em 

setembro de 1999 e surgiu da necessidade de dissociação da unidade de produção 

e preservação de postes e outros produtos (mourões, varas e madeira para 

construção civil em geral) do ramo de transmissão e distribuição de eletricidade, por 

serem atividades não afins, segundo o contrato de concessão assinado pela AES 

Sul quando da privatização da CEEE (AES SUL, 2002).  

A AES Florestal possui uma Usina de Preservação de Madeira denominada 

UPM-Barreto, localizada na rua Porto Alegre, s/n° - distrito de Barreto em Triunfo-RS 

(Figura 1.2) onde está instalada a sua planta química e o pátio de preparação e 

estocagem de madeira. A UPM-Barreto está instalada numa área de 18 hectares 

onde atua na produção e o tratamento de postes e estruturas de madeira para a 

rede elétrica, além de outros produtos como mourões para cerca, dormentes para 

estradas de ferro e madeiras para construção civil e outros fins.  

A empresa possui também, na mesma localidade (a cerca de 2 km da UPM-

Barreto), um Horto Florestal com área total de 1.594,7 hectares, sendo que destes, 

1.162,8 hectares são destinados ao cultivo de eucalipto para abastecimento da 

UPM-Barreto. O restante da área encontra-se ocupado pela Área de Preservação 

Permanente (mata nativa ciliar do rio Taquari), capões de floresta nativa, estradas, 

açudes, banhados e edificações. O Horto Florestal participa com cerca de 10% da 

demanda de matéria-prima da unidade de tratamento, principalmente com postes 

para as linhas de transmissão (comprimentos entre 15 e 24 metros) além da 

extração e comercialização de toras para serraria e madeira para geração de 

energia (lenha).  

A produção média anual da UPM-Barreto é de aproximadamente 35 mil 

postes com comprimentos entre 7 a 24 metros; cerca 30 mil cruzetas (serradas e 

roliças), 5 mil canaletas e aproximadamente 3 mil toretes (mortos), todos para uso 

na rede elétrica. São produzidos ainda cerca de 3 mil mourões e 2 mil peças 

diversas (comunicação oral).  

No Horto Florestal, a produção média anual é de 30.000 metros estéreos (st) 

de lenha; 1.500 m3 de toras e 2.500 postes.  
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Figura 1.2:  Perímetro do município de Triunfo com os pontos de localização da Usina 

AES Florestal, do Horto Florestal e da sede do município. Fontes: Limite Municipal e 

Hidrografia: (FEPAM, 2002). 

 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

Os municípios escolhidos para o desenvolvimento do projeto piloto foram 

Canoas e Montenegro, ambos pertencentes à área de concessão de distribuição de 

energia elétrica da AES Sul.  

 

 

1.3.1. Canoas 

O município de Canoas localiza-se junto à margem direita do Rio Gravatai o 

qual separa este município de Porto Alegre. Possui uma área territorial total de 131 

km2 (Figura 1.3), contando com uma população de 306.093 habitantes, 

exclusivamente urbana, já que o município não possui zona rural. A indústria, 

comércio e serviços são ramos bastante desenvolvidos, reunindo 10.401 empresas 
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predominantemente de pequeno a médio porte e que empregam 59.654 

trabalhadores (IBGE, 2003). 

 

Figura 1.3: Mapa do arruamento e limites do município de Canoas em coordenadas planas 

UTM. Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, 2002). 

 

1.3.2. Montenegro 

O município de Montenegro possui uma área de 440 km2 (Figura 1.4), 

contando com uma população de 54.692 habitantes, sendo que destes, 48.862 

vivem na área urbana e 5.830 na área rural. Montenegro possui indústria e comércio 

bastante desenvolvidos contando com um total de 2.330 estabelecimentos, 

predominando aqueles de pequeno a médio porte, onde a agroindústria tem papel 

importante, principalmente na área da citricultura. É praticada também a silvicultura 



   

 

28

extensiva onde o cultivo do eucalipto e da acácia-negra são os mais representativos 

(IBGE, 2003). 

 

Figura 1.4: Mapa de arruamento do município de Montenegro em coordenadas planas UTM. 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO, 2002). 



2. A MADEIRA 

 

A madeira é um produto da natureza que vem sendo utilizado desde o início 

da civilização. Quando o homem surgiu na face da terra, há cerca de 2 milhões de 

anos, já encontrou árvores, pois estas já existiam há aproximadamente 225 milhões 

de anos (LEPAGE, 1986). 

Há várias conjecturas sobre quais foram as primeiras utilizações da madeira, 

mas é de se supor que o homem primeiramente a empregou como arma, e tão logo 

aprendeu a fazer fogo, há cerca de 16.000 anos, como combustível. É também 

provável que assim que inventou o machado de pedra, há uns 8.000 anos, começou 

a trabalhar a madeira com ele (IPT, 1985). 

Com o crescente domínio do homem sobre o meio, mais tarde este recurso 

passou a ser utilizado também na construção civil, no mobiliário e para outros fins. 

A origem dos recursos de madeira está mudando significativamente no 

mundo. As florestas virgens, em locais acessíveis e com árvores de grande porte 

vêm sendo prontamente cortadas. No futuro, a madeira, para fins de construção em 

geral, virá de florestas plantadas relativamente jovens. Tais florestas certamente 

oferecem madeiras diferentes quanto à resistência e durabilidade. Também a 

utilização de produtos reciclados em grande escala estão substituindo os produtos 

de madeira.  

O crescente uso de madeira para fins energéticos igualmente acentua esta 

tendência pelo uso de produtos reciclados. As técnicas de benefíciamento da 

madeira precisam adaptar-se a essa nova realidade onde a substituição do uso de 

florestas nativas por florestas cultivadas é inevitável (BOOTLE, 2001). 
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O uso deste material para a fabricação de postes e estruturas para as redes 

de transmissão e distribuição elétrica vem sendo praticado em larga escala em boa 

parte do mundo. Destacam-se países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e 

África do Sul. No Brasil esta prática é mais tradicional nos estados do sul (Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

No RS este uso representa cerca de 90% do total dos postes produzidos. 

Frente a esta situação, o aumento da vida útil dos postes em serviço é de interesse 

estratégico para a empresa AES Sul, não só devido aos custos de substituição, mas 

também devido aos problemas inerentes da interrupção de fornecimento de energia, 

dentre eles as perdas no faturamento e o comprometimento com indicadores 

técnicos como DEC e FEC (Duração Equivalente por Consumidor e Freqüência 

Equivalente por Consumidor), que refletem diretamente a confiabilidade do sistema 

(comunicação oral). 

Os postes utilizados nas linhas de transmissão e distribuição de energia 

elétrica no RS são constituídos de madeira procedente de áreas de reflorestamento. 

Tal fato colabora não só com o desenvolvimento auto-sustentado mas também com 

a necessária proteção das matas nativas. 

É importante salientar que a madeira é um produto natural renovável e que 

sua exploração e transformação necessita de menor energia que outros produtos de 

uso similar, como concreto ou ferro. Além disso, as árvores, ao crescerem, 

seqüestram quantidades significativas de CO2 da atmosfera, contribuindo dessa 

forma para minimizar o efeito estufa (VILLWOCK, 2002). Assim, a utilização de 

postes de madeira tem múltiplas influências benéficas ao meio ambiente. 

 

2.1. Estrutura do Caule 

O caule é a porção aérea do eixo das plantas vasculares e que está 

localizada acima da linha do solo. É a estrutura que garante suporte às principais 

estruturas fotossíntetizantes de uma árvore (RAVEN, 1992). Para entendermos 

melhor a sua estrutura é interessante o conhecimento de alguns de seus aspectos 

anatômicos e fisiológicos. Observando um corte transversal do caule de uma árvore 
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(Figura 2.1) é possível notar seus elementos constituintes, citados do centro para a 

extremidade.  

 

Figura 2.1: Detalhe da estrutura do caule. Fonte: (MARCONDES, 1983). 

 

2.1.1. Medula 

É formada por um tecido que ocupa o centro do caule, internamente ao 

cilindro vascular e que geralmente consiste em parênquima (RAVEN, 1992). A 

medula é uma região que, devido a sua origem parenquimática, é bastante 

suscetível ao ataque de microorganismos xilófagos e por essa razão é comum 

encontrar-se toras de madeira com a medula deteriorada (LEPAGE, 1986). 

 

2.1.2. Cerne 

Inicialmente o caule de uma planta jovem é constituído totalmente por células 

vivas ou funcionais. A partir de um período de tempo, que varia com a espécie e 

suas condições de crescimento, ocorre a morte das células centrais do caule, dando 

origem ao cerne (LEPAGE, 1986). 
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O cerne é formado por um lenho não-funcional e geralmente tem coloração 

mais escura do que o restante do caule (RAVEN, 1992). Encontra-se situado 

internamente ao alburno e sua cor mais escura é ocasionada pela deposição de 

extrativos produzidos durante a sua formação. Nas madeiras duráveis, o cerne 

apresenta poros obstruídos por extrativos ou por tilos, daí a dificuldade de tratá-lo 

com produtos preservativos, mesmo sob pressão, como ocorre no tratamento de 

postes (CHIMELO, 2000). 

Visualmente pode-se perceber a cor do cerne da madeira, quando seca ao ar, 

recém polida e no plano longitudinal-tangencial. As madeiras de cerne escuro 

geralmente são mais duráveis do que as de cerne claro (chamadas madeiras 

brancas), normalmente madeiras moles, leves e macias  (CHIMELO, 2000).  

  

2.1.3. Alburno 

Porção externa do caule, geralmente de coloração diferente do cerne e onde 

ocorre o transporte ativo de substâncias (RAVEN, 1992). Esta região é formada por 

células vivas (fisiologicamente ativas) por onde circulam substâncias nutritivas da 

planta. Devido à presença dessas substâncias o alburno é facilmente atacado por 

agentes degradadores de madeira (principalmente fungos e insetos xilófagos) 

(CHIMELO, 2000). 

O alburno é a região que recebe os produtos preservativos no processo de 

tratamento da madeira, como ocorre no poste tratado em autoclave. A largura varia 

entre espécies, sendo influenciada, até certo ponto, pelas condições de crescimento 

do vegetal, porém é quase constante dentro de uma mesma espécie (LEPAGE, 

1986).  

2.1.4. Casca 

É o termo aplicado a todos os tecidos dispostos externamente ao câmbio 

vascular nos caules lenhosos. A casca apresenta-se em duas porções: 

• Externa – em árvores mais velhas corresponde à porção morta da casca, 

também conhecida como ritidoma, que é o conjunto dos tecidos mortos da casca 

de caules e raízes, que por sua vez é o resultado da atividade do felogênio 

(FERRI, 1992). 
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• Interna – em árvores mais velhas corresponde à porção viva da casca, situada 

mais internamente à periderme (RAVEN, 1992). A periderme, segundo Cutter 

(1986), é um tecido protetor que geralmente substitui os tecidos externos dos 

caules que sofrem espessamento secundário e é formado por um meristema 

lateral chamado felogênio. 

 

2.1.5. Raios Vasculares 

São faixas de tecido parenquimático com forma semelhante a fitas. Os raios 

se estendem radialmente através do lenho, atravessando o câmbio, para o interior 

do floema secundário. São produzidos pelo câmbio vascular (RAVEN, 1992). 

 

2.2. Composição Química da Madeira 

A parede celular da madeira é constituída, basicamente, por três elementos: 

celulose, hemicelulose e lignina. A seguir é feita uma breve descrição de cada um 

desses elementos. 

 

2.2.1. Celulose 

Entre os componentes da parede celular, a celulose é o mais característico e 

o que determina em grande parte a sua arquitetura. A celulose é formada por 

repetições de moléculas de glicose ligadas entre si por suas extremidades. As 

moléculas longas e delgadas de celulose juntam-se para formar as microfibrilas, com 

aproximadamente 10 a 25 nanômetros de espessura (RAVEN, 1992). 

Uma fibrila chega a encerrar cerca de 500.000 moléculas de celulose e medir 

até 0,5 µm de largura; quanto ao comprimento, pode ir a 4 µm. A celulose enrolada 

desta maneira é tão resistente quanto uma espessura equivalente de aço. 

Análises de peso molecular revelam ser a celulose um polímero constituído 

de um grande número de unidades idênticas à D-glucose, um açúcar simples, um 

monossacarídeo de fórmula C6H12O6 (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Fórmula da celulose. A – parte central da cadeia; B – grupos terminais redutores 

e não-redutores; C – fórmula estequiométrica. Fonte: (LEPAGE, 1986). 

 

2.2.2. Hemicelulose 

O termo hemicelulose se refere a uma mistura de polímeros polissacarídeos 

de baixo peso molecular, os quais estão intimamente associados com a celulose nos 

tecidos das plantas. Enquanto a celulose, como substância química, contém 

exclusivamente a D-glucose como unidade fundamental, as hemiceluloses são 

polímeros em cuja composição podem aparecer, condensados em proporções 

variadas, D-xilose, D-manose, D-glucose, L-arabinose, D-galactose, ácido D-

glucourônico e ácido D-galactourônico. 

 

2.2.3. Lignina 

A lignina vem a ser um dos constituintes mais importantes da parede 

secundária de várias células lenhosas. Ela controla as infecções, a deterioração e a 

decomposição do vegetal.  
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Do ponto de vista físico, a lignina é rígida, servindo justamente para conferir 

rigidez à parede celular. A ela se deve parte da resistência da madeira. A lignina 

constitui entre 20 a 30% das paredes celulares dos tecidos lenhosos. Sua estrutura 

não é constituída por um açúcar, mas por um álcool aromático complexo que se 

polimeriza em forma de rede compacta e não em forma de cadeias retas, como a D-

glucose na celulose. 

No solo, a decomposição da lignina revela-se extremamente lenta sendo, em 

um número bastante restrito, os microorganismos capazes de lhe cindir a molécula. 

 

2.3. O Material Madeira 

Do ponto de vista estrutural, a madeira pode ser considerada um material 

compósito natural onde as fibras de celulose resistentes e flexíveis são envolvidas e 

mantidas unidas por meio de um material mais rígido chamado lignina. Por definição, 

material compósito é um material multifásico que exibe uma proporção significativa 

de propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma 

melhor combinação de propriedades (CALLISTER, 2002). 

Quanto as propriedades da madeira comparada a outros materiais podemos 

ver na tabela 2.1 que, por exemplo, a sua densidade é bastante baixa enquanto que 

sua resistência à tração, quando paralelo ao grão, supera a do PVC. Possui um 

baixo índice de expansão térmica (paralelo ao grão) e uma condutividade térmica 

igualmente baixa. Seu módulo de elasticidade quando perpendicular ao grão é 

significativamente baixo, o que garante uma elasticidade que supera a do PVC. 

Tabela 2.1: Comparativo entre diferentes materiais e suas propriedades. 

Material 
Compósitos 
Madeira de 

carvalho (12% 
umidade) 

Metais 
Aço baixa 
liga (A36) 

Cerâmicos 
Diamante 

natural 

Polímeros 
Cloreto de 
Polivinila 

(PVC) Parâmetro 

Densidade (g/cm3) 0,61-0,67 7,85 3,51 1,30-1,58 

Módulo elasticidade (GPa) 11,0-14,1 * 

0,55-0,71 ** 

207 700-1200 2,41-4,14 

Limite de escoamento (Mpa) - 220-250 - 40,7-44,8 

Resistência à tração (MPa) 112 * 

7,2 ** 

400-500 1050 40,7-51,7 
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Alongamento percentual - 23 -  

Tenacidade à fratura (Mpa) - - 3,4 2,0-4,0 

Expansão térmica (10-6 0C-1) 4,6-4,9 * 

30,6-39,1** 

11,7 0,11-1,23 90-180 

Condutividade térmica (W/m-k) 0,18 ** 51,9 1450-4650 0,15-0,21 

Calor específico (J/kg) 2900 486 520 1050-1460 

Resistividade elétrica (Ω-m) 1014-1016 1,6x107 10-1014 >1014 

* Paralelo ao grão da madeira ** Perpendicular ao grão da madeira (Adaptada de Callister, 2002) 

 A celulose, principal componente da parede celular das células vegetais, tem 

propriedades cristalinas devido à disposição ordenada de suas moléculas em 

determinadas regiões das microfibrilas chamadas “micelas”, formadas por 

agrupamentos de moléculas longas de celulose. Estas microfibrilas enrolam-se para 

formar finas correntes, as quais, por sua vez, podem enrolar-se semelhante aos fios 

em um cabo e originam as macrofibrilas que medem em média 0,5 µm de largura, 

podendo chegar a 4 µm de comprimento (RAVEN, 1992). 

