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Questão: /Question: 
 

Boa tarde, Celso, tudo bem? 

  

Para variar um pouquinho, preciso de sua ajuda. 

  
Quando utilizamos uma autoclave para saturar cavacos a fim de realizar 

a medição de densidade básica, você sabe me dizer se o tempo que o 

cavaco permanece na autoclave pode influenciar os resultados? Por 

exemplo, um tempo de 5 horas a 105ºC poderia causar uma “super-
saturação”? Se isto acontecer posso ter variações na medição da 

densidade? 
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Aguardo seu retorno. 

  

Abraço. 
_________________________________________________ 

 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia cara Danyella – desejo muitos sucessos para você agora no 

Maranhão. 

 
Gostaria de conhecer as espécies e clones que estão sendo plantados 

nesse local distante e em condições de ecossistemas muito distintos de 

Limeira – onde você trabalhava. 

  
Em relação à sua pergunta, não recomendo fazer o que vocês estão 

pretendendo fazer – ao se aquecer a madeira a 105ºC por 5 horas 

estarão perdendo muitos extrativos solúveis em água quente e até 

mesmo hemiceluloses (radicais acetila, uronila, etc.). Com isso, o peso 

seco dos cavacos pode diminuir em valores significativos. Não me 
causaria surpresa perdas de peso seco de até 5 a 10% com o uso dessa 

técnica. Observe qual o pH da água após esse teste de aceleração da 

saturação e me informe, por favor. 

 
Já em relação ao volume úmido, o que se consegue de valores com 

tratamentos menos agressivos serão muito similares aos que vocês 

obterão com essa metodologia que pode ser agressiva ao peso seco. 

Quando se colocam cavacos em água à temperatura ambiente para que 
ganhem umidade e afundem (usando vácuo), ficando com umidade 

relativamente próxima à da árvore verde, o tempo de umedecimento 

adequado já é atingido por volta de 24 a 48 horas.Testamos diversos 

tempos de umedecimento até 120 horas e chegamos à conclusão que 

em 24 horas (48 horas em situações de madeira muito seca) já temos 
valores muito bons e com excelentes resultados para as medições do 

volume saturado. 

 

O cuidado a se ter com tempos muito longos ou temperaturas elevadas 
de água é se medir melhor o volume, mas se perder massa seca – o que 

também causa erros na determinação da densidade básica. 

 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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