
 

Resumo - Este trabalho resulta de um projeto de P&D entre a 
Universidade Federal da Bahia,   empresa  CM Venturoli  e a 
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia,  tendo como 
objetivo  desenvolver  cruzetas  de  madeira  de  eucalipto  de 
florestas  plantadas  para  substituir  as  de  madeira  nativa, 
empregada  em redes  de  distribuição  de  energia.  A pesquisa 
envolveu  o  estudo  de  duas  espécies  de  eucalipto,  sendo 
elaborado  o  projeto  do  produto  de  cruzetas  a  partir  da 
comparação entre as  cruzetas existentes  no mercado.  Foram 
produzidos modelos  de cruzetas,  analisando-se a retirada da 
madeira  na  floresta,  o  seu  empilhamento  e  secagem,  a 
produção,   sua preservação e  seu desempenho mecânico.  Os 
modelos  foram  avaliados,  apontando-se  os  problemas  e 
vantagens no processo de produção, o  desempenho técnico e a 
aplicação  nas  redes  de  distribuição.  A  cruzeta  de  eucalipto 
jovem  revela-se  como  um  produto  sustentável  que  irá 
contribuir com a redução da pressão dos recursos naturais.

Palavras-chave  -  cruzetas;  energia  elétrica;  eucalipto 
tratado; madeira nativa.

I.  INTRODUÇÃO

Muitas  concessionárias  de  energia  elétrica  no  Brasil 
empregam  postes  e  cruzetas  de  madeira  nativa  ou  de 
concreto.  Os produtos de madeira nativa provêem em sua 
maior parte da região amazônica, pressionando os recursos 
naturais  das  florestas  e  gerando  altos  custos  ambientais, 
além de  onerar  custos  nas  operações  de  transporte  dessa 
madeira,  uma vez  que está  longe  das  fontes  produtoras  e 
consumidoras desses produtos.

   Na Bahia, a COELBA - Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia tem reduzido substancialmente o consumo 
de cruzetas  de madeira nativa pelos motivos ambientais e 
econômicos citados.  Em 2002,  o  consumo de cruzetas  de 
madeira nativa foi de 62.374 peças contra 9.799 de concreto. 
Esse número baixou para 18.909 cruzetas de madeira nativa, 
em  2007,  enquanto  o  consumo  de  cruzetas  de  concreto 
aumentou para 250.391 peças. 
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    Além disso,  as  cruzetas  de madeira  nativa que são 
adquiridas  pela  COELBA  não  são  certificadas,  havendo 
várias dificuldades para que essa certificação venha de fato 
ocorrer. Entre elas, ocorrem entraves para visita de inspeção 
na  produção  por parte  dos  próprios  fornecedores.  Não há 
conhecimento sobre como é o seu processo produtivo, sobre 
o  uso  de  mão-de-obra  infantil  ou  escrava,  sobre  o 
recolhimento de impostos, etc. Os certificados apresentados 
do IBAMA não são confiáveis, pois se sabe que os planos 
de manejo em grande parte só existem no papel. 

    Por  outro  lado,  sabe-se  que  o  concreto  não  é  um 
material  considerado  sustentável  em  razão  principalmente 
da grande demanda energética para sua fabricação. Segundo 
dados  da  empresa  produtora  de  eucalipto  tratado 
TRAMASUL [1], uma pesquisa sobre consumo de energia 
realizado pelo LENEC (Laboratório da Escola Nacional de 
Engenharia Civil de Lisboa) aponta as seguintes quantidades 
de  energia  para  a  obtenção  de  aço,  concreto  e  madeira 
tratada para produção de postes: uma tonelada de aço gasta 
cerca de 10.000KgEC, uma tonelada de concreto gasta 26,00 
kgEC e uma tonelada de madeira tratada gasta o equivalente 
a 0,8 kgEC.

Esta mesma referência enfatiza que a fabricação de um 
poste  de  concreto  consome  a  energia  equivalente  a 
fabricação  de  483  postes  de  eucalipto  tratado  e  que  uma 
carreta transportando 30 postes de concreto (ou seja, 27.000 
kg) tem o mesmo impacto ambiental que 14.490 postes de 
eucalipto tratado circulando em 200 carretas.

