
Resumo 

 

Esta dissertação insere-se num projecto de investigação relacionado com o tratamento 

de preservação para elementos de madeira, documento a apresentar para conclusão 

da unidade curricular Projecto/Investigação, para obtenção do Mestrado Integrado em 

Engenharia Civil. 

A investigação realizada teve como objectivo principal a preparação de especificações 

técnicas tipo para produtos de preservação aplicáveis no tratamento preventivo e 

curativo da madeira (ver capítulo 6 e 7). Com esse objectivo, procedeu-se à pesquisa 

dos diversos processos e produtos disponíveis no mercado Ibérico, para assegurar a 

protecção preventiva e curativa de componentes de madeira para a construção que 

assim serviu de base à preparação de documentação inovadora elaborada no âmbito 

deste estudo. Preparam-se então três fichas técnicas tipo (capítulo 6), tabelas resumo 

dos principais produtos disponíveis (capítulo 5) e tabelas que relacionam o tipo de 

tratamento com os produtos, considerando o elemento construtivo concreto (capítulo 7). 

Para um correcto tratamento da madeira, é necessário compreender as várias etapas 

que compõem o processo. A qualidade do produto preservador, não é por si só, garante 

de bom tratamento. Assim, é importante conhecer e compreender a natureza e 

aspectos relevantes dos produtos preservadores, inseridos como material de 

construção no grupo das tintas. Perceber o que é a madeira. Como matéria viva 

encontra-se sujeita ao ataque de diversos organismos vivos que dela se podem 

alimentar e viver, alterando as suas características físicas, nomeadamente aquelas que 

interessam do ponto de vista da construção, estética e segurança estrutural. 

Compreender os diversos métodos de tratamento existentes para a madeira, 

respectivos domínios de aplicação, e potencialidades dos mesmos em função do 

tratamento a efectuar. 

Informação a este respeito consta dos capítulos 2 a 4 que constitui assim como que 

uma primeira parte desta monografia. 

Procurou-se sintetizar informação que permita avaliar as situações em que o tratamento 

preventivo se impõe e o respectivo tipo. 



Por fim, apresentam-se as principais conclusões deste trabalho, realçando e sugerindo 

para um futuro próximo ideias que permitam melhores aplicações na área temática 

específica do tratamento preservador e curativo da madeira contra a acção de agentes 

biológicos. 

 

Palavras-chave: elementos em madeira, preservadores de madeira, xilófagos, 

tratamento. 

 

 

Abstract 

 

These dissertations focus in an investigation project that concerns the preservation 

treatment methods and produces for wood elements, document to present for the 

conclusion of the curricular unity Project/Investigation, to obtain the Mestrado Integrado 

in Civil Engineer (MIEC). 

The research that was formed had as main object the preparation of technical standard 

specifications of preservative products to apply in timber treatment, both preventive and 

curative (chapters 6 and 7). 

With this objective, a research of the various products and processes available in the 

iberic market was started, to assure preventive and curative protection to wood 

components for construction. This study served as a base of preparation to new 

documentation elaborated in the scope of this study. Three technical general 

specifications were prepared (chapter 6), synthetic tables of the most important available 

products (chapter 5) and tables which relate the type of treatment with the products, in 

considering some representative construction elements (chapter 7). 

In order to obtain a correct treatment of a timber element, it is necessary to understand 

the different stages which compose the process. The quality of the preservative product 

it’s not enough to guaranty the good quality of each treatment by itself. So, it is important 

to know and to understand the nature and the most relevant aspects of the preservative 

products that are considered as construction material in the group of the paints. Being 

an organic material it can be affected by several kinds of attacks of live organisms which 



can feed and live on it. This alters the physic characteristics of the timber elements, 

particularly those that interest in the construction point of view, such as aesthetics and 

structural safety. Understand the several treatment methods that can be applied to 

wood, and main positive and negative characteristics of each of them. 

The study includes Chapters 2, 3 and 4, which are part of the first half of the present 

monograph, resume to general treatment concepts related with timber pathology, paints 

and the treatment of wood. 

Chapters 5 and 7 include synthetic tables that can be used when using a specific 

treatment method. 

Chapter 6 refers to 3 standard specifications that were produced by the author of this 

monograph. 

At last, the major conclusions of this work are presented, to emphasize and suggest 

ideas for the nearest future ideas which may lead to better applications in the specific 

thematic area of timber preventive and curative treatment against biological agent’s 

damage. 
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