 

2.4. Deterioração da Madeira 

A deterioração da madeira pode ocorrer devido à ação de agentes físicos, 

químicos e biológicos (esquema abaixo). Os fatores biológicos são os mais 

importantes e consistem no ataque de bactérias, fungos, insetos e brocas marinhas. 

Entre os decompositores biológicos, merecem especial atenção os fungos, 

organismos cujas formas e modos de vida variam desde uma levedura até um 

cogumelo comestível, passando pelos endófitos e os degradadores de madeira 

(ALEXOPOULOS, 1996).  

 Microrganismos Bactérias 
  Fungos 
   

Biológicos Insetos xilófagos Coleópteros 

(bióticos)  Cupins 

   

 Brocas marinhas Moluscos 

  Crustáceos 

   

Físicos e Umidade  
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Químicos 
(abióticos) 

Produtos químicos 
Poluição ambiental 
Fogo 

 

No processo de degradação da madeira tratada, alguns fungos tem papel 

importante, como por exemplo os Basidiomycotas: Phanerochaete chrysosporium, P. 

sordida, Peniophora cinerea, Trametes villosa, T. hirsuta, Psilocybe castanella, 

Phellinus badius, Lentinula edodes, Inonotus dryophilus, Ceriporiopsis 

subvermispora, Bjerkandera sp. e Picnoporus sanguineus, que são organismos com 

capacidade de degradar substâncias utilizadas no processo de preservação de 

madeira - creosoto e pentaclorofenol (não mais utilizados) e o CCA, amplamente 

empregado no Brasil (BONONI, 1998). 

Conforme Woodward (1998) a podridão provocada por fungos é a principal 

causa de comprometimento de postes de madeira. Esta podridão é classificada em 

três categorias: 

• Podridão marrom (parda)� ataca principalmente a celulose, sendo que a porção 

interna do poste é a mais afetada; 

• Podridão branca� ataca a lignina, levando ao aparecimento na madeira de 

manchas brancas de aspecto pegajoso; 

• Podridão mole� assim como a podridão marrom, ataca a celulose nas porções 

tratadas da madeira.  

Maluf (1998) destaca a importância dos fungos como causadores de 

apodrecimento em troncos de árvores vivas. Este apodrecimento é a principal causa 

de danos às florestas do mundo, principalmente naquelas manejadas para a 

produção de madeira para serraria. 

Os fungos apodrecedores da madeira de árvores vivas são diferentes 

daqueles que agem sobre as árvores mortas. No primeiro caso alguns autores 

chamam a atenção para as defesas impostas pelo hospedeiro, o que já não ocorre 

quando da infestação em madeira de árvore sem vida (MALUF, 1998).  

A madeira exposta ao tempo sofre deterioração fotoquímica como, por 

exemplo, a promovida pela radiação ultravioleta que atua principalmente sobre a 
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lignina, causando alterações na coloração da madeira e na estrutura celulósica. O 

fenômeno é lento e é conhecido por intemperismo. Apesar de ser inerte à ação de 

muitos produtos químicos, as madeiras podem sofrer a ação destruidora de 

poluentes ao longo do tempo (LEPAGE, 1986).  

 

2.4.1. Bactérias e Fungos 

As bactérias também desempenham destacado papel na decomposição da 

madeira, pois são elas que iniciam o processo, abrindo caminho para a entrada dos 

fungos. É após a colonização das bactérias, que aparecem os bolores primários e 

fungos manchadores. Estes fungos, pertencentes aos grupos dos Ascomycota, 

Deuteromycota e alguns Oomycotas, penetram suas hifas hialinas através das 

aberturas deixadas pelas bactérias, inserindo-se nas membranas das pontuações da 

célula vegetal (LEPAGE, 1986). 

Com a ação das bactérias, dos bolores primários e dos fungos manchadores, 

fica reduzida a quantidade de açúcares simples disponíveis. A partir daí passam a 

agir os Ascomycotas e Deuteromycotas, fungos causadores da podridão mole, que 

decompõem principalmente celulose e hemicelulose. Finalmente, no clímax da 

sucessão, declina a população de fungos de podridão mole e entram os 

Basidiomycotas, que colonizam profundamente a madeira, com decomposição dos 

tecidos lenhosos. Este último grupo de fungos é dividido em dois tipos, quanto às 

características da podridão que causam – fungos de podridão parda e fungos de 

podridão branca. O primeiro grupo decompõe polissacarídeos da parede celular e os 

últimos, tanto polissacarídeos como lignina (LEPAGE, 1986). 

É comum ocorrer o desenvolvimento de bolores secundários (Deuteromycotas 

e Ascomycotas) juntamente com Basidiomycotas e fungos de podridão mole. Alguns 

fungos como o Trichoderma viride e Gliocladium roseum, mesmo apresentando um 

sistema celulolítico, não têm capacidade de utilizar a celulose da parede celular não 

decomposta por outros organismos (CLUBBE, 1980). 

Os fungos apodrecedores necessitam para o seu desenvolvimento, além de 

alimento e oxigênio, índices de umidade acima de 20%, condições estas que estão 

presentes na linha de afloramento do poste de madeira até uma profundidade de 50-

60 cm. 
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Enquanto os postes de madeira apresentam um certo padrão de 

apodrecimento, o tipo e as condições do terreno ao redor do poste podem influenciar 

na rapidez do apodrecimento. Terreno compactado ou terreno com o solo remexido 

apresentarão teores de oxigênio e de umidade diferentes, criando ambientes que 

podem propiciar melhores ou piores condições ao desenvolvimento de fungos 

(WOODWARD, 1998). 

Embora este trabalho enfoque os prejuízos causados por fungos, não 

podemos deixar de lembrar que muitos são os aspectos positivos destes 

organismos.  

Os fungos, sejam microscópicos ou macroscópicos, desempenham papel 

ecológico preponderante na degradação de substâncias orgânicas, acelerando o 

ciclo dos elementos na natureza. A associação mutualística entre fungos e plantas, 

conhecida como micorriza onde ambos os organismos envolvidos são beneficiados, 

também merece ser destacada. Em relação ao homem, eles estão presentes na 

medicina, na fitopatologia, na indústria e na culinária (GUERRERO, 1999). 

 

2.4.2. Insetos xilófagos 

Entre os insetos xilófagos destacam-se dois grupos, pelos danos que causam 

à madeira: as brocas-de-madeira e os cupins. As brocas pertencem à ordem 

Coleoptera, com representantes de diversas famílias, os cupins são classificados na 

ordem dos Isoptera (LELIS, 2001). 

As brocas-de-madeira, que se agrupam aos milhares podem atacar a madeira 

em todas as fases, desde a arvore viva até a fase de processamento, passando pela 

árvore recém abatida, a madeira em processo de secagem e finalmente a madeira 

seca (LELIS, 2001).  

Os cupins são insetos sociais que vivem em colônias formadas por diferentes 

categorias de indivíduos. A sociedade é formada por três castas: reprodutores, 

operários e soldados. São os operários, categoria mais numerosa da sociedade, que 

atacam a madeira.  
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Estes Isópteros são mais ativos nas regiões tropicais (LELIS, 2001), 

alimentando-se de celulose que é digerida graças a associações com outros 

organismos simbiontes – protozoários e bactérias – que vivem no seu trato digestivo.  

Os cupins são classificados genericamente, conforme o local onde a colônia 

se estabelece, em: “cupins-de-madeira”, “cupins-de-solo” e “cupins-arborícolas”. Os 

de madeira são aqueles em que a colônia desenvolve-se inteiramente dentro da 

madeira e são facilmente reconhecidos pelos resíduos que lançam para fora da 

madeira atacada. Os cupins de solo desenvolvem suas colônias no solo, de onde, 

por meio de túneis, saem para atacar a madeira. Já os arborícolas são aqueles em 

que a colônia se estabelece acima do solo, geralmente em árvores. 

 

2.4.3. Brocas marinhas 

A biodeterioração de estruturas no mar é um problema de interesse 

econômico no âmbito da biologia marinha. A ação destes organismos concentra-se 

nas zonas costeiras onde é constante a presença de estruturas de madeira como 

embarcações e ancoradouros. Esta ação é mais intensa em regiões tropicais, pois 

possibilitam que a degradação ocorra durante todo o ano. 

Os biodeterioradores marinhos podem ser divididos em dois grandes grupos – 

os incrustantes e os perfuradores. No primeiro grupo estão todos os organismos que 

se fixam à superfície de um substrato desde os seus estágios iniciais de 

desenvolvimento, permanecendo fixos ai durante o resto da vida. O segundo grupo 

inclui os organismos que perfuram o substrato para proteção ou alimentação 

(LEPAGE, 1986). 

 

2.5. O Eucalipto 

O gênero botânico Eucalyptus, pertencente a família Myrtaceae, nativo da 

Austrália, é encontrado na forma de densos maciços florestais. O gênero engloba 

mais de 670 espécies já classificadas, sendo que apenas duas – Eucalyptus 

urophylla e E. deglupta – têm ocorrência natural fora deste país. Atualmente é 

grande o número de variedades e híbridos (MADEIRA, 2001). 
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Atualmente mais de noventa países desenvolvem programas envolvendo o 

plantio de eucalipto, sendo que em torno de 65% deles o fazem em larga escala. 

São mais de 13 milhões de hectares plantados em todo o mundo. No Brasil estima-

se que 2,2 milhões de hectares sejam destinados para este fim, onde cerca de 1 

milhão de hectares é voltado à produção de painéis, papel e celulose, e 1,2 milhão 

para a produção de lenha e carvão. 

A silvicultura do eucalipto no Brasil, face o desenvolvimento da pesquisa e do 

melhoramento genético, atinge índices de produtividade que colocam o país na 

condição de maior produtor mundial de celulose de fibra curta (característica do 

eucalipto), contribuindo com cerca de 50% da produção mundial desta matéria-prima 

(MADEIRA, 2001). 

Segundo Assis (2002), a utilização de determinadas espécies de eucalipto 

para a obtenção de produtos sólidos de madeira, como é o caso da construção civil, 

tem se mostrado uma alternativa às espécies nativas tradicionalmente utilizadas 

para este fim. 

O melhoramento genético, acompanhado de modernos tratos silviculturais, 

vem permitindo cada vez mais as múltiplas utilizações desse tipo de madeira na 

indústria madeireira e moveleira (MADEIRA, 2001). 

Dentre as espécies de eucalipto com importância comercial, as mais 

cultivadas são: 

Eucalyptus botryoides  Sm Eucalyptus pilularis  Sm 

Eucalyptus camaldulensis  Dehn Eucalyptus propinqua  Deane & Maiden 

Eucalyptus citriodora  Hook Eucalyptus punctata  DC 

Eucalyptus cloeziana  F. Muell Eucalyptus resinifera  Sm 

Eucalyptus dunnii  Maiden Eucalyptus robusta  Sm 

Eucalyptus grandis  Hill ex-Maiden Eucalyptus saligna  Sm 

Eucalyptus maculata  Hook Eucalyptus tereticornis  Sm 

Eucalyptus maidenii  F. Muell Eucalyptus torelliana  F. Muell 

Eucalyptus microcorys  F. Muell Eucalyptus urophylla  S. T. Blake 

Eucalyptus paniculata  Sm Eucalyptus viminalis  Labill 

Eucalyptus pellita  F. Muel  

As implicações ambientais dos plantios extensivos de eucalipto permanecem 

ainda hoje indefinidas. Alguns lhe atribuem os prejuízos do empobrecimento do solo, 
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destruição de matas nativas, esgotamento de água e redução da biodiversidade 

animal e vegetal. Outros autores consideram o eucalipto como alternativa para evitar 

a destruição dos remanescentes de matas nativas. Divergências à parte, deve-se, 

antes de questionar a espécie em si, questionar as técnicas utilizadas pelo homem 

no manejo de seus plantios. Em trabalho realizado no horto da AES Florestal, em 

Triunfo, Perello (2002) demonstrou que os talhões de eucaliptos apresentam 

diversidade comparável aos fragmentos de mata nativa, especialmente quando 

estavam associados a sub-bosque. 



3. O POSTE DE MADEIRA 

 

Segundo registros históricos, a primeira utilização de postes de madeira data 

da década de 30 do século XIX, quando o telégrafo começou a ser utilizado. No 

Brasil, os postes começaram a ser utilizados já no final deste mesmo século. Mesmo 

com relativa abundância de madeiras nativas, há registros que relatam a utilização 

do eucalipto para postes em 1905. Para linhas telefônicas, postes de Eucalyptus 

longifolia foram utilizados pela primeira vez em 1916, no estado de São Paulo. A 

utilização da madeira de eucalipto se deveu a três fatores principais: disponibilidade 

da matéria-prima, relativa escassez de outras essências florestais e crescente 

demanda por postes, devido à expansão do telégrafo, telefone e energia elétrica 

(GERALDO, 2001).  

Na tentativa de aumentar a vida útil dos postes, somente em 1945 surgiu a 

primeira usina para o tratamento de postes de eucalipto sob pressão. Na década de 

70 o setor ganhou um grande impulso, em função do aperfeiçoamento tecnológico 

das indústrias e do surgimento de grandes maciços de florestas plantadas, 

principalmente o eucalipto. Desde então, sua crescente utilização tem-se justificado 

pelo fato de o poste de madeira tratada ser um material de alta durabilidade, aliado a 

uma série de outras vantagens (LEPAGE, 1986). 

O uso de postes de madeira preservada nos países desenvolvidos é grande. 

Essa utilização é evidente não somente em países com forte vocação florestal como 

Estados Unidos, Alemanha, Finlândia e Austrália, mas também em países como 

Inglaterra, rica em outras fontes de matéria-prima como cimento e ferro. Somente os 

Estados Unidos, com um consumo anual de mais de 6 milhões de postes de madeira 

preservada utilizados em linhas telefônicas, de distribuição e transmissão de 
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eletricidade com tensões de até 345 kV, importa anualmente 1 milhão de postes de 

madeira para complementar sua demanda (GERALDO, 2001).  

No Brasil o uso de postes de madeira como suporte para redes de 

eletricidade é mais representativo nos estados do sul, sendo que no RS este uso é 

mais intenso nas redes de distribuição e transmissão de energia elétrica, com ênfase 

para as linhas de transmissão de até 69 kV. Nas linhas de potência superior, a 

utilização das torres metálicas se sobressai, assim como as de concreto, em alguns 

casos. O poste de madeira também vem tendo seu uso consorciado com as 

empresas de telecomunicações para o suporte das redes de telefonia e, mais 

recentemente, para as redes de TV a cabo ou mesmo para cabos de fibra ótica. 

Quando comparado ao seu similar de concreto, o poste de madeira tratada 

apresenta uma série de vantagens: o consumo de energia para sua fabricação fica 

na ordem de 2.400 kcal contra 550.000 kcal para o poste de concreto; Por ser mais 

leve e resistente ao choque, o seu manuseio e transporte é mais fácil e econômico e 

o número de acessórios (ferragens, travessas, etc) é menor, proporcionando 

economia de escala; O poste de madeira apresenta melhor performance, suportando 

maior esforço mecânico, quando comparado com o poste de concreto “Duplo T” 

(MADEIRA, 2001). 