Embora  sejam  dados  sobre  postes,  percebe-se  que  em 
relação  a  cruzetas  de  concreto  e  de  madeira  de  eucalipto 
tratado, as relações não seriam muito diferentes, o que faz 
justificar uma pesquisa sobre cruzetas de eucalipto tratado 
no intuito de substituir as de madeira nativa e de concreto 
pelo seu caráter mais sustentável. 

A COELBA não pode prescindir do emprego de cruzetas 
de  madeira  em  redes  de  distribuição  por  vários  motivos 
técnicos, entre eles o fato de existirem áreas no Estado da 
Bahia onde o ambiente não é apropriado para cruzetas de 
concreto e também pelo fato das facilidades da aplicação e 
manuseio  das  cruzetas  de  madeira  em  relação  às  de 
concreto.

Os  produtos  de  eucalipto  consomem  menos  energia  e 
pesam menos do que os de concreto e as florestas plantadas 
de eucalipto preservam as florestas naturais, permitindo uma 
renovação  em  curto  prazo  de  tempo  para  exploração 
econômica. Por isso, esse estudo sobre cruzetas de eucalipto 
pôde revelar um produto com qualidades sustentáveis. 

O  caráter  sustentável  de  uma  cruzeta  de  eucalipto  é 
reforçado  pelo  fato  da  exploração  das  florestas  plantadas 
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gerarem insumos para o estado e aumentarem as taxas de 
empregos, assim como reduzem custos para as empresas que 
utilizam os seus produtos. Ao aproximar a fonte fornecedora 
de madeira da fonte produtora e consumidora de cruzetas, o 
seu custo pode tornar-se mais competitivo ainda. Um dos 
fatores determinantes para projetos e construção de linhas de 
transmissão e  distribuição  de  energia  é  o  custo-benefício, 
que  não  mais  se  restringe  aos  valores  investidos  pela 
empresa.

Existe  também  a  preocupação  com  a  diminuição  de 
impactos  ambientais,  sociais  e  urbanísticos,  o  que  é  uma 
exigência dos órgãos ambientais reguladores e da sociedade 
de  um  modo  geral.  A  proposta  de  empregar  madeira  de 
florestas  plantadas  para  cruzetas  comunga  com  o 
desenvolvimento  auto-sustentado,  além  de  proteger 
propriamente as matas nativas.

No caso da produção de cruzetas de eucalipto tratado, a 
sustentabilidade se estende aos aspectos sociais, pois, além 
de  empregar  pessoas  nas  fontes  fornecedoras  de  madeira, 
ajudam  a  incrementar  a  economia  na  atividade  de 
preservação da madeira.

Estima-se que um montante de 165.000 cruzetas por ano 
(uma média necessária para a COELBA) geraria cerca de 70 
empregos diretos (distribuídos nas atividades  de plantação 
de eucalipto, colheita, corte, preparo e secagem da madeira, 
transporte,  processamento,  tratamento  e  controle  da 
produção de cruzetas de eucalipto) e o mesmo número de 
empregos indiretos. Isso ajudaria a amenizar o impacto do 
crescimento urbano, ao criar condições de manter o homem 
no campo, no interior do próprio estado e perto das fontes de 
consumo do produto, reduzindo seu custo e com garantia de 
suprimento constante.

Dentro dessa perspectiva de desenvolver um produto mais 
sustentável, foram testados modelos de cruzetas de eucalipto 
através  do  controle  da  produção  das  cruzetas  para  firmar 
especificações para as etapas produtivas e através de ensaios 
de resistência para medir o seu desempenho mecânico.

II.  VANTAGENS DO EUCALIPTO PARA 
PRODUÇÃO DE CRUZETAS

      As espécies  de eucalipto desenvolvidas  no Brasil 
demonstram ótimas características para diversas aplicações, 
entre elas a construção civil. A madeira roliça de florestas 
plantadas  tem  um  caráter  sustentável  na  medida  em  que 
substitui  espécies  nativas,  protegendo  as  matas  naturais, 
através  de  uma  exploração  de  madeira  manejada  e  uma 
produção mais racionalizada.

     A produção de eucalipto para cruzetas apresenta uma 
vantagem econômica em relação à exploração de madeira 
nativa porque as espécies  de eucalipto de um modo geral 
produzem  árvores  aptas  para  o  corte,  após  seis  anos  de 
idade, enquanto as espécies de madeira nativa, usualmente 
empregadas  para  cruzetas  serradas,  possuem  um 
desenvolvimento lento,  requerendo  um abate,  a  partir  dos 
trinta anos de idade.

