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RESUMO 

A madeira tem um papel essencial para a construção das linhas de transmissão e redes de distribuição 
de energia elétrica. Estender a vida útil dos postes em serviço é fundamental para reduzir os custos e 
melhorar a qualidade do serviço prestado pelas companhias de energia. Este estudo se propõe a 
experimentação de novas tecnologias visando a melhoria dos métodos de inspeção, retratamento e 
identificação dos postes de madeira, evitando desperdícios e trazendo ganhos para empresa, para o 
meio ambiente e para a sociedade em geral. 
Este trabalho foi realizado com o objetivo de propor uma metodologia de inspeção e controle 
direcionada ao retratamento de postes de madeira em serviço na rede de distribuição de eletricidade da 
empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, a qual conta com cerca de 700 mil postes e 
tem como área de atuação a região centro-oeste do Rio Grande do Sul. A partir de inspeções e tomada 
de dados em campo, onde foram amostrados alguns municípios na área de concessão da empresa, estas 
informações passaram a integrar um banco de dados utilizado posteriormente no diagnóstico do estado 
de conservação e mapeamento dos postes. Os resultados obtidos serviram de base para as discussões e 
relatos que são apresentados neste trabalho. 

SIGLAS 

DEC: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora; 
FEC: Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora; 
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1. INTRODUÇÃO 

A madeira proveniente de áreas de reflorestamento tem um papel essencial para a construção das 
linhas de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica. Quando as toras de madeira se 
transformam em postes para serem utilizados, se faz necessário a caracterização do produto, visto que 
este tem um impacto direto na qualidade do serviço prestado e no meio ambiente. Por outro lado, 
estender a vida útil dos postes em serviço torna-se fundamental para reduzir os custos e evitar a 
interrupção do fornecimento de energia. 
Para suprir a demanda por madeira para postes, a preferência é por árvores do gênero Eucalyptus. Sua 
produção apresenta um importante fator ecológico, pois além de ser um produto renovável, incentiva o 
reflorestamento intensivo, fator que regulariza as precipitações pluviométricas e do CO2 atmosférico 
protegendo o meio ambiente [1]. Na região Sul, o uso de postes de eucalipto para a rede elétrica é mais 
representativo. Por exemplo, no RS somente a AES Sul possui mais de 700.000 postes, sendo 97% de 
madeira e 3% de concreto [2]. Os postes de madeira apresentam um custo inferior aos outros tipos de 
postes comercializados. 
A degradação da madeira pode ocorrer devido à ação de agentes físicos químicos e biológicos. No sul 
do país os fungos degradadores de madeira (xilófagos) são os principais responsáveis pela 
decomposição deste material, diminuindo o seu tempo de vida útil [3]. O processo de tratamento 
curativo para postes de madeira em serviço (retratamento) é utilizado como alternativa para intervir no 
processo de biodeterioração da madeira e consiste na utilização de produtos químicos sobre os agentes 
deterioradores da madeira, prevenindo a sua ação ou parando-a quando em fase inicial [4]. Cabe 
destacar o uso de preservativos a base de Boro e/ou Flúor como forma alternativa e complementar ao 
tratamento tradicional baseado na impregnação da madeira com metais (arsênio, cobre e cromo – 
CCA), que apresentam maior toxicidade ao meio ambiente [5]. 
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 de indicadores 
técnicos como Duração Equivalente por Consumidor (DEC) e Freqüência Equivalente por 
Consumidor (FEC), que refletem diretamente na confiabilidade e continuidade do sistema [2]. Este 
estudo se propõe a experimentação de novas tecnologias visando a melhoria dos métodos de inspeção, 
retratamento e identificação dos postes de madeira, evitando desperdícios e trazendo ganhos para 
empresa, para o meio ambiente e para a sociedade em geral. 
 

2. METODOLOGIA 

Foram inspecionados 10.189 postes dentro das cinco regiões administrativas: Metropolitana, Vales, 
Central, Fronteira Norte e Fronteira Sul (Fig. 1) da área de concessão da empresa. 
Em zonas rurais foram inspecionados circuitos de Alta Tensão seguindo-se os troncais de 
alimentadores previamente determinados, enquanto, em zonas urbanas foram inspecionados circuitos 
de Baixa Tensão. Os locais foram escolhidos levando-se em conta a variabilidade estatística, e 
utilizando a Base de Dados de Informações (BDI) da empresa. 