 

3.1. O Poste na AES Sul 

Conforme trabalho realizado por Gastaud (2001), estimava-se um total de 

aproximadamente 781.460 postes até esse período nas redes da AES Sul. Destes 

postes, 758.000 (97%) são de madeira e 23.460 (3%) de concreto. Estes postes 

encontram-se distribuídos em toda a região Centro-Oeste do RS e apresentam-se 

com idades e estados de conservação variados.  

Quanto à origem, estes postes de madeira, em sua grande maioria, foram 

produzidos pela CEEE (até outubro de 1998) e AES Sul/Florestal a partir daquela 

data. Uma pequena parcela destes postes são provenientes de fornecedores do RS 

(Mariani e Flosul) e foram comprados em períodos onde a produção própria não 

supria a demanda. 
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Os postes, bem como as demais estruturas de madeira utilizadas atualmente 

pela AES Sul, são produzidos pela AES Florestal e provenientes de madeira de 

eucalipto cultivado. As espécies utilizadas podem variar em função do seu uso 

(distribuição ou transmissão elétrica) e da disponibilidade de madeira no momento 

da produção. São elas: 

Eucalyptus citriodora 

Eucalyptus saligna 

Eucalyptus alba 

Eucalyptus tereticornis 

Eucalyptus paniculata 

Eucalyptus botryoides 

 A AES Florestal vem priorizando as espécies E. citriodora e E. tereticornis na 

fabricação de postes para linhas de transmissão onde as exigências de esforço nas 

estruturas é maior do que nas de baixa tensão, devido à maior resistência mecânica 

e boa durabilidade de sua madeira quando tratada. 

Na figura 3.1 temos uma visão geral do poste fabricado pela AES Florestal, 

sendo que podem ser agregadas benfeitorias no produto conforme especificações 

de determinado cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Estrutura do poste de madeira produzido pela AES Florestal 

 

3.2. Preservativos de Madeira  

 

Devido ao fato de ser praticamente impossível modificar as condições que 

favorecem o desenvolvimento dos fungos e bactérias na madeira, como por 

exemplo, diminuir a umidade da madeira, é necessário envenenar o alimento desses 

agentes deterioradores por meio de preservativos. 
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 Preservativos de madeira são produtos químicos tóxicos aos fungos, 

bactérias e insetos xilófagos. A proteção oferecida à madeira por um tratamento 

preservativo depende, fundamentalmente, da qualidade do produto utilizado e da 

quantidade introduzida na madeira. Dentre os preservativos normalizados no Brasil, 

pela Norma NBR 8456, estão os chamados hidrossolúveis e os oleossolúveis (ou 

oleosos). Os produtos químicos para tratamento de madeiras devem possuir 

algumas propriedades e características para serem considerados preservativos 

como: 

• Eficiência: É o requisito básico de todo preservativo. Deve possuir ação inibidora 

ou letal aos agentes biológicos do qual se quer preservar; 

• Segurança: Possuir ausência de efeitos prejudiciais à saúde dos operadores que 

manipulam o preservativo quando utilizam os equipamentos de proteção 

individual adequados e em relação ao meio ambiente; 

• Permanência ou resistência à lixiviação: Deve ter um grau de permanência 

suficiente para preservar a madeira durante os anos de uso, sem contaminar o 

ambiente. Essa característica depende das propriedades físicas e químicas do 

preservativo e a maneira pela qual se fixa na madeira; 

• Custo: Deve viabilizar o seu uso para a madeira tratada apresentar 

competitividade com outros materiais; 

• Estabilidade: Não deve alterar as características físicas e químicas da madeira 

após tratamento. Não deve ser corrosiva a metais e plásticos com que são 

confeccionados recipientes e equipamentos, uma vez que, em caso afirmativo, 

podem ocorrer vazamentos que podem dar origem à poluição; 

• Combustão: Não deve ser inflamável nem aumentar a inflamabilidade da 

madeira. 

 Tendo em vista todas essas características necessárias ao preservativo, 

conclui-se que é muito difícil um mesmo preservativo atender a todos os requisitos 

mencionados. A escolha deve ser feita apoiada nas especificações existentes e na 

experiência acumulada na literatura, não esquecendo a questão ambiental. 
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3.2.1. Preservativos de Madeira Oleossolúveis 

Para o tratamento da madeira a ser usada em contato direto com o solo, os 

preservativos oleossolúveis mais importantes são o creosoto e o pentaclorofenol. 

Porém, é importante ressaltar que os preservativos oleossolúveis praticamente não 

são mais utilizados no tratamento da madeira, pois apresentam maior toxicidade do 

que os preservativos hidrossolúveis.  

O creosoto é obtido pela destilação do alcatrão de hulha, que é um 

subproduto recuperado no processo de obtenção do coque siderúrgico. O alcatrão 

de hulha também é considerado como um preservativo, embora não seja tão 

eficiente como o creosoto. A composição química desses dois produtos (o creosoto 

e o alcatrão) é bastante complexa, contendo mais de uma centena de compostos 

orgânicos (ASTM D390-96). 

O alcatrão, por ser mais barato e pouco fluido, é normalmente associado em 

partes iguais ao creosoto. Obtém-se assim, uma mistura com o custo menor do que 

o creosoto isoladamente. Ela será, também, dotada de maior penetração na madeira 

que o alcatrão. São produtos que podem ser obtidos nas usinas siderúrgicas. 

O pentaclorofenol (PCF) é um fenol clorado normalmente utilizado em 

soluções oleosas a 5% de concentração em peso (ASTM D1272-96). Segundo 

Siqueira (1981), cerca de 80% do pentaclorofenol produzido na década de 80 era 

destinado à preservação de madeira. Este preservativo possui múltiplas aplicações 

na indústria e na agricultura, porém com vários casos conhecidos de intoxicação 

grave entre trabalhadores de industrias de síntese e entre aplicadores do produto 

(SIQUEIRA, 1981). 

 Atualmente, o pouco de produto disponível no Brasil é importado e tem custo 

elevado. Este fato, aliado à agressividade do produto ao ser humano e à legislação 

que impõe crescentes restrições ao uso de inseticidas organoclorados, tem 

desestimulado o uso deste preservativo, embora seja um dos mais eficientes na 

proteção da madeira (SIQUEIRA, 1981). 
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3.2.2. Preservativos de Madeira Hidrossolúveis 

Os preservativos hidrossolúveis são constituídos pela associação de vários 

sais solúveis em água, que possuem compostos químicos com ação inseticida e 

fungicida. As soluções aquosas desses sais são introduzidas na madeira pelo 

emprego do processo de vácuo-pressão, onde sofrem reações de fixação, 

produzindo compostos insolúveis que dificilmente serão lixiviados, isto é, arrastados 

pela água ou umidade do solo. 

Os principais produtos comercializados no mercado brasileiro são:  

• CCA (a base de Cromo, Cobre e Arsênio), com denominações mais comuns de 

CCA Carbo, Osmose K-33 e Madepil AC-40, sendo que os dois últimos são 

usados, numa diluição aproximada de 3,5% do produto, no tratamento dos 

postes pela empresa AES Florestal; 

• CCB (a base de Cromo, Cobre e Boro), com as denominações comerciais de 

CCB Carbo, Osmose CCB, Jimo Sal CCB e Wolmanit CB; 

• FCAP (a base de Flúor, Cromo, Arsênio e Fenóis), com os nomes comerciais de 

Osmose MR Sal, Osmocar e Wolmanit URT. 

 

Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) 

O produto conhecido como CCA é um preservativo de madeira de ação 

fungicida e inseticida classificado quimicamente como Arseniato de Cobre 

Cromatado, existindo três tipos diferentes: A, B e C. O mais utilizado atualmente no 

tratamento de postes de madeira é o CCA tipo C, que é comercializado com o nome 

de Osmose K-33 (Montana Química S.A.), produzido na concentração de 72% dos 

ingredientes ativos. Esse produto é também encontrado com o nome comercial de 

Dipil (Indústria Madepil). O preservativo CCA-C é fabricado a partir de óxidos e não 

contém eletrólitos em sua composição, como pode ser visto na tabela 3.1. 

 

 

Tabela 3.1: Composição do preservativo CCA tipo C, conforme fabricantes. 

  Concentração (%)* 
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Composto Empresas Madepil Montana 

 Nome comercial AC-40 Osmose K-33-C 

Óxido crômico CrO3 33,5 34,2 

Óxido cúprico CuO 12,9 13,3 

Pentóxido de Arsênio As2O5 24,0 24,5 

Água inertes  29,6 28,0 

* Percentual massa/massa. 

O produto possui as seguintes características:  

• Líquido viscoso de cor castanho-avermelhado, solúvel em água, contendo um 

teor de ingredientes ativos de 72% ± 1%; 

• Classificação toxicológica do Ministério da Saúde: Classe 1 (extremamente 

tóxico); 

• Classificação quanto ao risco ambiental: 1 (alto risco); 

• É irritante e corrosivo da pele e dos olhos. 

Os principais ingredientes ativos do preservativo CCA são o Cobre, o Cromo 

e o Arsênio. A ação principal do Cobre é a fungicida, enquanto que o Arsênio age 

principalmente como inseticida. Porém, o Arsênio também tem a função de 

complementar a ação fungicida do Cobre. Já o Cromo auxilia na fixação do produto 

à madeira, através da formação de complexo insolúvel, por meio de reações 

químicas com os componentes da madeira (JANG, 2002). 

Para a aplicação na madeira, o produto deve ser dissolvido em água em 

concentrações que dependem da permeabilidade da madeira a ser tratada e das 

retenções específicas de uso. No caso de postes de madeira destinados à rede 

elétrica, a concentração é em torno de 3,5%. A água de diluição deve ser limpa e, 

preferivelmente, potável (ABNT, 1984). 

 

Aspectos Toxicológicos e Ocupacionais do CCA 

Em alguns países o CCA começa a ter seu uso restrito a determinados 

segmentos de mercado. Os Estados Unidos passa por um período de transição, no 

qual, a partir de janeiro de 2004 seu uso fica proibido para o tratamento de madeiras 

utilizadas com fins residenciais, além de estruturas de recreação, decks, mesas, 
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madeiras para jardinagem e paisagismo, cercas residenciais, passarelas e 

plataformas (EPA, 2002). 

Segundo a AWPI (2002) esta transição para novos produtos, com base Cobre 

mas livres de Arsênio deve-se mais a uma resposta dos grandes fabricantes de 

preservativos de madeira às exigências do mercado consumidor, do que aos riscos 

de contaminação com o CCA propriamente dito. 

Vários têm sido os estudos a respeito das implicações ambientais e de saúde 

do CCA. Em seus trabalhos, Solo avalia as concentrações dos componentes do 

CCA em cinzas de madeiras tratadas provenientes de demolições da construção civil 

e utilizadas como combustível (queimadas), prática bastante comum no estado da 

Flórida-EUA (SOLO, 2002) e a disposição destes resíduos no meio ambiente 

(SOLO, 2000). 

O produto (CCA), por ser muito tóxico, deve ser manuseado com certos 

cuidados, pois pode causar problemas à saúde humana.  

• Pele, olhos e mucosas: São as vias de exposição. O produto é altamente 

irritante e corrosivo. O contato do produto com tais vias poderá ocasionar 

queimaduras severas. A exposição dérmica repetida resultará em úlceras, 

podendo causar dermatite. Em caso de contato com a pele, os olhos e as 

mucosas, lavar a região com água em abundância; 

• Ingestão: É tóxico, causa gastroenterite, dor no esôfago e no estômago e oliguria 

ou anuria. Em caso de ingestão, ingerir um ou dois copos de leite ou água 

adicionada de uma colher de chá de maizena ou farinha de trigo, ou ainda duas 

ou três claras de ovos para cada copo da água. Em seguida, estimular o vômito; 

• Inalação: É altamente irritante e a exposição aguda poderá resultar em 

pneumonite química. Em caso de inalação, a vítima deverá ser removida para um 

local bem ventilado. 

 

Em qualquer uma das situações citadas anteriormente, é indispensável o 

atendimento médico após os primeiros socorros. O preservativo CCA também é 

tóxico para o meio ambiente, podendo acarretar danos à saúde de peixes, pássaros 

e outros animais. Como foi visto anteriormente, este produto contém em sua 
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formulação sais de Arsênio e de Cromo, que são consideradas substâncias 

potencialmente cancerígenas. Os sais de Arsênio também liberam gases tóxicos, 

quando o mesmo entra em combustão.  

 

Cobre 

A concentração média de Cobre na crosta terrestre é na ordem de 50 mg/kg. 

Na década de 80 a produção média anual foi de 7.660 x 103 toneladas métricas. O 

Cobre é utilizado na indústria de fiação elétrica, galvanização, produção de ligas, 

conservante de pintura, na construção e tubulações hidráulicas. É utilizado como 

algicida e fungicida, na forma de sulfato de Cobre (CETESB, 2001).  

Na água, este elemento é detectado em concentrações geralmente inferiores 

a 0,020 mg/L e sua concentração nos sedimentos é geralmente mais elevada. Sua 

concentração em plantas aquáticas é tipicamente inferior a 10 mg/kg de peso seco, 

porém próximo a fontes de poluição já foram encontrados valores que ultrapassam 

100 mg/kg (WHO, 1998). 

Nos seres humanos vem dos alimentos no mínimo 78% do total de Cobre 

ingerido diariamente, seguido pelo consumo de água. A inalação e absorção dermal 

são geralmente desprezíveis, mesmo em exposição ocupacional. Nos casos de 

ingestão, o principal sintoma é a queimação epigástrica, náuseas, vômitos e diarréia. 

Podem ocorrer lesões no trato gastrointestinal e indução de anemia hemolítica 

(PREZODO, 2001). A inalação de Cobre produz sintomas similares à silicose e 

dermatites de contato. Efeito crônico é raramente reportado, exceto para portadores 

do Mal de Wilson, doença congênita que provoca acúmulo de Cobre no fígado, 

cérebro e rim resultando em anemia hemolítica, anormalidades neurológicas e 

córnea opaca. Em relação à carcinogenicidade, o Cobre é classificado como grupo 

D, informações inadequadas humanas e em experimentos com animais (CETESB, 

2001). 

 

Cromo 

Na crosta terrestre, o Cromo ocorre em uma concentração média de 100 

mg/kg. A produção média anual na década de 80 foi de 11.200 x 103 toneladas 

métricas . O uso primário metalúrgico do Cromo é produção de ligas que são usadas 
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em aço inox e outros produtos especializados. As emissões atmosféricas de Cromo 

são provenientes das indústrias, queima de combustíveis fósseis e incineração de 

resíduos (CETESB, 2001). 

No ar, o Cromo aparece em concentrações menores de 0,1 µg/m3, embora 

varie com o local. Nas proximidades de parques industriais, o resíduo de Cromo 

pode ser alto, sendo reportado concentrações de até 1000 mg/m3 próximo de usinas 

de cimento e incineradores municipais. Já no solo ocorre em concentrações de 2 a 

60 mg/kg e na água, o teor natural é baixo, entre 0,001 a 0,010 mg/L. A 

concentração basal no sedimento varia de 9 a 86 mg/kg. Níveis altos, acima de 665 

mg/kg são encontrados em sedimentos de embasamentos ricos em Cromo 

(CETESB, 2001). 

Nas plantas aquáticas a concentração geralmente não ultrapassa 5 mg/kg do 

peso seco, porém perto de fontes de poluição, os resíduos aumentam para 50 

mg/kg. Espécies terrestres também contêm níveis baixos, entre 0,1 a 45,2 mg/kg 

com média de 2,7 mg/kg (WHO, 1988). 

Quando uma substância contendo Cromo é lançada no ambiente, nem 

sempre ocorre exposição. Uma pessoa só é exposta a esta substância quando 

entrar em contato por meio da respiração, alimentação ou mesmo através da pele. 