     Outro ganho econômico e sustentável  refere-se ao 
aproveitamento da árvore no processo produtivo. Uma tora 
obtida de uma árvore de madeira nativa para produção de 

madeira  serrada  nas  unidades  de  serrarias  tem  um 
aproveitamento variando de 30% a 60%. Considerando-se o 
processo de produção ainda na mata, o aproveitamento da 
árvore que gerou a tora é de cerca de apenas 10% a 15 %. 
Uma cruzeta  de  madeira  nativa serrada  é  originada  desse 
tipo de beneficiamento,  o que quer dizer que esse tipo de 
cruzeta gera um desperdício de madeira muito grande dentro 
do processo de aproveitamento da árvore.

    Esse montante de madeira desperdiçada é considerado 
resíduo  porque  parte  da  madeira,  que  ainda  poderia  ser 
utilizada  para  produção  de  outros  produtos,  é  deixada  na 
mata  como  material  inutilizável.  Na  serraria  os  resíduos 
oriundos do processo de serragem para produção de cruzetas 
serradas também não são aproveitados de modo a agregar 
valor a esse material.

     Já o aproveitamento da árvore para beneficiamento de 
madeira de eucalipto de florestas plantadas para produção de 
cruzetas pode chegar a quase 100 %, pois a parte do tronco 
poder  se  transformar  em  cruzetas  maciças  ou  cruzetas 
laminadas coladas e a parte mais fina ter outras finalidades 
como,  por  exemplo,  servir  como caibros  para  construção 
civil. 

     Toda madeira que é rejeitada dentro de um processo de 
beneficiamento  gera  um  custo  a  mais  que  acaba  sendo 
embutido  no  preço  final  do  produto  para  o  consumidor. 
Como o  aproveitamento  da  madeira  de  eucalipto  é  quase 
total, isto contribui para o preço final do produto (cruzetas 
de eucalipto) ser menor do que o da madeira nativa. 

     A cruzeta de eucalipto deve ser tratada com produto 
preservador e aí está outra vantagem em empregar-se essa 
madeira.  O  eucalipto  para  produção  de  cruzetas  é  de 
madeira  (colhido  em  seis  anos)  e  este  fato  garante  uma 
maior impregnação de produto preservador na peça, pois a 
cruzeta de eucalipto possui mais alburno do que cerne que é 
uma camada de lenho mais porosa que esta última, o que lhe 
confere um caráter de maior absorção do produto.

     Com isto, a parte da cruzeta tratada fica protegida 
contra  agentes  biológicos  de  degradação  da  madeira.  O 
produto utilizado para o tratamento é a base de cromo, cobre 
e arsênio – CCA,  o fabricante garante que a cruzeta tratada 
terá uma garantia de 15 anos de proteção.

     No processo de produção das cruzetas  de madeira 
nativa,  nem todas são de puro cerne como o especificado 
pela norma brasileira  de produção de cruzetas  nativas,  ou 
seja, apresentam também na sua seção madeira jovem e isto 
facilita a sua degradação e conseqüentemente menor tempo 
de  vida  útil,  pois  não  são  tratadas  com  produtos 
preservadores como devem ser as cruzetas de eucalipto. O 
instrumento normativo de cruzetas de madeira recomenda o 
mesmo tratamento à base de CCA para cruzetas de madeira 
nativa, quando estas possuem alburno, embora nem sempre 
isto  ocorra,  como  pode  ser  verificado  em  cruzetas  de 
madeira nativa retirada de serviço pela COELBA, devido ao 
avançado estado de degradação por fungos apodrecedores, 
como se verificou no almoxarifado da empresa (conforme 
figura 1).



Figura  1  –  Detalhe  mostrando  aspecto  de  cruzeta  atacada  por  fungo 
apodrecedor, destacando a face superior com maior comprometimento.

III.  DIRETRIZES E METODOLOGIA DA PESQUISA

O  objetivo  deste  trabalho  foi  desenvolver  um  novo 
produto  que  tecnicamente  apresentasse  as  qualidades 
condizentes às cruzetas empregadas em redes de distribuição 
de  energia  e  que  ao  mesmo  tempo  reduzisse  custos 
ambientais, confirmando o eucalipto de florestas plantadas 
como matéria-prima de caráter sustentável.