 
 

Regional Consumidores

no
%

Fronteira Sul 6 115.317 11

Fronteira Norte 18 80.018 8

Centro 28 199.089 19

Vales 34 178.565 17

Metropolitana 32 472.802 45

Total 118 1.045.791 100

Municípios

 
 

 
Fig. 1. Área de concessão da AES Sul no estado RS [6]. 
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2.1. Testes Mecânicos 

As principais espécies de eucalipto utilizadas na fabricação de postes em serviço são: Eucalyptus 
grandis (baixa densidade); Eucalyptus saligna (média densidade) e Eucalyptus citriodora (alta 
densidade). Nos experimentos realizados para a caracterização mecânica dessas espécies, nove postes 
foram selecionados para os ensaios de flexão segundo a norma NBR 623 [7]. Para os ensaios de 
compressão foram confeccionados 24 corpos de prova (CP) retangulares com 50x50x150mm, 
seguindo a orientação paralela às fibras para cada uma das três espécies de eucalipto citadas 
anteriormente. Os testes foram realizados em máquina de ensaio universal EMIC modelo PC 200i, e 
os teores de umidade e a densidade aparente foram também determinados segundo a NBR 7190 [8]. 

2.2. Inspeção, Identificação e Retratamento 

A metodologia para a inspeção foi desenvolvida a partir de estudos baseados em normas de inspeção 
[9]-[11]. Cada poste foi avaliado com técnicas não destrutivas de inspeção, baseadas em um protocolo 
previamente determinado (Fig. 2). O protocolo traz como principal inovação a realização de um furo 
com broca, na linha do solo perpendicular ao eixo do poste de modo a permitir a inspeção interna (Fig. 
2-c). Com uma escala especial faz-se a medição do diâmetro da porção interna de madeira que ainda 
está em boas condições (Fig. 2-d). 
 

  
a- Inspeção com martelo b- Apodrecimento externo 

  
c- Furo para inspeção interna d- Ferramenta para medição interna 

 

 
Fig. 2. Diferentes etapas de um procedimento de inspeção realizada em postes em serviço. 

 
Uma vez realizada a inspeção, o poste é classificado em categorias relacionadas com o seu estado de 
conservação, segundo critérios definidos na Tabela I. 
 
 
 
 



 4/10

TABELA I: Parâmetros para classificação dos postes inspecionados 

Inspeção Tomada de Decisões 

Interna Externa 
 

Classes Estado Poste Procedimento 
> 100 mm 

madeira sadia 
sem 

apodrecimento 1 Poste sadio Nenhum 

70 – 100 mm 
madeira sadia 

máx. 10 mm 
madeira podre 2 Inicio 

apodrecimento 
Retratar interno/ 

externo 

30 – 70 mm 
madeira sadia 

máx. 20 mm 
madeira podre 3 Apodrecimento 

avançado 
Retratar interno/ 

substituir 

< 30 mm 
madeira sadia 

totalmente 
podre 4 Comprometido Substituir 

 

 
Os postes de classe 2 e 3 podem eventualmente serem retratados. Nesse caso, foram utilizados dois 
métodos para o retratamento: um externo usando uma bandagem (Bioguard) e outro interno utilizando 
bastonetes (Polesaver Wood) ambos contendo preservativos hidrossolúveis (Preschem Australia) a 
base de Boro (124 g.kg-1) e/ou Flúor (110 g.kg-1). A bandagem é fixada na superfície do poste por 
meio de uma fita adesiva, sendo a maior parte enterrada no solo, de modo que uma pequena porção do 
preservativo é visualizada na linha do solo (Fig.3a). Já o Polesaver Wood são bastonetes aplicados, por 
meio de três furos feitos em ângulo de 450 junto à linha de solo, no interior da madeira. São colocados 
de dois a três bastonetes em cada furo e logo após são tampados com um pequeno tampão plástico 
(Fig. 3b). 

 

(a) (b) 
 

 
Fig. 3. Aplicação dos preservativos: (a) externo na forma de bandagem Bioguard e (b) interno na 

forma de bastonetes Polesaver (Preschem, Austrália). 
 

A eficácia dos produtos de retratamento foi comparada em áreas controladas (Canoas e Triunfo) onde 
mourões retratados foram instalados e testados periodicamente quanto a retenção dos agentes ativos 
(boro e flúor) [12]. 
Paralelamento à inspeção foi sugerido a possibilidade de utilização de um sistema de identificação 
eletrônico de postes com base uma tecnologia conhecida por RFID (Identificação por radio 
freqüência) que utiliza etiquetas eletrônicas (Tags) na identificação de cada poste [13]. Os Tags 
escolhidos para essa aplicação (RI-TRP-IR2B, Texas Instuments), são do tipo passivo e operam em 
uma freqüência próxima aos 130 KHz sendo encapsulados em vidro, o que os torna resistentes aos 
tratamentos químicos da madeira e as agressões externas. A leitura dos dados é por meio de um 
dispositivo eletrônico (Antena modelo RI-ANT-S01C), o que torna o sistema mais seguro, 
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restringindo o acesso às informações por pessoal não autorizado. O sistema pode ser visualizado na 
Fig 4. 