No caso do Cromo, fatores como dosagem e duração da exposição são 

fundamentais para determinar se ocorrerão danos ou não ao organismo humano 

(ATSDR, 2000). 

A via principal de exposição é a ingestão de alimentos e água, enquanto que 

na exposição ocupacional é a inalação, também podendo ocorrer dermatites por 

contato dermal. Quando da exposição aguda ao Cr6+ são produzidas náuseas, 

diarréias, danos ao fígado e rins, hemorragias internas, dermatites e problemas 

respiratórios, enquanto que a exposição aguda ao Cr3+ raramente reflete em efeitos 

tóxicos. Exposição crônica geralmente estão associadas com alergias. 

Envenenamento por ingestão de Cromo pode provocar necrose no fígado e rim. No 

caso de inalação podem ocorrer irritações do trato respiratório, ulceração ou 

perfurações no septo nasal. Também têm sido reportadas, bronquite, rinite e 

pneumonia (CETESB, 2001). 
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Arsênio 

O Arsênio ocorre na crosta terrestre em uma concentração média de 2 a 5 

mg/kg, principalmente como complexos de sulfitos e óxidos. A produção mundial em 

1980 foi de 45 x 103 toneladas métricas anuais. Os principais usos estão em 

inseticidas, rodenticidas, dissecante de plantas, detergentes e na indústria 

farmacêutica e têxtil (CETESB, 2001). 

Efeitos agudos e subagudos de Arsênio inorgânico podem envolver diversos 

órgãos incluindo o sistema respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, nervoso e 

pele. O envenenamento agudo é caracterizado por efeitos no sistema nervoso 

central, levando a coma e eventual morte. O As3+ inorgânico é metilado no fígado da 

maioria dos mamíferos e o As5+ antes de ser metilado é reduzido no sangue. 

Aproximadamente 70% do Arsênio ingerido é excretado pela urina, tendo uma meia 

vida de 10 a 30 horas (CETESB, 2001). 

Intoxicação crônica resulta em desordens neurológicas, fraqueza muscular, 

perda de apetite, náuseas, hiperpigmentação e queratoses. Exposições 

ocupacionais são reportadas em fundições, onde o alto nível de Arsênio inorgânico 

encontrado no ar pode provocar lesões nas membranas mucosas do sistema 

respiratório, incluindo perfurações do septo nasal (WHO, 1981). 

Em mamíferos ele é prontamente transportado para o feto, podendo apresentar 

efeitos teratogênicos e ser letal ao feto. Vários estudos indicam que o Arsênio 

inorgânico afeta os mecanismos de reparo do DNA (CETESB, 2001). 

 

Preservativos à base de Boro e Flúor 

Os fungicidas de difusão como o Boro podem migrar através da estrutura da 

célula da madeira, que tem água na sua composição e que, portanto, são mais 

apropriados para tratamentos curativos. Eles podem ser eficientes na madeira que já 

foi atingida por fungos, o que é geralmente o caso com os postes em operação na 

rede (PRESCHEM, 2002).  

O princípio da difusão é empregado para tratar as estruturas que já estão em 

uso. Ela baseia-se numa quantidade concentrada do componente a ser difundido e 

que é aplicado nas áreas da madeira que têm maior probabilidade de apresentar 
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níveis de umidade acima de 20%, como ocorre nos postes de madeira na zona até 

60 cm abaixo do nível do solo. Este nível de umidade em combinação com a 

presença do oxigênio em quantidade suficiente cria um ambiente favorável à 

decomposição (PRESCHEM, 2000).  

Os preservativos utilizados neste trabalho têm como fabricante a empresa 

australiana Preschem Pty Ltd., que apresenta o produto de duas formas: bastonetes 

com nome comercial de Polesaver Rods e uma bandagem com o mesmo principio 

ativo chamada Bioguard (PRESCHEM, 2000). O Polesaver Rods é um sólido branco 

em forma de bastonete com diâmetro de 10 mm e 100 mm de comprimento (Figura 

4.4 d). A bandagem Bioguard é apresentada em rolos plásticos com 27 cm de 

largura onde o preservativo encontra-se uniformemente distribuído na forma de 

pequenas drágeas (Figura 4.4 b). Em ambas as formas de apresentação do produto, 

os constituintes ativos são Boro e Flúor em concentrações de 124 g/kg e 110 g/kg, 

respectivamente. O produto tem solubilidade de 9,5% (a 20°C) e pH igual a 7,6 (em 

10% de concentração). Não é corrosivo, sendo compatível com metais e plásticos, e 

bastante estável se estocado em local seco (HORWOOD, 2002). 

O uso de mais de um princípio ativo, nesse caso Boro e Flúor, protege contra 

uma gama maior de agentes que atacam a madeira. Esses produtos são baseados 

no princípio da difusão para liberar os fungicidas diretamente na zona crítica, seja 

internamente através de um orifício em ângulo agudo com a introdução dos 

bastonetes, ou externamente através da aplicação da bandagem. A opção pelo 

tratamento interno ou externo depende do estado da madeira nestas duas porções 

do poste.  

As vantagens do método de tratamento sólido estão relacionadas 

principalmente à maior segurança e facilidade no manuseio. O único equipamento 

de proteção necessário são as luvas. As bandagens (utilizadas no retratamento 

externo) podem ser cortadas exatamente do tamanho da circunferência do poste e 

os orifícios de tratamento são produzidos para receber os bastonetes, de forma que 

não resultam em sobras ou resíduos e nem mesmo embalagens contaminadas que 

requeiram descarte especial.  
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Uma vez que a liberação do princípio ativo é gradual, somente pequenas 

quantidades são disponibilizadas de cada vez, de forma que fica reduzida a 

possibilidade de grandes quantidades de produtos químicos atingirem o ambiente.  

A presença do Boro no solo pode ser considerada positiva do ponto de vista 

ambiental, desde que em quantidades consideradas normais. Segundo Bartz (1985), 

concentrações de até 0,1 mg/kg são consideradas baixas, entre 0,1 e 0,3 mg/kg são 

normais e acima de 0,3 mg/kg são consideradas altas. 

O Boro é um micronutriente importante para o desenvolvimento das partes 

mais novas da planta. A falta deste elemento no solo pode resultar na morte da 

gema apical dos vegetais. A carência de Boro num solo pode ser causada por dois 

fatores: devido a uma falta real no solo originada pela carência deste elemento na 

rocha que deu origem ao solo; ou à diminuição gradativa pela exploração contínua 

do solo (MALAVOLTA, 1989).  

Segundo Malavolta (1997), existe um estreito limite entre a concentração 

suficiente de Boro no substrato e o nível tóxico para os vegetais. As anormalidades 

causadas pelo excesso de Boro nas plantas são mais visíveis nas folhas, onde em 

condições normais o teor não chega a atingir 100 mg/kg. Em casos de toxidez os 

teores podem ultrapassar a 1.500 mg/kg, o que pode resultar em necrose de 

algumas áreas da folha, comprometendo assim o desenvolvimento da planta. 

Em relação ao Flúor, apesar de amplamente conhecido como poluidor 

ambiental, sendo as fábricas de fertilizantes importantes fontes desta poluição, 

poucos são os estudos publicados sobre este tema no Brasil (MIRLEAN, 2002). 

Em trabalho realizado no município de Rio Grande-RS, Mirlean (2002) 

encontrou valores entre 0,016 mg/kg a 2,500 mg/kg de Flúor na camada superficial 

do solo junto às fábricas de fertilizantes. Mesmo em locais afastados de fábricas as 

concentrações deste elemento na água das chuvas podem atingir valores que 

superam muitas vezes o teor de fundo. Este elemento chega então ao solo atingindo 

as águas subterrâneas e elevando os teores nestes receptores (PIRES, 2003). 
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3.3. Tratamento 

A madeira no estado em que é normalmente utilizada já não apresenta vida, 

estando sujeita à decomposição ou deterioração por agentes químicos, físicos e 

biológicos. Os fatores biológicos são os mais importantes e consistem no ataque de 

fungos, insetos ou bactérias na madeira. O tratamento preservativo consiste então 

na proteção das camadas externas permeáveis das peças de madeira, contra a ação 

desses organismos, de modo a impedir a sua penetração e posterior infestação dos 

tecidos lenhosos das camadas internas da madeira. Para se conseguir isso, o 

método mais utilizado é o de impregnação na madeira com substâncias tóxicas a 

esses organismos biodeterioradores. A seleção adequada de um produto 

preservante é a primeira condição para conferir uma proteção. 

A espécie de madeira a ser submetida a tratamento preservativo deve antes 

passar por um estudo de tratabilidade para determinação das suas características 

tais como, permeabilidade, índices de absorção de líquidos, intensidade e tempo de 

pressão e outras. As orientações de penetrações e retenções, bem como os 

preservativos especificados para o tratamento de madeira para um determinado uso 

estão contidas em normas nacionais e estrangeiras. Para os casos em que ainda 

não existem normas brasileiras, têm sido adotadas as da American Wood. 

Igualmente importante é a seleção do método de aplicação. Produto algum 

poderá conferir proteção satisfatória à madeira se não for corretamente aplicado. Os 

critérios de seleção para preservativos e métodos de aplicação exigem o 

conhecimento das condições de agressividade biológica que a madeira está sujeita 

quando empregada, além de sua resistência natural e permeabilidade.  

Os riscos ambientais relacionados à preservação de madeiras têm sido 

enfocados em inúmeros trabalhos. Entretanto, cabe salientar o caráter localizado 

desse tipo de risco, circunscrito à área de influência das usinas e, portanto, da 

possibilidade de um controle efetivo. Além disso, o alto grau de fixação dos 

modernos preservativos reduz consideravelmente o risco de contaminação dos 

efluentes ou do solo, por lixiviação dos ingredientes ativos que entram na sua 

composição (MONTANA, 2001). 

Há vários processos de impregnação de madeiras, bem como inúmeras 

substâncias que podem ser empregadas. O processo de preservação pelo sistema 
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vácuo-pressão por célula cheia, que associado ao preservativo mais utilizado no 

mundo - CCA-C (MONTANA, s.d. - a)  é o processo utilizado pela AES Sul.  

Quanto aos níveis de retenção de CCA no poste de eucalipto tratado, a norma 

brasileira - NBR8456 - estabelece um mínimo de 9,6 kg/m3 apenas para o alburno 

(ABNT, 1984). Estudos realizados na Austrália mostraram que o aumento nos níveis 

de retenção deste preservativo para 18,5 kg/m3, conforme estabelecido na norma 

australiana “AS2209”, resultaram em melhor desempenho quanto ao controle da 

podridão mole ”soft rot”. Esta podridão afeta os postes principalmente na linha de 

afloramento em sua porção externa e representa o principal fator de 

comprometimento dessas estruturas (HELLIER, 2003). 

 

3.3.1. Processo de Tratamento usado na AES Florestal 

O processo de preservação utilizado na UPM-Barreto (Figura 3.2) é do tipo 

sob pressão e ocorre em autoclave onde a madeira, após atingir a umidade 

desejada, é tratada com CCA-C. Dois a três mil postes são produzidos 

mensalmente, sendo estes utilizados em toda a área de concessão da AES Sul e 

ainda parte dessa produção é vendida para terceiros.  

Segundo o Téc. Químico Franco Vagheti, funcionário da AES Florestal, a 

partir de março de 1998 o creosoto deixou de ser utilizado no tratamento pela AES 

Sul, passando a ser utilizado exclusivamente o CCA-C. Segundo sua informação, 

anteriormente o tratamento era feito alternando períodos de aproximadamente 4 

meses com um ou com outro dos preservativos citados. Conforme o Eng. Cláudio 

Cereser, que atuou como responsável pela UPM-Barreto quando esta pertencia à 

CEEE, o creosoto deixou de ser utilizado no tratamento desde 1992. 
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a- Fachada da UPM-Barreto. b- Estaleiros de secagem de postes. 

  

c- Autoclave para o tratamento com CCA. d- Sala de máquinas da autoclave. 

Figura 3.2 (a-d): Aspectos da estrutura da Usina de Preservação de Madeira (UPM-Barreto) 

da AES Florestal. 

 

3.3.2. Obtenção, Secagem e Preparação da Madeira 

Atualmente, apenas 10% da necessidade anual de madeira para postes da 

AES Florestal é suprida pelo seu Horto Florestal, os 90% restantes são garantidos 

por florestas pertencentes a terceiros, como a empresa Klabin-Riocell, de Guaíba-

RS, um dos principais fornecedores. 

Após a seleção e corte da madeira, as peças são transportadas da floresta 

até a Usina de Preservação de Madeira (UPM-Barreto) onde ficam acondicionadas 

em estaleiros de madeira para a secagem ao ar livre. Quando necessário, em 

períodos do ano cuja umidade do ar é maior, as toras são descascadas para facilitar 

o processo de secagem. As peças são acompanhadas durante o processo de 

secagem, verificando-se a umidade com o auxílio de um xiligômetro.  

Após atingida a umidade de 30 a 35%, os postes passam pelo processo de 

preparação que envolve o descasque da madeira (caso já não tenha sido realizado). 

Também é feito o corte transversal em ângulo de 900 ; colocação da placa (chapa 

prego) para evitar rachaduras na base; duplo corte em ângulo de 450, formando 

duas águas; amarração com arame e colocação da placa de identificação. Logo em 

seguida os postes são encaminhados para o tratamento na autoclave. 
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3.3.3. Tratamento na Autoclave 

A autoclave utilizada no tratamento da madeira é do tipo horizontal, possuindo 

24 metros de comprimento e 2,4 metros de diâmetro, de fabricação alemã (Figura 

3.2 – c, d). O CCA é diluído em água industrial proveniente do rio Taquari (Anexo 4) 

e tratada na própria empresa. Nessa diluição obtém-se uma concentração 

aproximada de 3,5% de CCA que permanece armazenado para posterior utilização. 
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Após a introdução das peças na autoclave, é produzido um vácuo inicial de 

600mm Hg (Figura 3.3) para retirar o ar existente no interior da madeira. Concluída 

esta etapa, o CCA é injetado na autoclave cobrindo totalmente as toras de madeira, 

que ficam sob uma pressão de 10 a 12 kg/cm2, por cerca de 2 horas. Decorrido esse 

tempo, o CCA restante é retirado da autoclave e retorna ao tanque de depósito para 

ser reaproveitado no próximo tratamento. Posteriormente é realizado o vácuo final 

com uma pressão de, aproximadamente, 600mm Hg por 45min com a finalidade de 

retirar o excesso de preservativo (WOODFRAME, 2003).  

Figura 3.3: Esquema de funcionamento da autoclave. Fonte: (WOODFRAME, 2003). 

Após o tratamento, os postes são acondicionados em estaleiros de madeira 

por um período mínimo de 14 dias para que a reação de fixação do CCA se 

complete. A partir daí a peça está pronta para uso. 

 

3.4. Retratamento 

Tem sido observado que os postes após determinado período sofrem o 

ataque de organismos xilófagos, principalmente na sua linha de afloramento (junto à 

linha do solo), o que resulta no apodrecimento dessa região, culminando com o 

comprometimento definitivo do poste (CAPELETTO, 1989). 
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O processo de tratamento curativo para postes em serviço (retratamento) 

aparece como alternativa para intervir nesse processo de biodeterioração e consiste 

na utilização de produtos químicos sobre os agentes deterioradores da madeira, 

prevenindo a sua ação ou parando-a quando em fase inicial.  

Atualmente, no mercado brasileiro, é comercializado um produto chamado 

Osmocreo fabricado pela Montana Química S/A e que é um fungicida e inseticida de 

consistência pastosa, composto por duas fases:  

• Fase oleosa – contém preservativos oleossolúveis que proporcionam 

proteção quando a madeira estiver seca; 

• Fase sólida – contém preservativos hidrossolúveis em suspensão na fase 

oleosa para penetração na madeira quando úmida. 