As  diretrizes  da  pesquisa  foram  definidas  sobre  as 
seguintes bases de investigação: 

-  A  visita  a  outras  empresas  concessionárias 
consumidoras  de  cruzetas:  AES Sul,  CEEE -  Companhia 
Estadual  de Energia Elétrica,  RGE - Rio Grande Energia, 
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais, COPEL - 
Companhia Paranaense de Energia.

- Empresas produtoras de cruzetas: Preservar - Preservar 
Madeira Reflorestada Ltda., Icotema - Indústria e Comércio 
de Tratamento de Madeiras Ltda.

- Visitas a florestas  e empresas produtoras de eucalipto 
para a seleção das espécies a serem utilizadas na pesquisa. 

- Definição do número de corpos de prova para o estudo: 
quatro lotes de 400 peças. 

- Controle de qualidade do produto. 

- Secagem da madeira. 

- Produção das cruzetas e ensaios mecânicos das cruzetas. 

Como metodologia, propôs-se a investigação do material 
bibliográfico  existente sobre cruzetas,  sobre  o eucalipto e 
sobre o tratamento de madeira reflorestada e um conjunto de 
etapas para aplicação de métodos e técnicas para testar as 
cruzetas e levantar as características mais adequadas para a 
sua  produção  e  emprego.  Para  tal,  foram  relacionadas  as 
etapas metodológicas abaixo:

1. Elaboração  do  projeto  do  produto:  Através  da 
aplicação de métodos de análise para projeto do 
produto  de  BAXTER  [1],  elaboraram-se  cinco 
tipos de modelos de cruzetas  de eucalipto para 
analisar a adequação do seu desenho, aspectos de 
ligação  com  outros  componentes,  aspectos  de 
aplicação,  comportamento  em  serviço  das 
cruzetas.

2. Preparação  das  peças  de  eucalipto  e  produção 
dos modelos:  nesta  etapa,  fez-se a  escolha das 
peças de eucalipto na mata, corte e secagem das 
peças,  processamento,  confecção  e  preservação 
das cruzetas. 

3. Ensaios dos modelos de cruzetas: realização de 
ensaios e análise do desempenho mecânico das 
cruzetas  produzidas  a  partir  das  exigências 
normativas (NBR8458 – 1984; NBR8459-1984 e 
outras pertinentes).

4. Análise e revisão das cruzetas para ajustes no seu 
desenho,  adoção  do  modelo  definitivo  e 
repetição dos testes mecânicos.

5. Padronização  e  especificação  das  cruzetas  – 
desenvolvimento  de  critérios  para  padronizar  e 
especificar  as  cruzetas,  contribuindo  com  as 
normas  técnicas  existentes,  assim como com a 
padronização  de  uma  linha  de  produção  para 
cruzetas  preservadas  e  especificações  para 
operações de aplicação.

III.  DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS

As  visitas  realizadas  na  primeira  fase  da  pesquisa 
possibilitaram  formar  um  panorama  das  cruzetas 
empregadas  no  Brasil  e  dos  processos  de  produção  e 
aplicação das mesmas. Isso ajudou na elaboração de vários 
desenhos  que  foram  testados  antes  de  chegar  ao  produto 
final. Entre esses, foram estabelecidos os seguintes tipos de 
cruzetas  a  serem  analisados  preliminarmente:  cruzetas 
roliças  cônicas,  cruzetas  roliças  torneadas,  cruzetas 
aparelhadas  em  dois  lados,  cruzetas  aparelhadas  em  três 
lados e cruzetas serradas de seção quadrada. 

Para  analisar  os  vários  desenhos,  foram  relacionadas 
questões  sobre  a  produção  versus  o  custo  final,  a 
durabilidade do produto,  o aproveitamento do tronco para 
produção da cruzeta e a geração de resíduos de produção, a 
ergonomia da cruzeta, o armazenamento e o transporte e até 
a  estética  do produto.  Com relação  a  este  último item,  o 
preconceito  com  a  forma  da  cruzeta,  ainda  é  algo  a  ser 
superado,  no caso  do estado  da  Bahia,  porque  não existe 
uma tradição em utilizar a madeira de eucalipto em cruzetas 
de madeira. 