Fig. 4. Aplicação da Tecnologia RFID: a) Tag oculto na madeira; b) Antena RF; c) Dispositivo de 
leitura e d) Sistema portátil de armazenamento de dados [13]. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Testes Mecânicos 

Os valores obtidos de densidade aparente e do teor de umidade foram comparados com os valores de 
literatura de densidade padrão para cada espécie estudada [3], [8]. Com exceção da espécie 
E.citriodora, os resultados experimentais demonstraram uma considerável variabilidade, 
principalmente com a espécie E.saligna, que pode ser atribuída a fatores silviculturais (idade da 
árvore, tipo de solo e clima). O alto teor de umidade observado em todas as amostras torna evidente 
que o período mínimo de secagem natural não foi respeitado. Para efeito de comparação, os corpos de 
prova ensaiados foram considerados como sendo madeira verde (umidade acima de 30%). 
Os resultados dos testes de flexão (Tab. I) indicaram que a espécie E.citriodora apresentou resultados 
muito próximos aos valores encontrados na literatura porém, as espécies de menor densidade 
apresentaram uma variação considerável de até 47% para o módulo de elasticidade. Os resultados de 
flexão apresentados na Tab. II devem ser analisados com cautela devido ao número relativamente 
pequeno de amostradas testadas. 
Entretanto é evidente a superioridade mecânica da E. citriodora, não apenas pelo resultado do ensaio, 
mas também observando o tipo de fratura durante o ensaio de flexão, apresentado na figura 5. O E. 
citriodora apresentou uma fratura “lisa” (fratura frágil), o E .saligna uma fratura “fibrosa” (fratura 
dútil) ao longo de seu comprimento enquanto o E. grandis uma fratura “fibrosa” (mais dútil ainda) na 
região de engastamento. 

Como pode ser visto na Tabela II a espécie E. citriodora também apresentou a resistência máxima à 
compressão paralela as fibras entre as espécies testadas. 
 

TABELA II - Densidade Aparente e Limites de resistência e Módulos de elasticidade na 
compressão e flexão para as três espécies estudadas 

 
Densidade Aparente Flexão Compressão

Espécies NBR Exp. δfb Efb
δfc Efc

Eucaliptus kg m-3 kg m-3 MPa MPa MPa MPa
Citriodora

999 1.072 110 13.801 62 32.570
Saligna

731 897 66 7.516 35 30.970
Grandis 640 479 51 7.007 24 22.880
a - Densidade aparente dados da literatura (NBR) e desse trabalho (Exp.)
b - Limite de resistência (δf) e módulo de elasticidade (Ef) à flexão
c - Limite de resistência (δf) e módulo de elasticidade (Ef) à compressão  
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Esses resultados sugerem o uso dessa espécie nos pontos da linha de transmissão onde propriedades 
mecânicas superiores são exigidas, e/ou como no caso do suporte de transformadores ou outros 
equipamentos especiais. Seu uso irrestrito na fabricação de postes seria altamente recomendado, não 
fosse pelo seu crescimento mais lento e produtividade reduzida. Devido à demanda atual, as espécies 
de crescimento mais rápido não podem ser descartadas, apesar da suas propriedades mecânicas 
inferiores e maior propensão ao ataque de fungos e agentes degradadores. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
Fig. 5. Diferentes tipos de fraturas observadas após ensaio de flexão: (a) E. citriodora – fratura lisa, 

(b) E.saligna – fratura fibrosa ao longo do poste e (c) E. grandis – fratura fibrosa na base. 
 

3.2. Inspeção 

Em todos os municípios inspecionados, foi observado que um percentual significativo (57%) dos 
postes em serviço encontra-se sem a placa de identificação. A pequena diferença verificada entre as 
zonas rural (54%) e urbana (59%) pode ser atribuída a uma maior depredação das placas em áreas 
urbanas, mas sem dúvida não é a única causa do problema. A inexistência de identificação é 
provavelmente o principal entrave para a implementação efetiva de um sistema de gestão eficaz para a 
manutenção da rede. 
O tipo de preservativo utilizado no tratamento dos postes é um dado a ser considerado na inspeção, 
manutenção e destinação final dessas estruturas. Mesmo para os postes sem placa de identificação, o 
tipo de preservativo utilizado na sua fabricação pode ser inferido pela inspeção visual (CCA coloração 
verde; Creosoto coloração escura). Na figura 6 é mostrada a distribuição percentual dos postes 
preservados com Creosoto e CCA. 