O produto é destinado ao tratamento preventivo e curativo da porção externa 

dos postes em sua zona de afloramento. Após a aplicação na superfície do poste, o 

produto é recoberto por uma bandagem composta de papel, betume e plástico, 

denominada Bandagem Osmocreo, que tem a finalidade de impedir a migração do 

produto para o solo (MONTANA, s.d. - b). 

Segundo Capeletto (1989), a CEEE iniciou em outubro de 1988 um projeto 

piloto na Gerência Regional de São Leopoldo onde foram inspecionados 1.500 

postes dos quais 600 encontravam-se em condições ideais para retratamento. Em 

dezembro do mesmo ano o processo de retratamento utilizando o osmocreo teve 

início. No ano de 1989 o projeto passou por um incremento, aumentando para 1.319 

o número de postes retratados até o mês de agosto. Naquele mesmo ano a 

experiência da Gerência de São Leopoldo foi apresentada à outras 25 Gerências 

Regionais e com perspectivas de difusão do processo às 31 Gerências Regionais. A 

expectativa era de que num período de aproximadamente 5 anos fosse efetuado o 

retratamento de todos os postes das redes de AT que apresentassem condições 

para tal. 

Nas inspeções em Canoas e Montenegro foram encontrados postes 

retratados com osmocreo e identificados com placas que sugerem que o processo 

foi realizado em 1992. Eram peças em bom estado de conservação, porém, devido à 

falta de registros e acompanhamentos não foi possível determinar se o estado de 

conservação estava relacionado com o retratamento. 
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Uma outra alternativa para retratamento de postes em serviço são os 

produtos à base de Boro e Flúor, fabricados pela Preschem, destinados ao 

tratamento interno e externo dos postes de madeira. 

Esta empresa vem realizando testes com estes produtos em países, como 

Austrália e África do Sul, tradicionais usuários de postes de madeira. Estes testes 

têm por objetivo determinar a taxa residual de ingredientes ativos (Boro e Flúor) na 

madeira, após a aplicação do produto (PRESCHEM, 2000).  

Os testes são realizados em ciclos de até dez anos, onde a concentração de 

Boro na madeira é determinada por meio de um indicador colorimétrico que acusa a 

difusão do elemento. Desta forma pode ser constatado se foi alcançada a marca dos 

300 mg/kg estabelecida como ideal para uma boa toxicidade fúngica. A 

determinação de concentração é realizada apenas para o Boro pois a difusão para o 

Flúor se dá de forma semelhante (COOKSON, 1990). 

 

3.5. Métodos de Inspeção e Cadastro de Postes 

Ao se iniciar um trabalho de inspeção, primeiramente deve-se ter à mão 

todos os equipamentos necessários como mapas das redes, fichas de anotações e 

as ferramentas necessárias para inspeção interna e externa das estruturas. Os 

registros de campo devem conter o maior número de informações sobre o material 

inspecionado, devidamente anotados nas fichas próprias.  

Segundo Lepage (1986), a inspeção abaixo da linha de afloramento deve ser 

feita cavando-se uma vala de cerca de 40 cm de profundidade, limpar a área de 

interesse e perfurar firmemente várias regiões com estilete para avaliar a 

profundidade do apodrecimento, caso este venha a ocorrer. Se possível, identificar o 

tipo de apodrecimento ou coletar material, acondicionado-o para identificação em 

laboratório. 

Nos casos de evidência do ataque de cupins deve-se proceder a inspeção 

da porção interna do postes. Neste caso é recomendado o uso de martelo para 

avaliação por percussão, pois trata-se de um teste simples e seguro, quando feito 

por pessoa experiente (LEPAGE, 1986). 
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Conforme detalha a norma americana OSHA – 1910-269 App D, a inspeção 

em um poste de madeira é uma questão de segurança de trabalho, pois ao ser 

escalado, o poste sofre um esforço adicional com o peso do funcionário que executa 

o trabalho. O peso de equipamentos instalados e outras tensões de funcionamento 

(remoção ou retensionamento de condutores) podem resultar na queda de um poste 

danificado, ou que não esteja projetado para estas exigências de tensões (OSHA, 

2003). 

A norma militar americana (MORRELL, 1996), condiciona o tipo de inspeção 

e manutenção dos postes de madeira a fatores como espécies de madeira utilizada, 

tipo de tratamento químico e condições climáticas às quais os postes estão 

expostos. Postes instalados em regiões mais frias e secas requerem inspeções 

menos freqüentes do que postes em serviço nas regiões com clima subtropical, 

como o encontrado na Flórida, onde o apodrecimento geralmente ocorre 

internamente ou ligeiramente abaixo da linha do solo. Ao contrário, nos postes 

instalados em regiões mais secas, o apodrecimento geralmente ocorre nas porções 

mais profundas em relação à linha do solo.  

Face a importância que a questão climática apresenta na conservação e nos 

ataques biológicos a que os postes de madeira estão sujeitos, esta norma baseia-se 

na classificação da “Rural Electrification Administration - REA”. Neste caso os 

Estados Unidos são divididos em cinco regiões quanto ao nível de agressividade aos 

postes de madeira: uma região com baixo nível de agressividade, outras duas com 

nível médio, uma de nível alto e uma onde o nível é considerado severo, na qual 

encontra-se o estado da Flórida (MORRELL, 1996).  

A CPFL, em sua Orientação Técnica n° 766 estabelece critérios para a 

inspeção e a manutenção de postes de madeira. Segundo este documento, que 

enfoca apenas a manutenção externa dos postes, as inspeções devem ser iniciadas 

a partir das subestações, percorrendo-se todos os postes até o final de cada 

alimentador. Devem ser priorizados os alimentadores mais antigos. Todos os postes 

que não possuam identificação ou que estejam em serviço ha mais de 8 anos devem 

ser retratados, repetindo-se o procedimento em ciclos de igual período. Nas regiões 

identificadas como agressivas quanto ao ataque de cupins este processo deve ser 

reduzido para intervalos de 2 anos (CPFL, 2001). 
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 Conforme a CPFL, a equipe de inspeção e manutenção deve ser composta 

por um grupo de três pessoas treinadas, sendo uma delas com amplo conhecimento 

sobre todas as fases do processo. A inspeção deve iniciar desde o topo até 60 cm 

abaixo da linha de afloramento. Caso seja diagnosticada alguma parte oca na 

estrutura, a mesma deve ser perfurada com trado e determinar a extensão do oco 

com escala graduada. Todas as perfurações devem ser fechadas com batoque. 

Nos casos em que as inspeções indiquem retratamento, este deve ser feito 

com Osmocreo, seguindo-se as orientações técnicas do fabricante, inclusive quanto 

às normas de segurança (uso de EPIs entre outros). A Orientação Técnica refere-se 

também ao destino que deve ser dado às embalagens de Osmocreo (balde de aço 

contendo 25 kg do produto) que, segundo a qual, devem “ser destruídos, perfurados, 

amarrados e enterrados junto ao pé do poste” (CPFL, 2001). 

 No estado do Rio Grande do Sul, a CEEE apresenta-se como a 

pioneira nos trabalhos de inspeção e cadastro de postes de madeira em serviço. 

Podemos citar o trabalho mencionado no item 3.4 e, mais recentemente, o trabalho 

desenvolvido pela empresa Geolinks - Geologia e Engenharia, onde foram 

inspecionados e cadastrados cerca de 130 mil postes de AT e BT nas redes dessa 

concessionária, em um período de 2 anos. Este trabalho gerou um banco de dados 

que inclui informações sobre as redes de Baixa e Alta Tensão, localização 

(endereçamento) e estado do poste (sadio ou não), clientes e usuários das redes em 

questão, arborização, coordenadas geográficas e altimetria geodésica. 

Este trabalho foi realizado em duas etapas distintas. Uma delas, a fase de 

campo, para a coleta de dados e geração de mapas e a outra, a fase que gerou o 

Banco de Dados.  

Foi utilizado um GPS sub-métrico, específico para geração de mapas, o que 

garante o nível de precisão nos trabalhos, porém com um custo financeiro elevado. 

Também foram utilizados Palmtops (microcomputadores de mão) para conexão ao 

GPS, cuja função é trilhar os mapas em campo. Neste trabalho não foi enfocada a 

questão do retratamento dos postes. Assim, as informações referentes ao estado de 

conservação destas estruturas limitam-se a determinar se estão sadias ou não. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

Para este trabalho foi adotada uma metodologia que reúne experiências que 

são praticadas em outros países, agregando-se condutas consideradas 

complementares, e que foram definidas a partir das peculiaridades geográficas, de 

clima e da disponibilidade de recursos oferecidos na área do estudo.  

 

4.1. Sítios de Amostragem 

A área do estudo-piloto foi definida a partir de municípios que apresentassem 

setores com postes de madeira em serviço e que tivessem idades variadas; áreas 

que apresentassem tipos variados de terrenos (relevo) e solos; segurança para a 

utilização dos equipamentos e disponibilidade de apoio do corpo técnico das 

unidades da AES Sul. Foram selecionados os municípios de Canoas e Montenegro.  

Os circuitos de BT no município de Canoas (sítios de amostragem) foram os 

localizados nos bairros Profilurb, Rio Branco, Centro, São Luiz, Niterói e Prainha. Em 

Montenegro a área de trabalho se restringiu aos bairros Industrial, Municipal, São 

João, Rui Barbosa e Fortaleza (zona rural). A opção por estes bairros, bem como 

pelos circuitos selecionados, baseou-se também no apoio e conhecimento técnico 

do pessoal da AES Sul, que contou com o auxilio do aplicativo BDI - Base de Dados 

e Informações. Esta ferramenta oferece mapas digitalizados da rede de AT – 

unifilares - (Figura 4.1), bem como informações sobre os equipamentos instalados 

(transformadores, chaves, religadores). Também foram disponibilizadas informações 

sobre o sistema viário dos locais.  
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Em Canoas foram selecionados de 3 a 4 circuitos de BT em cada bairro. 

Utilizou-se também mapa com arruamento completo da cidade. 

 

Figura 4.1: Mapa Unifilar da rede de AT fornecido pela empresa AES Sul, Unidade de 

Canoas, através do aplicativo BDI. Fonte: AES Sul – Unidade de Canoas (AES SUL, 2002). 

Em Montenegro foram utilizados dois critérios para a escolha dos postes a 

serem inspecionados e retratados: nos bairros Municipal e Industrial foram 

escolhidas as três ruas principais, usando-se como base os circuitos de AT, não se 

atendo às ramificações dos circuitos. Foi selecionado também o circuito de AT na 

Estrada Cylon Rosa, representando a zona rural. O outro critério foi empregado nos 

bairros Rui Barbosa e São João, onde foram escolhidos dois circuitos de BT 

completos em cada um, semelhantes ao sistema de seleção utilizado em Canoas. 

Em Triunfo e Nova Santa Rita as inspeções foram realizadas com a 

colaboração de um técnico da empresa Preschem, onde a metodologia utilizada 

incluiu a inspeção interna do poste por meio de perfuração com broca. 

4.2. Inspeção e Cadastro dos Postes 

A inspeção dos postes nos sítios de amostragem citados no item 4.1. iniciou a 

partir da localização de cada poste, feita com o auxílio dos mapas unifilares da rede 

de AT (BDI) e os mapas do arruamento dos municípios. Inicialmente foi feita uma 
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inspeção visual para verificar possíveis avarias externas de fácil constatação. Logo 

após, os postes foram percutidos com marreta, acima da linha de solo, até cerca de 

2 m, para identificar através de variações no som, possíveis áreas atacadas por 

decompositores no interior do poste (Figura 4.2 - b).  

Nos postes onde haviam indícios de apodrecimento junto à linha de solo, e 

que encontravam-se em terreno não calçado, foram feitas escavações ao redor em 

profundidade de até 30 cm, para verificação externa da estrutura em sua região de 

engastamento (Figura 4.2 - d). Nos postes localizados em calçadas também foram 

realizadas algumas inspeções abaixo da linha de solo. 

Os dados de campo foram anotados em formulário próprio (Anexo A), 

trazendo conteúdo individualizado de cada poste. Neste formulário constam 

informações como o estado de conservação e o procedimento sugerido para os 

postes (Tabela 4.1). Dados como a data de preservação, comprimento e 

preservativo utilizado na fabricação foram obtidos através da placa de identificação. 

Quando da inexistência da placa, os dois últimos itens foram inferidos conforme 

inspeção visual.  

Tabela 4.1: Classificação dos postes em serviço, em função de seu estado 

de conservação e o procedimento sugerido.  

Código Estado do poste Procedimento 

1 Sadio Nenhum 

2 Levemente apodrecido Retratar 

3 Apodrecido na porção externa Retratar 

4 Apodrecido na porção interna Retratar 

5 Apodrecimento interno e externo Retratar 

6 Poste comprometido Substituir 

7 Ruptura do poste, inutilizado Substituir 

Foi utilizado um GPS (Global Positioning Systems) compacto, marca Garmin, 

modelo eTrex (Figura 4.2 - a) para a determinação das coordenadas geográficas de 

cada estrutura. Estas coordenadas foram inseridas num computador portátil que, 

com o auxílio do aplicativo GPS Trackmaker, possibilitou a montagem de mapas 

digitalizados contendo os postes inspecionados (Anexo C).  
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a- Tomada de coordenadas geográficas 

com GPS 

b- inspeção por percussão com marreta 

 
c- Inspeção da porção interna  d- Inspeção externa de poste em calçada 

Figura 4.2 (a-d): Procedimentos utilizados nas inspeções dos postes de madeira em Canoas 

e Montenegro. 

Os mesmos procedimentos descritos para as inspeções foram aplicados em 

Canoas e Montenegro, porém neste último houve a utilização do equipamento Polux, 

descrita no item 4.2.1. As informações de campo alimentaram uma base de dados 

produzida a partir do aplicativo Microsoft Access/97 (Anexos F e G).  

Após as inspeções, foram realizadas campanhas de reinspeção nas quais 

foram reavaliados 82 postes (16,3% dos postes inspecionados) seguindo-se a 

metodologia já descrita, acrescida de verificação da porção interna do poste por 

meio de um furo com diâmetro de 12 mm em sentido transversal ao comprimento do 

poste, junto à linha de solo (Figura 4.2 - c).  

A serragem produzida na perfuração dos postes foi coletada (Figura 4.3 a-c) e 

utilizada para verificação dos indícios de apodrecimento na porção interna. Foi 
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também utilizada uma escala graduada (Figura 4.3 b-d) que permite determinar as 

dimensões do apodrecimento interno, bem como sua localização. 

Em 40 destes postes reinspecionados foram feitos retratamentos conforme 

descrito no item 4.3. Foi também escavado o solo ao redor dos postes em uma 

profundidade de 60 cm para inspecioná-los na zona de engastamento. 

 

 
a- Poste apodrecido internamente. b- Verificação de apodrecimento interno. 

 
c- Poste sadio internamente. d- Verificação interna de poste sadio. 

Figura 4.3 (a-d): Avaliação da porção interna dos postes com uso da escala graduada. 

 

4.2.1. A Inspeção com o Equipamento Polux 

Na inspeção dos postes em Montenegro foi utilizado o equipamento Polux 

(Figura 4.4.), de fabricação suíça, que emprega tecnologia não destrutiva para o 

controle de segurança e de manutenção das estruturas in situ. Este equipamento já 

vem sendo utilizado em alguns países, particularmente pelas empresas de 

eletricidade e de telecomunicação. 
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O equipamento utiliza dois parâmetros fundamentais para a madeira: sua 

densidade - medida do esforço de penetração de agulhas e a taxa de umidade – 

medida por condutividade. Através dele duas medidas foram feitas na zona de 

engastamento do poste (rente ao solo), que é a região mais crítica para os 

parâmetros mencionados: 

 

  

a - Fixação do aparelho ao poste. B – Aparelho fixado para medição. 

  

c - Medição sendo realizada. D - Leitura do resultado da medição. 