Foram identificados os problemas inerentes à natureza da 
madeira, problemas nos processos de secagem e problemas 
de  projeto das  cruzetas.  Foram discutidas  e  levantadas  as 
etapas de produção de cada uma dessas cruzetas na fábrica e 
verificadas as etapas de preparação dos topos das cruzetas, 
posicionamento  para  furação,  execução  da  furação  e 
adequação  da  forma da  seção  transversal  aos  parafusos  e 



ferragens para colocação no poste. A partir da análise dessas 
variáveis,  resultou  a  decisão  de  somente  executar  três 
desenhos de cruzetas para ensaios mecânicos, em virtude de 
se  adequarem mais  aos  padrões  normativos  vigentes  e  às 
condições de produção na fábrica. 

Foram, então, executadas e ensaiadas as cruzetas roliças, 
as  cruzetas  aparelhadas  em  duas  faces  e  as  cruzetas 
aparelhadas em três faces (como mostrado na figura 2), para 
testar qual o melhor desenho a ser adotado para as cruzetas 
de eucalipto.

Figura 2: Seções transversais dos modelos de cruzetas testados 

   Algumas cruzetas foram produzidas com o intuito de se 
testar a sua colocação em postes de redes de distribuição de 
energia.  Neste teste  foram analisados sob os  aspectos  das 
dificuldades de aplicação e das facilidades ergonômicas para 
os funcionários no momento do manuseio.

As cruzetas  roliças  e  aparelhadas  em duas faces  foram 
descartadas por apresentarem inconvenientes no manuseio e 
aplicação  das  peças  no  poste.  A  primeira  apresentava  o 
problema de escorregar nas mãos dos operadores.  Tanto a 
roliça quanto a aparelhada em duas faces também não eram 
compatíveis aos modelos e aos tamanhos das ferragens para 
prender  as  cruzetas  nos  postes.  Ambas  as  formas 
evidenciavam os inconvenientes da conicidade da árvore de 
eucalipto,  o  que  era  melhorado  ou  sanado  com  o 
aparelhamento  de  três  faces  como  no  caso  do  terceiro 
modelo.

O  modelo  mais  ajustado  aos  requisitos  técnicos  foi  o 
modelo  de  cruzeta  de  face  superior  curva  e  três  faces 
aparelhadas  (figura  3),  para  o  qual  se  repetiram todos os 
procedimentos  das  etapas  de  produção  e  dos  ensaios 
mecânicos,  procurando  definir  os  aspectos  do controle de 
qualidade das cruzetas.

Esse  modelo  foi  também  escolhido  por  apresentar  a 
vantagem da face superior curva que possibilita um melhor 
escoamento  de  águas  pluviais,  evitando  o  acúmulo  de 
umidade na face mais exposta da cruzeta.  Em cruzetas de 
madeira  nativa  serrada,  observou-se  que  os  maiores 
problemas  de  apodrecimento  acontecem  sobre  a  face 
superior,  onde o acúmulo de umidade fornece o ambiente 
ideal  para  o  desenvolvimento de  agentes  degradadores  da 
madeira como fungos e bactérias. A face superior curva do 
modelo de cruzeta escolhido vem melhorar o desempenho 
em relação à durabilidade por não favorecer o acúmulo de 
águas pluviais.  

 

 Figu
r a  3: 

Seção do modelo de face superior curva e aparelhada em três faces

Ainda  com  relação  à  durabilidade,  a  cruzeta  de  face 
superior  curva  possui  também  a  vantagem  de  concentrar 
mais  alburno  na  parte  curva  –  parte  mais  criticada  da 
cruzeta,  e  economia  de  produto  preservador  nas  demais 
faces aparelhadas, que são pouco atacadas por estes agentes 
biológicos,  conseguindo desta forma um melhor equilíbrio 
entre emprego de produto preservador e vida útil da peça. 
Uma  cruzeta  de  quatro  faces  aparelhadas  perde  área  de 
alburno em relação à de face superior curva. O alburno é a 
camada  da  madeira  na qual  o  produto preservador  vai  se 
concentrar,  por  ser  uma camada  mais  porosa  e,  portanto, 
mais impregnável. Esse modelo de cruzeta é proposto para 
ser  desenvolvido  com  madeira  jovem  de  eucalipto  que 
possui mais alburno do que cerne. Isto aumenta mais ainda 
as chances das peças estarem mais protegidas contra agentes 
de degradação biológica da madeira.