 

74%

93%

75%

66%

51%

26%

25%

34%

49%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Centro

Fronteira Norte

Fronteira Sul

Metropolitana

Vales

CCA Creosoto

 
Fig. 6. Preservativos (CCA e Creosoto) utilizados no tratamento dos postes e sua distribuição por 

região. 
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Enquanto a Região dos Vales apresenta um percentual elevado de postes tratados com Creosoto, nas 
regiões de fronteira os postes com Creosoto são encontrados em quantidades reduzidas. Isto pode ser 
atribuído à sistemática de substituição de postes, considerando ser uma região extensa e 
predominantemente rural. 
Cabe salientar que os postes tratados com creosoto possuem idades superiores a 10 anos, pois desde 
1995 este preservativo não é mais utilizado no tratamento de postes no Brasil. Por sua vez, a dedução 
da idade dos postes com CCA é limitada devido à falta de informação referente ao início de sua 
utilização pelos diferentes fabricantes de postes. Entretanto, sabe-se que houve um período em que os 
dois preservativos foram utilizados concomitantemente. 
A figura 7 mostra a classificação dos postes de madeira inspecionados (9.246 postes), destacando as 
diferenças percentuais em cada um dos municípios estudados. Desse total 48% foram classificados 
como sendo classe 1, 24% classe 2, 15% classe 3 e 13% classe 4. Dentre estes, os postes que merecem 
maior atenção são os Classe 4 os quais devem ser retirados de serviço por não atenderem as condições 
mínimas de segurança devendo ser substituídos. 
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Fig. 7. Classificação dos postes inspecionados em função do estado de conservação: bom estado 

(Classe 1); decaimento inicial (Classe 2); apodrecimento avançado (Classe 3) e totalmente degradado 
(Classe 4). 

 
Os municípios com menor incidência de Classe 4 foram Santana do Livramento (5%) e Rosário do Sul 
(7%), ambos na região da Fronteira Sul. Este dado é positivo, pois esta é considerada uma região 
crítica, caracterizada pela extensa área rural, com incidência de ventos fortes e longas linhas de 
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transmissão. 
Por outro lado, a região metropolitana é caracterizada por uma grande variação no estado dos postes 
refletindo-se até mesmo entre os municípios. Verificou-se municípios com baixa ocorrência de postes 
classe 4 (7%, N. Hamburgo) enquanto São Sebastião do Caí e Esteio apresentam ~18% de postes 
inspecionados nesta classe. Este dado é preocupante, uma vez que estas localidades estão mais 
propensas a ocorrência de interrupções de fornecimento de energia. Na região Central verifica-se que, 
apesar dos percentuais elevados de postes classe 4 (11 – 14%), constata-se os maiores percentuais de 
postes classe 1 (56 – 68%) dentre todos os municípios avaliados. A região dos Vales apresenta 
elevados percentuais de postes classe 4, incluindo o município de Lajeado, que apresenta a mais alta 
taxa de postes indicados para substituição (20%). Além deste fato, cabe ressaltar a menor proporção de 
postes classe 1 comparada às demais regiões. 
Com relação à durabilidade dos postes em serviço, a norma Brasileira [14] prevê um período mínimo 
de 15 anos para um poste de madeira. Dentre os postes identificados (3.948, 43% do total), apenas 500 
eram postes com mais de 15 anos (tempo mínimo que deveria durar um poste) de serviço 
representando uma porcentagem de apenas 5%. Cabe destacar que 54% destes postes com mais de 15 
anos ainda estão em condições de serviço (classes 1 e 2). 
Através da figura 8 verifica-se que para postes com mais de 15 anos de serviço, o preservativo 
Creosoto apresenta uma maior porcentagem de postes nas classes 1 e 2, além de um menor número de 
postes classe 4, quando comparado aos postes preservados com CCA. Este fato deve estar associado à 
menor (porém significativa) toxidade do CCA comparado ao Creosoto, o que corroborou com a 
interdição de seu uso na preservação dos postes [4]. 
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Fig. 8. Efeito no tipo de preservativo na conservação e no tempo em serviço de postes. 