Figura 4.4 (a-d): Utilização do equipamento Polux na inspeção dos postes de madeira no 

projeto piloto em Montenegro. 

Os resultados são fornecidos por meio de indicadores luminosos (Figura 4.4-

d) da seguinte forma: 

• Vermelho: O coeficiente de segurança é muito baixo e o poste deve ser substituído; 

• Amarelo: O coeficiente de segurança é fraco e indica nova inspeção em 3 anos; 

• Verde claro: O coeficiente de segurança é bom e indica nova inspeção em 5 anos; 

• Verde: O coeficiente de segurança é alto e indica nova inspeção em 8 anos. 
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4.2.2. Geoprocessamento 

Em visita realizada na unidade da AES Sul de São Leopoldo - COD - foi 

constatado que o sistema BDI utilizado pela AES Sul apresenta um erro de 

coordenadas que provoca uma distorção de 1,5º, o que inviabiliza a utilização de 

qualquer sistema georeferenciado para as redes até que se façam as correções 

necessárias (ROCHA, 2000), (SILVA, 2001). Segundo a empresa, será feita a 

correção por meio da contratação de uma empresa especializada ou, caso não seja 

possível esta correção, será adquirido um novo sistema. 

Em função dos problemas relatados, o sistema de mapeamento dos postes foi 

produzido utilizando-se cartas digitalizadas do arruamento dos municípios. Após a 

verificação das coordenadas dos postes (Figura 4.2-a), os dados foram transferidos 

diretamente para o computador através do aplicativo GPS Trackmaker (FERREIRA, 

2002).  

Os mapas com o arruamento dos municípios foram então instalados no 

ambiente do aplicativo e receberam a sobreposição dos pontos marcados com GPS 

(Figura 4.5). Eventualmente foram necessários ajustes para compatibilizar o sistema 

de coordenadas com aquelas tomadas em campo. 
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Figura 4.5: Bairro Rio Branco em Canoas com postes inspecionados inseridos pelo 

GPS Trackmaker. Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, 2002). 

 

4.3. Retratamento com os Bastonetes e a Bandagem de Boro e Flúor 

Foram selecionados três postes no Horto Florestal da AES com o objetivo de 

testar o processo de retratamento que posteriormente veio a ser utilizado no projeto 

piloto em Canoas e Montenegro.  

Os preservativos utilizados no retratamento, tanto na área de testes da UPM-

Barreto, no Horto Florestal como nos postes em serviço em Canoas e Montenegro 

foram os bastonetes Polesaver Rods e a Bandagem Bioguard, fornecidos pela 

empresa Preschem.  

Para a aplicação da bandagem Bioguard foram seguidos os seguintes passos 

(figura 4.6 a-b): Remoção do solo ao redor do poste numa profundidade de 

aproximadamente 30 cm; corte da bandagem de acordo com a circunferência do 

poste; fixação ao redor do poste por meio de fita adesiva, tomando-se cuidado para 

que a sua porção superior ficasse ao nível do solo; devolução do solo removido, 

tendo-se o cuidado para compactá-lo de forma a impedir infiltração de água. 

Quanto à aplicação dos bastonetes de Polesaver Rods, foram observadas as 

seguintes etapas (figura 4.6 c-d): abertura de três furos em ângulo agudo, cerca de 5 

cm acima da linha de solo; introdução de dois a três bastonetes por furo; fechamento 

dos furos com tampões de plástico. Esses tampões podem ser retirados e fixados 

novamente caso sejam feitas novas aplicações. 

Após a aplicação dos preservativos os postes foram sinalizados com tinta 

spray vermelha, indicando o tipo de procedimento adotado em cada estrutura, 

conforme a legenda abaixo: 

R/I� Retratamento Interno; 
R/E� Retratamento Externo; 
R/EI� Retratamento Externo e Interno. 
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a - Poste pronto para  retratamento externo.  b - Poste com a bandagem fixada. 

  

c - Perfuração do poste para colocação dos 

bastonetes . 

d - Colocação    dos    bastonetes    para 

tratamento interno do poste.  

Figura 4.6 (a-d): Processo de retratamento interno e externo com os preservativos a base de 

Boro e Flúor fornecidos pela Preschem. 

4.4. Análises de Solos 

Foram realizadas duas coletas de solos para verificar a possibilidade da 

ocorrência da contaminação ao redor dos postes retratados com preservativos a 

base de Boro e Flúor (Preschem). A primeira coleta foi realizada no dia 02/09/2002 

no Horto Florestal. A segunda coleta foi no dia 27/01/2003 na mesma região do 

Horto Florestal e na área de testes da aplicabilidade desses preservativos, localizada 

na UPM-Barreto.  

Na primeira amostragem os solos foram coletados ao redor de um poste em 

serviço, utilizado na distribuição de energia elétrica da sede do Horto Florestal. A 

coleta foi realizada com um “trado holandês”, em três distâncias diferentes do poste: 

10, 50 e 100cm, em direções opostas (Lado A e Lado B) e em três profundidades:  

20, 40 e 60cm (Figura 4.7). Foram também coletadas amostras de solo em 
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profundidade de 20, 40 e 60cm em ponto localizado a leste do poste e distante 100 

metros, considerado como ponto branco (Tabela 5.1). 

Na segunda coleta as amostras foram retiradas somente no lado esquerdo (B) 

do poste, seguindo-se o mesmo procedimento utilizado na primeira coleta. Foram 

coletadas amostras de solo em profundidades de 20 e 40 cm. Foram também 

coletadas amostras de solos na área de testes controlada da UPM-Barreto (Figura 

4.8 - a), em profundidades de 20 e 40 cm a uma distância de 10 cm dos postes nos 

10, 17, 24 e 31 (Anexo B), formando uma linha diagonal no terreno. Não foi possível 

coletar amostras de solos em profundidades maiores que 40 cm devido às condições 

do terreno que impediram a penetração do trado.  

No laboratório estes solos foram secos ao ar ambiente e cominuídos em gral 

até que todo o material apresentasse tamanho < 2 mm. O material foi estocado em 

frascos plásticos e conservados a 4oC, ao abrigo da luz, até a realização das 

análises (TEDESCO, 1995). 

Fluoreto 

O teor de fluoretos presentes nas amostras de solos foi determinado 

utilizando um eletrodo seletivo. Inicialmente o fluoreto foi extraído do solo segundo 

metodologia adaptada, utilizada na análise de cloretos. O procedimento de extração 

consistiu em pesar 20 gramas de solo em frasco snapcap e adicionar 50 gramas de 

água destilada; agitação mecânica por 1 hora; decantar durante 24 horas e filtrar se 

necessário. Pipetar 25 ml da amostra juntamente com 25 ml de solução TISAB e 

realizar a leitura com o eletrodo seletivo de fluoreto. A concentração de fluoreto no 

extrato é obtida por comparação com curva de calibração e o resultado final é 

transformado em base mássica e expresso em mg de F-/ kg de solo (TEDESCO, 

1995).  

Boro 

O Boro ocorre na forma de borato nos silicatos. Nos solos, as formas 

“disponíveis” para as plantas são principalmente o ânion borato e o ácido bórico. 

Solos ácidos bem intemperizados apresentam valores muito baixos de Boro, 

enquanto solos salinos podem conter teores tóxicos (EMBRAPA, 1997). Os 

procedimentos utilizados nas análises colorimétrica do Boro foram feitos segundo 

metodologia indicada em Tedesco (1995).  
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As análises químicas dos solos foram realizadas no Laboratório de Química 

Analítica e Ambiental da PUCRS.  

Figura 4.7: Sistema de coleta de solo no teste de retratamento interno e externo no Horto 

Florestal da AES Florestal. 

 

4.5. Área de Testes na UPM-Barreto 

Com o objetivo de verificar a difusão dos agentes preservativos (Boro e Flúor) 

nos postes de madeira foi criada uma área de testes na UPM-Barreto. Para tal foi 

selecionado um terreno com 108 m2 (Anexo B), onde foram implantados 40 mourões 

de eucalipto da espécie E. saligna. Estas peças tinham comprimento de 2,5 metros e 

diâmetro de 20 cm e foram enterradas entre 80 e 100 cm de profundidade, 

distanciados entre si a cada 2 metros (Figura 4.8).  
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a- Visão Total da área de teste. b- Mourão retratado interna e externamente. 

  

c- Placa fixada para localização e 

numeração dos mourões e. 

d- Equipamento chilingômetro para 

medir o teor de umidade da madeira. 

Figura 4.8 (a-d): Área de teste controlada com os preservativos à base de Boro e Flúor na 

UPM-Barreto. 

Entre os 40 mourões testados (Tabela 4.2 e Figura 4.8), 10 são de madeira in 

natura, sendo que, do número 1 ao número 5 não foi aplicado preservativo algum e 

do número 6 ao 10 foi aplicada a bandagem Bioguard. Os 30 postes restantes, 

inicialmente tratados em autoclave com o preservativo CCA, foram distribuídos da 

seguinte forma: 

• Do número 11 ao número 15 foi aplicado o bastonete Polesaver Rods utilizado no 

processo de tratamento interno, além da bandagem Bioguard; 

• Do número 16 ao 20 e do 31 ao 40 foi aplicado somente o Polesaver Rods; 

• Do número 21 ao 30 foi aplicada somente a bandagem Bioguard.  

Tabela 4.2: Descrição dos postes em teste da área controlada da UPM-Barreto. 

 

No do Poste 

 

Tratamento a 

Retratamento b 

Preservativo Tipo 

1 a 5 Nenhum Nenhum Sem  

6 a 10 Nenhum Bioguard Externo 

11 a 15 CCA Bioguard & Polesaver Interno/Externo.  

16 a 20 CCA Polesaver Interno 

21 a 30 CCA Bioguard Externo 

31 a 40 CCA Polesaver Interno 
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a - Preservativo à base de Cromo, Cobre e Arsênio (CCA) ; b - Preservativos à base de Boro e Flúor: 

bastonetes (Polesaver Rods), bandagem (Bioguard)  

Os produtos preservativos utilizados, bem como a metodologia para a 

implantação da área de testes foram fornecidos pelo fabricante (Preschem). Os 

resultados da eficiência do retratamento serão verificados a partir do 12° mês, 

seguindo os procedimentos previstos na norma australiana AS1605, observando-se 

a seguinte ordem: a um período de 12 meses serão removidos os mourões de 21 a 

40 e; a um período de 24 meses serão removidos os mourões de 1 a 20 para 

avaliação. 

Na análise dos 12 meses será feita amostragem através de sete discos para 

cada peça, com 50 mm de espessura, iniciando-se 5 cm acima da linha do solo. 

Cada disco será borrifado com um indicador-detector especial para Boro. Este 

indicador muda para a cor vermelha quando o nível de Boro se aproxima do limiar de 

toxicidade fúngica. Uma pequena seção também será removida do disco de madeira 

para análise química.  

Na análise dos 24 meses será feita uma avaliação completa da superfície 

externa dos tocos de controle. Estes podem ser comparados então com os tocos 

restantes para a checagem da efetividade de ambos os tratamentos: CCA e a 

bandagem Bioguard. 

Com o objetivo de verificar, de forma preliminar, se o processo de difusão 

está ocorrendo conforme o esperado, foi retirado o mourão n° 31, tratado 

internamente com o preservativo Polesaver Rods, de onde foram cortados 7 discos 

com 50 mm de espessura e aos quais foi borrifado um indicador colorimétrico para 

verificação da difusão do Boro na peça de madeira (AS1605). 



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao todo foram inspecionados 503 postes nas redes de distribuição de Canoas 

e Montenegro, sendo 316 e 187, respectivamente. Segundo estimativas da AES Sul 

(GASTAUD, 2001), em Canoas o número de postes em serviço é de 

aproximadamente 35.000 o que significa que foram inspecionados cerca de 0,9% 

dos postes neste trabalho e em Montenegro dos cerca de 30.000 postes estimados 

foram inspecionados cerca de 0,6%.  

Em ambos municípios foi observado que um percentual bastante alto dos 

postes em serviço encontra-se sem a placa de identificação (Figura 5.1). Em 

Canoas, 67,4% dos postes inspecionados encontravam-se sem a placa e em 

Montenegro, 54,3%. Cabe salientar que a placa de identificação é essencial para a 

obtenção de informações tais como altura do poste, preservativo utilizado, fabricante 

e data da preservação.  

Os resultados obtidos nestes dois municípios serão tratados em separado 

devido às suas peculiaridades. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

Total de 
Postes

Sem placa Com placa

Canoas 316 213 103

Montenegro 186 101 86

F
re

q
u

ên
ci

a



   

 

79

Figura 5.1: Número de postes inspecionados em Canoas e Montenegro 

mostrando a grande quantidade de postes sem placa de 

identificação.  

 

5.1. Canoas 

Durante o período de 07/11/2001 a 26/03/2002 foram realizadas cinco 

campanhas de inspeção, com um total de 316 postes monitorados.  

Na figura 5.2 estão indicados os 19 circuitos inspecionados neste período. 

Salienta-se que o número de postes em cada circuito de BT varia de acordo com a 

demanda de energia elétrica do conjunto de consumidores. Fatores como a potência 

do transformador, que pode oscilar de 15 KVA a 112,5 KVA, são relevantes.  

Em bairros residenciais, como por exemplo o São Luís, onde encontra-se o 

circuito n° 68, o número de postes levantado foi de 29, ou seja, uma demanda 

relativamente baixa de energia, resultando assim em um circuito extenso com 

elevado número de postes. Já no circuito n° 281, situado no bairro Centro, onde a 

demanda é maior, o número de postes não passa de 4. 

 Durante as inspeções foram contabilizados dez postes de concreto, todos 

localizados em terreno calçado e em bom estado de conservação. Estes não foram 

considerados como parte do trabalho. 

 

Figura 5.2: Número de postes inspecionados em cada um dos 19 circuitos de BT 

selecionados em Canoas.  

Podemos observar na figura 5.3 que, de um total de 103 postes com placa de 

identificação (32,6% dos inspecionados), apenas 52 (cerca de 50%) são 
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provenientes da CEEE e AES Sul/Florestal. Dos 51 postes restantes, 42 foram 

produzidos pela empresa Mariani, com sede em Guaíba e 9 pela empresa Flosul, 

com sede em Palmares do Sul. 

Conforme a AES Sul, a utilização de postes dos fabricantes Flosul e Mariani 

em suas redes deve-se ao fato de que, em determinados períodos, a fabricação 

própria não foi suficiente para suprir a demanda. A figura reforça a afirmação de que 

é elevado o número de postes sem placa de identificação, o que dificulta a obtenção 

de informações referentes à fabricação do poste. 

 

Figura 5.3: Identificação do fabricante dos postes através da placa 

de identificação  

Na figura 5.4 vemos que a maioria dos postes atualmente em serviço na rede 

foi tratada com CCA (64,6%) e que 32,3% com creosoto. Conforme discutido no item 

3.4.1. os postes tratados com creosoto possuem idades superiores a 5 (cinco) anos, 

pois desde o inicio de 1998 não é mais utilizado creosoto no tratamento de postes. 

Para os postes que não apresentavam as placas de identificação, o tipo de 

preservativo utilizado na sua fabricação foi inferido pela inspeção visual (CCA 

coloração verde; Creosoto coloração escura). Em 3,1% dos postes não foi possível 

determinar com segurança o preservativo utilizado, aparecendo na figura como não 

identificado. 
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Figura 5.4: Perfil do preservativo utilizado no tratamento dos 

postes em serviço.  

 

A figura 5.5 indica que, dos postes com placa de identificação, um número 

significativo (35,9%) foi fabricado em 1982. Já os 64,1% restantes foram fabricados 

no período compreendido entre os anos de 1983 a 2001. Nos anos de 1995 e 1998 

os números indicam percentuais de 11,6% e 10,6%, respectivamente, o que permite 

deduzir que nestes dois anos, mais o ano de 1982, foram maiores os investimentos 

na substituição de estruturas na rede.  