  O aparelhamento  da peça aumenta a  possibilidade de 
liberação de tensões de crescimento, que é maior na madeira 
de eucalipto;  cujos efeitos negativos são as rachaduras nos 
topos e ao longo das peças.  O modelo proposto, no entanto, 
tem uma seqüência de produção que controla esse problema 
através da secagem prévia das peças de madeira para uma 
estabilização das tensões internas, e conseqüente redução do 
aparecimento de rachaduras.  Isso  é  conseguido  através  de 
um controle  de  qualidade  realizado  em todas  as  fases  de 
produção.

IV - O CONTROLE DE QUALIDADE

O  controle  de  qualidade  das  cruzetas  no  processo  de 
produção  ocorreu  em  cinco  etapas  distintas,  sendo  a 
primeira na mata e as outras quatro etapas na unidade de 
fabricação das cruzetas. Esse controle foi essencial durante a 
pesquisa,  para  evitar  desperdício  de  material  e 
principalmente  minimizar  o  aparecimento  de  defeitos 
indesejáveis  em  virtude  da  secagem  da  madeira  e  da 
liberação  das  tensões  de  crescimento  do  eucalipto.  Na 
primeira etapa do controle de qualidade, ainda na floresta, 



atentou-se  para  os  seguintes  aspectos  do  momento  da 
colheita até o transporte:

• As  árvores  escolhidas  devem  ser  linheiras  e  o 
diâmetro de sua base deve variar em torno de 13 
cm. 

• As árvores devem ser cortadas num comprimento 
superior  ao  comprimento  final  da  cruzeta, 
preferencialmente cerca de 20 cm a mais.

• As árvores  devem ter  sido desbastadas  durante  o 
seu crescimento para evitar nós firmes e nós soltos. 

• Deve-se evitar árvores com galhos secos ao longo 
do tronco, pois isto determina a presença de muitos 
nós,  o  que  prejudica  a  resistência  mecânica  das 
cruzetas. 

• O descascamento das peças cortadas deve ser feito 
ainda na mata, tão logo sejam cortadas as árvores.

• As peças  devem ser  empilhadas  na sombra até  o 
momento do transporte.

A  segunda  etapa  de  controle  de  qualidade  ocorreu  no 
pátio de secagem na unidade de produção das cruzetas. As 
peças foram empilhadas para uma pré-secagem ao ar livre 
por  um período  de  até  dois  meses,  para  atingir  umidade 
média da pilha em torno de 40% (conforme a figura 4). 

      O objetivo dessa pré-secagem é retirar parte da água de 
embebição  da  madeira  (água  livre  dentro  da  madeira), 
preparando-a para a colocação na estufa, ao tempo em que 
se acomodavam as fibras da madeira. Serviu também como 
uma etapa de pré-seleção  em relação  a peças  com muitas 
trincas, que, por sua vez, já estavam rejeitadas.

      

Figura 4. Empilhamento das peças de eucalipto para pré-secagem.

Nesta etapa foram adotados os procedimentos:

• Foram empilhadas as peças com diâmetros de topo 
entre  10  cm  e  12  cm,  cujas  bases  tivessem 
diâmetros inferiores a 14 cm.

• Peças  com caroços  foram descartadas,  pois  estes 
indicavam presença  de  nós,  o  que compromete  a 
resistência da cruzeta a esforços mecânicos. 

• Peças com fibras retorcidas foram descartadas, pois 
estas também diminuem a resistência mecânica da 
cruzeta.  

• Peças que já apresentavam rachaduras de topo em 
torno  de  5  cm  de  profundidade  no  momento  da 
construção  da  pilha  foram  descartadas,  pois  isto 
indicava que a peça continuaria a rachar. 

• Descartaram-se  peças  com  nós  muito  próximos 
entre  si  e  distribuídos ao  longo do comprimento, 
pois esses defeitos constituem-se pontos frágeis na 
madeira e reduzem a resistência mecânica da peça. 

• Foram colocados chapas de dentes estampados para 
impedirem  ou  diminuir  as  rachaduras  das 
extremidades  das  peças  que  já  apresentavam 
pequenas rachaduras iniciais (figura 5).

                     .
• Depois de duas semanas, verificou-se nas pilhas a 

evolução  das  rachaduras  de  topo  nas  peças  e  a 
necessidade  de  colocação  de  chapas  de  dentes 
estampados  para  conter  as  rachaduras  que 
apareceram  nas  peças  originalmente  sem 
rachaduras.