 

3.3. Identificação por RF 

A partir dos testes de laboratório foi elaborado e implementado um protocolo de aplicação do Tag no 
poste em serviço. Foram levados em consideração práticas de inspeções em campo, questões de 
ergonomia de trabalho e medidas para melhorar o sistema de leitura RF concluídas a partir dos testes 
de bancada. Foi criado assim, um protocolo de instalação do Tag que segue os seguintes passos: a) 
Perfurar o poste a uma altura de um metro do chão com o furo disposto perpendicularmente à linha de 
energia, em direção à rua (quando aplicável); b) Perfuração de cinco centímetros com broca de 
madeira com diâmetro de 4,5 mm; c) Inserir o Tag no furo, com a parte da antena apontando para fora 
do poste; d) Cobrir o furo com resina epóxi. 
Vinte postes em serviço em áreas urbanas de grande circulação de pessoas foram identificados 
utilizando Tag passivos os quais foram testados de forma sistemática durante um ano. Todas as 
etiquetas eletrônicas apresentaram funcionamento adequado durante o experimento não tendo ocorrido 
nenhum sinal de vandalismo. 

3.4. Retratamento 

Na Figura 9 são mostrados os perfis de concentração de Boro amostrados em 18, 31 e 36 meses após o 
início do teste, para mourões tratados CCA e retratamentos interno (polesaver) e externo (Bioguard) e 
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ambos. Uma possível causa para a baixa retenção de Boro no alburno pode estar relacionada a 
problemas de fixação da bandagem ao mourão e/ou a infiltração de água e conseqüente perda do 
produto por migração no solo adjacente. 
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Fig. 9. Perfil de concentrações de Boro em discos -2 (-50 a -100 mm abaixo da linha do solo) de 

mourões tratados com CCA com retratamento interno e/ou externo, analisados em diferentes tempos. 
 

Em função das concentrações elevadas de Boro observadas acima da linha do solo em algumas 
análises qualitativas colorimétricas, indicando possível migração do produto para regiões da madeira 
acima da linha do solo. As concentrações mais elevadas de Boro (400 mg/kg) e Flúor (200 mg/kg) 
foram observadas nos discos de regiões acima da linha do solo (+150 e +250 mm) com as áreas que 
necessitam proteção (0 – 200 mm) ficando com teores dos preservantes (B 50-100 mg/kg; F <25-50 
mg/kg) abaixo do mínimo recomendado. Esse resultados inesperados podem estar relacionados a 
infiltração de água pela parte superior não protegida dos mourões, através de fissuras e rachaduras 
fazendo com que os níveis de umidade da madeira acima da linha de solo sejam superiores aos valores 
abaixo dessa linha. Essa umidade externa vinda pelo ar (chuva) poderia fazer com que o preservativo 
hidrosolúvel migrasse preferencialmente para áreas superiores do mourão deixando as áreas inferiores 
empobrecidas nos agentes ativos. Apesar das limitações do retratamento externo é evidente que sua 
presença protege a madeira não tratada do decaimento natural. 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A utilização de postes de madeira ainda é, nos dias de hoje, a opção de menor custo se comparada a 
outras alternativas, contanto que seja feito um acompanhamento de seu estado de conservação e a 
qualidade do produto instalado seja adequada. Os resultados nos ensaios mecânicos de flexão e 
compressão paralela às fibras indicaram que a espécie Eucalyptus citriodora apresentou o melhor 
desempenho em comparação com as espécies Eucalyptus saligna e Eucalyptus grandis. 
Das discussões feitas a partir da análise dos dados de inspeção, destacam-se a grande variabilidade 
encontrada entre municípios, o alto percentual de postes sem identificação (57%), e um elevado índice 
de postes em estado avançado de degradação (12%). Foram detectados postes com durabilidade 
inferior a 10 anos (1,4%), todos preservados com CCA e localizados na região metropolitana do 
estado, este dado sugere problemas na fabricação de postes preservados com CCA. Na tentativa de 
solucionar o problema de identificação dos postes, foi apresentada uma alternativa às placas de metal 
baseada no uso da radio freqüência (RFID). Esta solução, considerando o nível de automação, 
mostrou-se eficaz e interessante, permitindo uma rastreabilidade total dos postes em serviço. O 
retratamento externo dos postes apresentou uma eficácia abaixo do esperado, enquanto que a 
utilização somente do retatramento interno não deve ser descartada, apesar da baixa retenção do 
produto. 
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É recomendado, além de um controle cuidadoso da matéria prima (testes de qualidade da madeira e 
impregnação do preservativo), manter um programa de inspeções e retratamento continuado, de modo 
a maximizar a vida útil dos postes em serviço. 
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