 

Figura 5.5: Perfil da idade (ano de fabricação) dos 103 postes em 

serviço com placa de identificação.  

Conforme evidenciado na figura 5.6, dos 204 postes tratados com CCA, a 

maioria (90,2%) encontra-se em condições de permanecer em serviço. Destes 

postes, 43,6% não necessitam de nenhuma intervenção no momento. Por outro 

lado, em 46,5% dos postes recomenda-se o retratamento preventivo, pois 

apresentam sinais de apodrecimento em sua porção externa. Em apenas 9,8% dos 
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casos é necessário a imediata substituição, pois os postes encontram-se 

comprometidos.  

Nos postes tratados com creosoto, do total de 104, o percentual daqueles em 

condições de permanência na rede cai para 86,3% e o percentual de postes 

necessitando imediata substituição sobe para 13,7%, provavelmente por tratarem-se 

de postes com idade média superior aos postes tratados com CCA.  

 
Figura 5.6: Procedimento recomendado para os postes em serviço em 

relação ao tipo de preservativo utilizado.  

Conforme a Figura 5.7 observa-se que a maioria dos postes inspecionados 

(79,1%) estão localizados em terreno calçado, sendo que 50,6% deles foram 

preservados com CCA. O restante (20,9%) encontra-se em terreno não calçado.  

É valido salientar que postes implantados em terreno calçado algumas vezes 

aparentam estar sadios, quando na verdade apresentam-se apodrecidos abaixo da 

linha da calçada. Caso se trate de poste não inspecionado recentemente, deve-se 

proceder conforme trata a norma 1910.269 App D (OSHA, 2003), verificando o seu 

estado de conservação, garantindo assim a segurança no manuseio do mesmo.  
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Figura 5.7: Tipo de terreno em função do preservativo utilizado no 

tratamento dos postes de madeira. 

Através da figura 5.8 podemos constatar que, dos 250 postes situados em 

terreno calçado, 222 encontram-se em bom estado de conservação, sendo que 

42,0% estão totalmente sadios, não necessitando de retratamento imediato. 

Constatou-se que 46,8% dos postes apresentam sinais de apodrecimento em fase 

inicial, estando aptos para retratamento. Os 11,2% restantes necessitam de 

substituição imediata.  

Da mesma forma, dos 66 postes localizados em terreno não calçado, 60 

também estão em bom estado de conservação, sendo que 62,1% sem necessidade 

de intervenção imediata, 28,8% para retratamento e 9,1% necessitando substituição 

imediata.  

É notável o elevado número de postes em terreno calçado em proporção ao 

terreno não calçado. Dos 316 postes inspecionados, 79,1% se enquadram no 

primeiro caso, caindo para 20,9% o percentual de postes em terreno não calçado. 

Este dado caracteriza um elevado nível de urbanização neste município, onde cada 

vez mais os solos são impermeabilizados. 

Não houve diferença significativa no estado de conservação dos postes 

quanto ao tipo de terreno (calçado ou não) e não foi possível observar se há 

influência direta dos diferentes tipos de solos no processo de deterioração da 

madeira. 

 

Figura 5.8:  A influência do tipo de terreno no estado de conservação 

dos postes e do procedimento recomendado.  
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A Figura 5.9 mostra a relação entre a altura do poste em função do seu 

estado de conservação. O reconhecimento da altura do poste é feito visualmente, 

caso não exista placa de identificação. Pode-se observar que a maioria dos postes 

(54,4%) possuem altura de 9 metros e, destes, 146 (84,9%) estão em bom estado de 

conservação, sendo necessária a substituição dos 15,1% restantes. Os 45,6% dos 

postes restantes têm comprimento de 10, 11 e 12 metros, sendo que foram 

diagnosticados como em bom estado 94,4% deles, e necessária a substituição dos 

5,6% restantes. Foi possível verificar um número bastante reduzido (19) de postes 

com 12 metros. Estas estruturas são utilizadas nas redes de AT somente nos casos 

em que não é possível a utilização dos postes de 11 metros.  

 
Figura 5.9: Altura dos postes e sua relação com o 

procedimento sugerido após inspeção. 

 Na figura 5.10 observa-se que dos 103 postes com placa de identificação, 

45,6% encontram-se em perfeito estado de conservação, sendo que nos postes 

implantados a partir de 1993 não é necessária nenhuma substituição. Outros 46,6% 

podem ser retratados (todos com mais de 5 anos) e os 7,8% de postes restantes 

onde foi indicada a substituição, todos têm data de implantação anterior a 1992 

(mais de dez anos).  

Estes dados permitem inferir que a idade do poste em serviço, apesar de 

influenciar no estado de conservação, não é o único fator determinante já que, nos 

postes implantados em 1982 (mais de 20 anos em serviço) 83,8% apresentam 

condições de permanecer em serviço. Fatores como a qualidade da madeira, 

relacionada a espécie de eucalipto utilizada, a agressividade dos agentes 
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decompositores a qual esta será exposta e a qualidade do processo de preparação 

e tratamento da madeira certamente influenciam no tempo de vida útil de um poste 

em serviço. 

 Nos postes sem placa de identificação não foi possível estabelecer relação 

entre o tempo de serviço e o estado de conservação, pois não há disponibilidade de 

dados sobre a data de fabricação do mesmo.  

 

a 

 
b 

Figura 5.10 (a-b): A idade dos postes em serviço e sua relação com o procedimento 

sugerido após inspeção. 

Como resultado do trabalho piloto realizado em Canoas, foram inspecionados 

316 postes, dos quais verificou-se que 46,2% estão sadios; 43,0% precisam ser 

retratados e 10,8% precisam ser substituídos. 
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Dos 136 postes indicados para retratamento, passaram por este processo 12 

postes (8,8%), distribuídos da seguinte forma: 

• Retratamento interno: 6 postes com utilização dos bastonetes Polesaver Rods;  

• Retratamento externo: 4 postes com utilização da bandagem Bioguard; 

• Retratamento externo e interno: 2 postes utilizando-se os bastonetes 

Polesaver Rods e a bandagem Bioguard. 

5.2. Montenegro 

O trabalho em Montenegro foi realizado no período de 09/09/2002 a 

17/02/2003, sendo que as inspeções foram realizadas entre os dias 26 e 28/11/2002 

onde foram verificados 187 postes.  

Os postes inspecionados encontram-se assim distribuídos: 26 no bairro 

Industrial, 43 no bairro Municipal, 20 no bairro Fortaleza, 44 no bairro São João e 54 

no bairro Rui Barbosa.  

As inspeções foram realizadas seguindo-se a metodologia utilizada em 

Canoas, porém complementada com a utilização do equipamento Polux. Na ficha de 

campo foram anotados, além dos dados usuais, os resultados apresentados pelo 

Polux (descrito no item 5.2.1.).  

Os postes inspecionados neste município, em sua maioria (89,8%), 

encontram-se em bom estado de conservação. São estruturas novas, implantadas 

recentemente.  

Na figura 5.11 estão mostrados os 13 circuitos inspecionados em 

Montenegro. Neste caso não foi possível estabelecer a relação do número de postes 

por circuito como foi feito para Canoas, já que em apenas dois bairros (São João e 

Rui Barbosa) foram inspecionados circuitos de BT completos.  
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Figura 5.11: Número de postes inspecionados nos circuitos 

selecionados em Montenegro.  

Através da figura 5.12 vemos que os 86 postes com placa de identificação 

(46% do total inspecionado), encontram-se assim distribuídos entre os fabricantes: 

03 postes da empresa Mariani, 9 postes da empresa Flosul; 33 da CEEE (todos com 

datas de fabricação/instalação anteriores a 1997 quando foi privatizada a empresa) 

e 41 postes da AES Sul/AES Florestal.  

Ao contrário do observado em Canoas, o número de postes encontrado de 

fabricação da empresa Mariani foi pequeno. Já o número de postes fabricados pela 

AES Sul/AES Florestal é proporcionalmente mais alto. Este fato pode indicar um 

maior aporte de recursos na substituição de postes desta Unidade em relação a 

Canoas, já que 21,9% dos postes inspecionados são de fabricação da AES e com 

data posterior a 1997. 

Este fato se reflete também no aumento proporcional do número de postes 

com placa de identificação, pois postes mais novos conservam um maior número de 

placas de identificação ainda intactas. 

Assim como em Canoas, a presença de postes dos fabricantes Flosul e 

Mariani deve-se à necessidade de complementação da demanda quando a 

produção própria não supre a necessidade.  
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Figura 5.12: Identificação da origem (fabricante) dos postes em 

serviço através da placa de identificação (S.I. sem 

placa de identificação). 

Na Figura 5.13 é mostrado o preservativo utilizado no tratamento dos postes 

(CCA ou creosoto), com informação vinda através da placa de identificação (46% do 

total). Para os postes que não apresentavam as placas de identificação, o tipo de 

preservativo utilizado na sua fabricação foi inferido pela inspeção visual. 

Observa-se que do total dos 187 postes inspecionados, 75 (40,1%) foram 

tratados com creosoto e 112 (59,9%) com CCA. 

 
Figura 5.13: Perfil do preservativo utilizado no tratamento dos postes 

em serviço com e sem placa de identificação.  

Dos 81 postes onde foi possível identificar a data de fabricação, 49, ou seja, 

60,5%, possuem data posterior a 1998, indicando aumento de investimentos na 

substituição de postes em Montenegro, nos últimos 5 anos. Esta informação 

evidenciada pela figura 5.14 é decorrente do número de postes com placa de 
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identificação. 

 
Figura 5.14: Perfil da idade (ano de fabricação) dos 81 postes em 

serviço com placa de identificação.  

Observando-se a figura 5.15 constata-se que dos 112 postes tratados com 

CCA, a grande maioria (92%) encontra-se em condições de permanecer em serviço. 

Destes, 84% não necessitam de nenhuma intervenção no momento, pois encontram-

se em perfeitas condições de sanidade, já em 8% dos postes recomenda-se o 

retratamento e igualmente em 8% dos casos é necessária a imediata substituição. 

Esse percentual elevado de postes em bom estado de conservação deve-se, 

provavelmente, ao seu menor tempo em serviço, quando comparado aos tratados 

com creosoto.  

Nos postes tratados com creosoto, do total de 75, o percentual de postes em 

condições de permanência na rede cai para 77,3%, o que ainda assim pode ser 

considerado satisfatório se considerarmos que provavelmente são mais antigos do 

que os tratados com CCA.  
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Figura 5.15: Procedimento recomendado para os postes em serviço e sua 

relação com o tipo de preservativo utilizado.  

Conforme a figura 5.16 observa-se que a maioria dos postes inspecionados 

(61,5%) estão localizados em terrenos que possuem calçada, sendo que 36,9% 

deles foram preservados com CCA e 24,6% com creosoto. O restante (38,5%) 

encontra-se em terrenos não calçados, os quais podem ser bastante variados, desde 

o solo arenoso seco até o solo alagado (banhado).  

Assim como em Canoas, aqui também não foi possível estabelecer uma 

relação clara se o fato de o local de implantação do poste estar calçado, influencia 

na sua durabilidade. 

 

Figura 5.16: Gráfico do Tipo de terreno em função do preservativo 

utilizado no tratamento dos postes de madeira. 

De acordo com a Figura 5.17 podemos constatar que 91 (48,7%) postes 

situados em áreas calçadas estão sadios, não necessitando nenhum procedimento. 
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Em iguais condições de conservação encontram-se 61 postes situados em lugares 

não calçados. Observa-se também que mais da metade (61,5%) dos postes 

encontram-se em terreno calçado. Pode-se também verificar que é mantida uma 

proporção entre os postes que precisam sofrer retratamento ou serem substituídos, 

tanto nos terrenos calçados como não calçados. Não foi possível observar se há 

influência direta dos diferentes tipos de solos das regiões examinadas como aspecto 

determinante no processo de deterioração da madeira.  

 

Figura 5.17: A influência do tipo de terreno no estado de conservação 

dos postes e do procedimento recomendado.  

A Figura 5.18 mostra a relação entre a altura do poste em função do seu 

estado de conservação. A identificação da altura do poste foi efetuada por 

verificação visual nos casos em que não exista placa de identificação.  

Pode-se observar que, ao contrário de Canoas onde foram inspecionados 

circuitos de BT completos, com predominância de postes de 9 metros, a 

determinação dos postes inspecionados seguiu os critérios já mencionados, houve 

predomínio de postes de 11 metros usados em redes de AT. 
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Figura 5.18: Altura dos postes e sua relação com o procedimento 

sugerido após inspeção. 

Na figura 5.19-a observa-se, que de um total de 81 postes com placa de 

identificação, 86,4% encontram-se em perfeito estado de conservação. É válido 

destacar o número de postes implantados a partir de 1998, após a privatização de 

parte da CEEE, o que provavelmente se reflete no elevado percentual de postes 

sadios neste município. 

 Nos postes sem placa de identificação (Figura 5.19-b), mesmo apresentando 

51,8% tratados com creosoto, se destaca o número de postes em condições de 

permanência na rede, sendo necessária a substituição de apenas 13,2% destes. 
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b 

Figura 5.19 a-b: A idade dos postes em serviço e sua relação com o procedimento 

sugerido após inspeção. 

Em Montenegro foram inspecionados 187 postes onde, 81,2% foram 

diagnosticados como sadios, 8,6% encontravam-se em condições ideais para 

retratamento e 10,2% necessitavam substituição. 

Foram retratados 100% dos postes indicados para este processo e ainda foram 

tratados internamente mais 12 postes diagnosticados como sadios para verificar se os 

mesmos não sofrerão o ataque de decompositores. Os postes retratados estão assim 

distribuídos:  

• Retratamento interno: 20 postes onde foram utilizados os bastonetes Polesaver 

Rods;.  

• Retratamento externo: 2 postes com utilização da bandagem Bioguard; 

• Retratamento externo e interno: 6 postes utilizando-se os bastonetes 

Polesaver Rods e a bandagem Bioguard. 

Assim como em Canoas, os postes retratados em Montenegro serão 

acompanhados para verificar se o processo de apodrecimento foi interrompido e por 

quanto tempo, ou se o ataque dos decompositores prossegue. 

Dos 82 postes reinspecionados, em apenas um caso em que havia sido 

diagnosticado como próprio para retratamento, o novo procedimentos indicou como 

poste sadio. Nos demais postes foram confirmados os diagnósticos da primeira 

inspeção, já apresentados. 
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5.2.1. Aplicação do Polux 

O equipamento Polux, por basear-se num sistema de análise não destrutiva 

da madeira, possibilita sua utilização nos postes em serviço sem que haja qualquer 

comprometimento dos mesmos nem necessidade de desligamentos da rede, o que 

pode ser considerado ponto positivo do equipamento.  

Comparando-se os dados obtidos por meio da inspeção tradicional com os 

dados fornecidos pelo aparelho Polux nos 187 postes inspecionados em Montenegro 

(Figura5.20) verifica-se que, nos 152 postes onde a inspeção tradicional indicou 

perfeito estado de conservação, o Polux indicou uma substituição e nos demais 

casos indicou novas inspeções em períodos entre 3 e 8 anos. Em 16 postes 

indicados para retratamento pelo primeiro sistema de inspeção, o Polux acusou um 

poste para substituição e os demais com inspeções entre 3 e 8 anos.  

Cabe salientar que no segundo caso aumentou proporcionalmente o número 

de postes com inspeção para 3 anos comparado ao item anterior. Já em 19 postes 

indicados para substituição, o aparelho mostrou um poste em condição de 

permanência na rede por pelo menos mais 5 anos e um para 3 anos. Nos demais foi 

indicada substituição imediata. 

 

Figura 5.20:  Resultados comparativos entre o método de inspeção usual e os 

resultados obtidos com o equipamento Polux. 
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É valido lembrar que o aparelho foi utilizado em um número relativamente 

pequeno de postes (187) e que os parâmetros utilizados pelo aparelho (teor de 

umidade da madeira e sua resistência a penetração das agulhas) podem sofrer 

variações nas diferentes espécies de eucalipto utilizadas para postes.  