Figura 5 – Colocação de chapa de dentes estampados

                          
A terceira etapa de controle de qualidade ocorreu, após a 

madeira  ter  terminado a  fase  de  pré-secagem ao  ar  livre. 
Neste  momento,  as  peças  da  pilha  apresentaram  teor  de 
umidade em torno de 40%. Foram escolhidas as peças em 
condições de finalizar a secagem em estufa (vide figura 6).

    
Figura 6. Colocação da pilha na estufa.



Nesta etapa foram descartadas as peças com rachaduras 
maiores  que  15  cm  nas  extremidades,  como  também  as 
peças  com rachaduras  ao longo da peça  e  com espessura 
maior que 2 mm. Também foram descartadas as peças que 
apresentaram mofo e presença de fungos nas extremidades.

Na quarta etapa de controle de qualidade, após o término 
da secagem da madeira em estufa, quando as peças da pilha 
apresentaram umidade na faixa de 12% a 15%, procedeu-se 
o descarte das peças com rachaduras maiores que 15 cm nas 
extremidades  daquelas  com rachaduras  ao  longo  da  peça 
com espessuras maiores que 3 mm.

Já a quinta etapa do controle de qualidade ocorreu durante 
o  processo  de  produção  das  cruzetas.  Os  procedimentos 
desta  etapa  iniciaram-se  com  o  destopo  das  peças  para 
ajustá-las  ao  comprimento  final  da  cruzeta  de  240  cm. 
Foram  descartadas  as  peças  com  rachaduras  nas 
extremidades que apreciam depois desse corte para ajuste.

 Foram tomados cuidados em observar o aparecimento de 
rachaduras  durantes  as  etapas  de  serragem  ou  de 
aparelhamento  das  três  faces  das  cruzetas,  buscando 
descartar  as  peças  com  rachaduras  ao  longo  de  seu 
comprimento  e  ainda  as  peças  com  rachaduras  com 
espessuras  maiores  que  3  mm de  largura  e  profundidade 
alcançando o centro da cruzeta. Procurou-se descartar peças 
com arqueadura maior que 1 cm no centro da peça, mesmo 
depois de concluída os cortes nas três faces da cruzeta.

• Depois de fixada uma largura em torno de 10 cm e 
uma  altura  em  torno  de  10  cm  para  a  peça, 
procedeu-se  a  furação  das  cruzetas,  procurando 
atravessar toda a peça nas duas direções, vertical e 
horizontal  com  o  número  de  furos  determinado 
pelo padrão de cruzetas da COELBA [3].

Com isto, as cruzetas beneficiadas foram submetidas ao 
tratamento preservador por injeção do CCA a vácuo pressão 
e  colocadas  a  descansar  por  no  mínimo  três  dias  para 
completar  a  reação  do  produto  preservador  na  madeira, 
conforme especificações do fabricante do mesmo.

Esses procedimentos demonstraram que as peças devem 
ser monitoradas em todas as etapas produtivas, pois a cada 
etapa, podem aparecer defeitos ou agravar os já existentes 
em  virtudes  das  acomodações  de  tensões  internas  do 
eucalipto e  da secagem do material.  Esses  problemas  são 
naturais  de  ocorrerem  na  madeira  de  eucalipto  jovem 

(árvores  com  idade  em  torno  de  seis  anos)  e  os 
procedimentos para contorná-los devem ser encarados como 
uma rotina no processo produtivo. 

Após  isso,  foram realizados  os  ensaios  mecânicos  para 
avaliar o desempenho das cruzetas em relação à resistência à 
flexão. As cruzetas foram ensaiadas segundo a NBR 8458 / 
84 e segundo o CODI 3.1.18.11.0 / 92.

Para esse ensaio, foram seguidos os seguintes passos:

• Ajuste do leitor do dinamômetro;
• Aplicação de carga de acomodação;

• Aplicação da carga nominal de 400kgf;
• Medição da flecha; 
• Retirada da carga e medição da flecha residual;
• Aplicação da carga máxima excepcional de 560kgf;
• Medição da flecha;
• Aguarda 5minutos, retira a carga e mede a flecha 

residual depois de 1 minuto;
• Aplica a carga de ruptura de 800kgf (vide figura 7).

Os modelos ensaiados alcançaram resultados satisfatórios, 
apresentando valores de resistência superiores a 800kgf em 
cada extremidade das cruzetas.

     
     Figura 7 – Aplicação da carga de ruptura á flexão

V. AS ESPECIFICAÇÕES DO MODELO FINAL

O modelo proposto da cruzeta de eucalipto nesta pesquisa 
se  caracteriza  pela  face  superior  curva  e  tem  a  seção 
próxima da retangular ou quadrada cujas dimensões devem 
ser  o  mínimo  necessário  para  atender  com  margem  de 
segurança  aos  ensaios  mecânicos  de  flexão,  estabelecidos 
pelas normas de cruzetas referentes ao uso final.

As  faces  laterais  e  inferior  da  cruzeta  podem  formar 
ângulo reto entre si (figuras 8 e 9), quando a seção do tronco 
da árvore tem dimensão que possibilita este acabamento ao 



serrar  a madeira,  como também se pode obter  seção com 
cantos arredondados (figura 10), quando o tronco da árvore 
é  próximo  à  dimensão  final  da  cruzeta,  ficando  a  face 
inferior e as laterais parcialmente serradas formando cantos 
arredondados.

Figura 8. Cruzeta com faces, lateral e inferior, formando ângulo de 90º e 
altura das faces laterais simétricas.

Figura 9. Cruzeta com faces, laterail e inferior, formando ângulo de 90º e 
altura das faces laterais assimétricas.

                         
Figura  10.  Cruzeta  com  faces,  lateral  e  inferior,  formando  cantos 
arredondados.

Isto se deve ao fato de haver uma variação do diâmetro 

das árvores dentro da floresta, como também uma variação 
do diâmetro da mesma árvore ao longo do seu comprimento, 
que é mais largo na base e mais fino no topo.

Seu processo de produção consiste em colocar a madeira 
para secar ao ar livre por dois a três meses, até chegar perto 
do ponto de saturação das fibras e depois secar em estufa 
artificial, até atingir umidade entre 12% e 15%.

A  partir  destas  etapas,  o  processo  de  execução  desta 
cruzeta é similar  ao da cruzeta de madeira nativa relativo 
aos  cortes  necessários  para  ajustar  a  peça de madeira nas 
dimensões de acordo com a especificação requerida pelo uso 
final,  através  do  destopo  das  mesmas,  seguido  do 
faceamento dos três lados. 

Deve-se,  contudo, cuidar  para monitorar  a  evolução  ou 
aparecimento de defeitos decorrentes da liberação de tensões 
de  crescimento  durante  as  etapas  de  afeiçoamento  das 
cruzetas. Após estas etapas de produção, segue-se a furação 
das mesmas. 

A  etapa  seguinte  é  o  tratamento  em  autoclave  para 
impregnação do produto preservador que deve ser de acordo 
com as especificações do fornecedor do produto. Concluída 
esta  etapa,  espera-se  um  período  especificado  pelo 
fornecedor do produto preservador para fixação do mesmo 
na madeira.

VI. CONCLUSÕES - VANTAGENS DAS CRUZETAS 
TESTADAS

A pesquisa revelou serem as cruzetas de eucalipto tratado, 
um material potencialmente sustentável com características 
técnicas  ajustadas  não  somente  às  necessidades  da 
Concessionária  COELBA,  mas  também  de  outras  que 
desejarem  fazer  uso  desse  elemento  para  redes  de 
distribuição de energia rural e urbana.

Entre as vantagens levantadas e que confirmam a cruzeta 
pesquisada como um material adequado, listam-se:

• Melhor aproveitamento da seção da peça por gerar 
menos resíduo. 

• Maior estabilidade das fibras por secar a madeira, 
antes de ir para o processo de produção. 

• Melhor impregnação de produto preservador por 
manter o alburno. 

• Maior tempo de vida útil das cruzetas. 
• Boa resistência mecânica – atende às condições da 

norma.
• Diminui o impacto ambiental por contribuir com 

diminuição do desmatamento de matas nativas. 
• Certeza de um produto que pode ser certificado. 
• Geração de empregos locais diretos e indiretos. 

Cerne 

Face curva 

Alburno 

Face curva 

Alburno 

Cerne 

Face curva 

Alburno 

Cerne 



Figura 11. Instalação das cruzetas de eucalipto tratado na rede 
elétrica da Coelba, no município de Mata de São João, no litoral 
norte do Estado da Bahia.

Figura 12. Detalhe da instalação das cruzetas  de eucalipto na 
rede elétrica da Coelba, no município de Mata de São João, no 
litoral norte do Estado da Bahia.
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