Conforme informação do técnico da CBS-CBT, que participou do trabalho, foi 

utilizada uma calibração baseada em uma curva média estabelecida para as 

espécies utilizadas no Brasil e que (Figura 5.21) os resultados obtidos em 

Montenegro seguiram o padrão já observado em vários países onde esta tecnologia 

é aplicada. 

Na figura 5.21 observa-se a curva que compõe o Módulo 1 que indica os 

postes com baixa força residual, classificando-os como “perigosos”. O Módulo 2 

indica os postes com força residual elevada, indicando bom coeficiente de 

segurança. 

 

Figura 5.21:  Gráfico de segurança dos postes de Montenegro conforme resultados 

do Polux. 

5.3. Análises de Solos 

 

 A tabela 5.1 apresenta os resultados das análises do solo coletado no Horto 

Florestal junto ao poste onde foi feito o teste de retratamento. Observa-se que na 

primeira coleta, o Boro apresentou valores bastante elevados, se comparados ao 
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ponto branco. Esta tendência torna-se mais evidente na distância de 10 cm em 

ambos os lados, reduzindo os valores na medida em que afasta-se do poste. 

Verifica-se também que na medida em que aumenta a profundidade, os 

valores também aumentam (Figuras 5.22 e 5.23), indicando migração de Boro para 

as camadas mais inferiores do terreno. 

Ao observar o poste em questão constata-se que, sua superfície apresenta-se 

bastante irregular devido à perda de massa causada pela decomposição, o que 

pode ter influenciado na perda de produto para o solo, já que ficam evidentes pontos 

de infiltração de água entre a bandagem e o poste. 
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Tabela 5.1 - Resultados das análises de solos da área do Horto Florestal. Dados expressos 
em base seca. 

Descrição da amostra Primeira coleta Segunda coleta 

Cod. Lado1 Dist.2 Prof.3 Umidade Teor Cinzas Boro Fluoreto Umidade Boro 
  cm cm % % mg/kg mg/kg % mg/kg 

1 A 10 20 4,54 95,61 1,10 0,032   
2 A 10 40 2,42 96,65 28,65 0,049   
3 A 10 60 3,37 97,60 36,40 0,026   
4 A 50 20 3,07 97,25 0,56 0,034   
5 A 50 40 3,43 94,96 0,19 0,026   
6 A 50 60 3,25 97,85     
7 A 100 20 2,16 98,19 5,89 0,022   
8 A 100 40 3,59 96,78 5,49 0,028   
9 B 10 20 3,93 98,96 1,29 0,033 5,45 0,58 
10 B 10 40 5,21 96,71 14,66 0,028 4,93 4,59 
11 B 10 60 3,07 99,25 26,47 0,024 SD 6,90 
12 B 50 20 3,53 95,34   2,84 0,40 
13 B 50 40 2,39 95,25 6,93 0,029 2,88 0,40 
14 B 50 60 2,77 95,48 0,65 0,024 2,34 0,50 
15 B 100 20 3 95,72 5,54 0,031 5,50 0,35 
16 B 100 40 1,68 93,23 0,40  2,11 0,34 
17 B 100 60 - - - - 2,26 0,46 
18 Branco4  20 2,3 96,04 0,54 0,038   
19 Branco  40 2,71 98,19 0,61 0,030   
20 Branco  60 5,61 96,06 0,39 0,036   

Ver Figura 4.51; distância lateral do poste2; Profundidade da coleta3; Ponto branco coletado a 100 m 
da área de testes4. 

 

 

Figura 5.22: Resultados do Boro nas análises de solo junto ao poste 

retratado com Bioguard e Polesaver Rods no Horto 

Florestal. 
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 A tabela 5.2 apresenta os valores das análises do solo coletado quando da 

implantação dos mourões na área de teste da UPM-Barreto. Verifica-se que os 

valores para o Boro são muito menores do que os observados no Horto Florestal. 

Estes valores indicam concentrações normais para o elemento (BARTZ, 1985], 

sendo que nos pontos cod. 21, 22, 25, 26 e 27 os valores apresentam-se um pouco 

acima do normal. 

Tabela 5.2 - Análises de solos da área de teste na UPM-Barreto coletados no dia 
27/01/2003. Dados expressos em base seca. 

Descrição das amostras Umidade Boro 

Cod. No Poste Profundidade (cm) % mg/kg 
21 101 20 2,62 0,4 
22 101 40 3,21 0,4 
23 171 20 2,72 0,3 
24 171 40 2,73 0,3 
25 241 20 2,01 0,4 
26 241 40 2,68 0,5 
27 311 20 2,44 0,6 
28 311 40 2,94 0,3 
29 Branco2 20  0,3 
30 Branco2 40  0,3 

Amostras coletadas a uma distância de 10 cm dos postes1; Amostras coletadas em 01/11/2002 na 

área de testes da UPM-Barreto2 

 



 

 

Figura 5.23: Resultados das análises de solo junto ao poste retratado para teste no Horto Floresta. 
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5.4. Avaliação Parcial dos Testes de Difusão 

Por ocasião da visita de John Hellier, representante da Preschem, na área de 

testes foi retirado o mourão n° 31, tratado internamente com o preservativo 

Polesaver Rods, de onde foram cortados 7 discos com 50 mm de espessura e aos 

quais foi borrifado um indicador colorimétrico para verificação da difusão do Boro na 

peça de madeira (AS1605). Os discos de madeira (Anexo E) estão identificados na 

tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Discos cortados do mourão n° 31 tratado internamente e indicando a difusão do 

Boro na porção interna da peça. 

Identificação Posição no mourão Avaliação visual 

Cod. +1 5 cm acima da linha do solo Difusão em cerca de 40% do cerne da peça 

Cod. GL Altura da linha do solo Difusão em cerca de 70% do cerne da peça 

Cod. -1 5 cm abaixo da linha do solo Difusão em cerca de 80% do cerne da peça 

Cod. -2 10 cm abaixo da linha do solo Difusão em cerca de 80% do cerne da peça 

Cod. -3 15 cm abaixo da linha do solo Difusão em cerca de 70% do cerne da peça 

Cod. -4 20 cm abaixo da linha do solo Difusão em cerca de 40% do cerne da peça 

Cod. -5 25 cm abaixo da linha do solo Difusão em cerca de 10% do cerne da peça 

 

 Verifica-se que nas amostras GL, -1, -2 e -3 localizadas desde a linha do solo 

até 15 cm abaixo desta linha, houve difusão do Boro em uma porção que varia entre 

70% e 80% das peças. Trata-se de uma faixa considerada como critica para o 

ataque de agentes decompositores e que desta forma estaria sendo protegida com o 

produto. Nas amostras -4 e -5 o percentual de difusão cai para 40% e 10%, 

respectivamente, indicando uma gradativa redução da concentração de preservativo 

nestas porções, reduzindo-se também a sua proteção contra decomposição.  

Na inspeção programada para novembro de 2003 (análise dos 12 meses) 

poderá ser feita uma avaliação mais precisa da difusão do Boro nas peças 

retratadas, já que a metodologia utilizada pela Preschem em seus ensaios de 

difusão prevê análises das peças de madeira a partir de um ano de implantação do 

teste de campo. 
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A figura 5.24 mostra um perfil da difusão do Boro no mourão já citado e 

permite avaliar visualmente no mourão a porção protegida pelo preservativo.  

Escala de Compr. 
(mm) Poste n° 31 

Percentual de 
Difusão 

+400                      

+350                      

+300                      

+250                      

+200                      

+150                      

+50                     40% 

Linha do Solo                     70% 

-50                     80% 

-100                     80% 

-150                     70% 

-200                     40% 

-250                     10% 

-300                      

-350                      

-400                      

Figura 5.24: Perfil de difusão do Boro em um poste tratado 

internamente com o difusível de Boro e Fluor (Polesaver Rods). 

 Na figura 5.25 vemos dois discos de madeira do mesmo mourão citado onde 

observa-se a difusão do Boro (Figura 5.25-a) em aproximadamente 80% da peça 

realçado tom avermelhado da madeira. Os estudos publicados pela empresa 

australiana (PRESCHEM, 2000) indicam a obtenção de uma concentração mínima 

de 300 ppm de Boro que corresponde a um nível adequado de fungitoxidade. No 

disco mostrado na figura 5.25-b vemos a coloração natural da madeira anterior à 

reação com o indicador de Boro. 
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a- Disco de madeira onde foi aplicado 

indicador de difusão do Boro. 

b- Disco de madeira sem a aplicação do 

indicador de difusão do Boro. 

Figura 5.25 (a-b): Comparação entre madeira com indicador de difusão do Boro e madeira 

sem o indicador. 

 



6. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho propõe uma metodologia de inspeção, cadastro e retratamento 

de postes de madeira em serviço, baseada em experiências já aplicadas em outros 

países com tradição neste tipo de atividade, agregando-se a estas, condutas que 

levam em conta as peculiaridades das redes da AES Sul. Foram inspecionados por 

meio de amostragem, postes em serviço a partir dos quais foi estruturada uma base 

de dados, de onde foram criados mapas georeferenciados da rede.  Através dessas 

inspeções foram determinados os postes a serem retratados em serviço, testando-se 

assim um preservativo difusível à base de Boro e Flúor. Foi também utilizado em 

parte do trabalho um equipamento de inspeção que se propõe a identificar, por 

método não destrutivo, a expectativa de vida útil dos postes. 

 A falta de um sistema de identificação permanente, que garanta o histórico 

dos postes em serviço, dificulta a tomada de decisões sobre a manutenção dessas 

estruturas. Tal fato também foi uma barreira a um tratamento estatístico mais 

aprofundado neste trabalho. Esta afirmativa se comprova pela presença de cerca de 

62% dos postes em serviço sem a placa de identificação. 

Pode-se verificar que o tempo em serviço dos postes não foi um fator 

preponderante na determinação do seu estado de conservação. Observou-se que 

algumas vezes postes com idades que ultrapassam o mínimo de 15 anos, 

estabelecido pela NBR 8456, apresentam-se em bom estado de conservação. É o 

caso de cerca de 84% dos postes datados de 1982 em Canoas. Já em alguns 

postes implantados em anos mais recentes (1992/95) foi constatada a necessidade 

de substituição por apresentarem-se em avançado estado de decomposição. 
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Tem-se em conta que 30% dos 503 postes inspecionados apresentam-se em 

condições próprias para o tratamento curativo. A implantação de um programa que 

contemple as inspeções, o cadastro e o retratamento dessas estruturas é necessário 

não só em termos de segurança, como também da confiabilidade na operação do 

sistema de distribuição de eletricidade.  

Outra constatação importante diz respeito ao elevado percentual (10%) de 

postes necessitando de substituição imediata. Este fato reforça a premência da 

implantação de um sistema de controle e manutenção, pois estruturas em tal estado 

de conservação podem por vezes comprometer o fornecimento de energia elétrica a 

um número representativo de consumidores. 

As inspeções, quando realizadas através de equipamento adaptado às 

variações encontradas na rede, complementando as avaliações visuais, podem 

resultar num ganho qualitativo neste tipo de controle e consequentemente no 

gerenciamento da rede. O equipamento testado no trabalho em Montenegro 

apresentou resultados semelhantes aos obtidos com a inspeção tradicional. Dos 187 

postes inspecionados neste município, em apenas um poste onde foi diagnosticado, 

pelo método tradicional como apto para retratamento, aparelho indicou substituição. 

Foi possível testar novas técnicas e produtos que vêm sendo utilizados em 

vários países no tratamento curativo dos postes. O produto preservativo testado, por 

ser um sólido difusível, além de mostrar-se de fácil aplicação, possibilita a 

preservação do cerne do poste, além da porção externa. Condição até então não 

alcançada com o seu similar nacional ou mesmo com o tratamento preventivo sob 

pressão.  

Resultados preliminares, obtidos nos testes de difusão deste produto, indicam 

que a impregnação com o Boro está se processando dento dos padrões previstos. 

Entretanto, alguns fatos devem ser considerados, como a falta de informações 

referentes à efetiva ação tóxica deste elemento (nas concentrações e condições 

locais) aos agentes biológicos causadores de decomposição. Além disso, os altos 

teores detectados e a permanência desse elemento no solo indicam a necessidade 

de um maior número de testes sobre sua ação ao meio ambiente. Esses fatos 

impedem no momento uma avaliação conclusiva da viabilidade para a implantação 

de um sistema de retratamento baseado em difusíveis. 
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O estudo mostrou, além da necessidade, a viabilidade técnica da implantação 

de um banco de dados informatizado, alimentado por inspeções sistemáticas da 

rede, o que deve resultar em maior segurança no gerenciamento do sistema de 

distribuição de energia elétrica na empresa.  

 

 



7. RECOMENDAÇÕES 

 

• É importante que fatores como a qualidade da madeira utilizada (seleção de 

espécies de eucalipto adequadas à fabricação de postes), o adequado 

processamento dessa madeira (em especial o processo de tratamento)  além das 

condições ambientais às quais estas estruturas são submetidas, sejam 

identificados e controlados pois, certamente representam papel relevante na 

durabilidade de um poste em serviço; 

• É de fundamental importância a utilização de um sistema em que os dados 

constantes na placa de identificação dos postes permaneçam disponíveis 

enquanto o poste estiver em serviço, pois foi constatado que um número elevado 

de postes não possuem a referida placa. A empresa Geolinks de Porto Alegre 

vem desenvolvendo um sistema que poderá vir a ser útil neste sentido. Trata-se 

de um chip instalado no poste onde estas informações estariam disponíveis; 

• Deve-se buscar, por meio de novos testes, uma calibração no aparelho Polux 

que leve em conta as variações entre as diferentes espécies de eucalipto 

utilizados para postes pela AES Sul;  A inspeção com o equipamento deve ser 

complementada pela inspeção visual e realizada por pessoal capacitado. Deve-

se ter atenção com barreiras como tubulações ou cabos de aterramento junto aos 

postes, o que pode dificultar a sua acoplagem. Ter cuidado também em 

identificar e informar ao equipamento o tipo de preservativo utilizado no 

tratamento do poste, pois o sistema prevê resultados diferentes entre creosoto e 

CCA; 

• Obter junto aos fornecedores do equipamento Polux e do difusível à base de 

Boro e Fluor os custos de aquisição dos mesmos para análise de viabilidade;  
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• Recomenda-se a utilização de um aparelho de GPS que ofereça uma maior 

precisão na tomada das coordenadas geográficas, para que não ocorram dúvidas 

na identificação de postes que eventualmente estejam posicionados muito 

próximos entre si. 
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Anexo A: Ficha de Inspeção de campo. 
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Anexo B: Área de testes controlada na UPM-Barreto da AES Florestal. 
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Anexo C: Arruamento do município de Montenegro, bairro Industrial, com postes 

inspecionados inseridos no mapa através do programa GPS Trackmaker, com um 

pequeno erro de posicionamento em relação a rua. Fonte: (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTENEGRO, 2002). 
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Anexo D: Perímetros da UPM-Barreto e da Área de Teste Controlada com a 

indicação do Distrito de Barreto e do Rio Taquari. Coordenadas planas UTM. Fonte: 

Fepam (2002). 
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Anexo E: Primeira avaliação da difusão do Boro nos mourões retratados na área de 

testes da UPM-Barreto. 

  
Vista geral das peças cortadas Peça  5 cm acima da linha do solo 

  
Peça na linha de solo (groundline) Peça  5 cm abaixo da linha de solo 

  
Peça 10 cm abaixo da linha de solo Peça 15 cm abaixo da linha de solo 

  
Peça  20 cm abaixo da linha de solo Peça  25 cm abaixo da linha de solo 



 

Anexo F: Base de dados de Canoas. 

 



 

Anexo G: Base de dados de Montenegro. 

 

 


