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Resumo
A madeira, sendo um material natural, está sujeita à biodeterioração. Um processo bastante empregado para a preservação
da madeira é o tratamento com produtos de impregnação de relativa toxidez, à base de metais como cobre, crômio,
arsênio, boro, flúor e zinco, além de produtos como o creosoto e aminas. Uma alternativa, do ponto de vista ecológico,
é a utilização de substâncias à base de moléculas naturais na preservação da madeira. Este estudo propõe a utilização da
substância azadirachtina, presente em grande concentração no óleo de Neem. Essa molécula apresenta baixa toxidade
a todos os animais de sangue quente e a seis espécies diferentes de minhoca e demais organismos do solo. Sua atuação
é imediata, tendo por principal ação o efeito antialimentar (anti-feeling), o que pode levar a um efeito fagoinibidor e
fagorrepelente, impedindo que os organismos xilófagos ataquem a madeira. A ação do óleo de Neem pode ser aumentada
tendo em vista efeitos inseticidas, repelência e também permeabilidade. Para tanto, foi utilizado como tensoativo o
Reopex B, produto sintetizado à base de óleo de mamona, que possui efeitos fungistáticos e/ou bacteriostáticos e que
exerce ação potencializadora do Neem (sinergia). O resultado esperado é a apresentação de um novo produto preservante
alternativo ou substitutivo para madeira que provoque menor impacto ambiental.
Palavras-chave: óleo de Neem, emulsão, preservação.

Introdução
A madeira constitui a mais vasta reserva de carbono
na natureza, sendo um material renovável, cujo suprimento
pode ser planejado, por exemplo, por meio de reflorestamento.
Seu beneficiamento consome menor energia do que outros
materiais utilizados na construção civil, como o aço, o
cimento e o alumínio. Portanto, sua utilização racional e
sustentável justifica cada vez mais seu uso em edificações
para fins tanto estruturais quanto decorativos (IPT, 2001).
A origem biológica da madeira, constituída essencialmente por uma matriz relativamente hidrofóbica e de fibras
hidrofílicas, a distingue de outros materiais industriais.
Porém, é também responsável por sua degradação por
microorganismos, insetos, radiações UV, chuva e calor
(Kin & Singh, 2000. Clausen, 1996; Madeiras do Brasil,
2004), como apresentado, de maneira geral, na Tabela 1.
O projeto construtivo e o uso que se dá à madeira
orientam a escolha de métodos preventivos. Quando a
edificação ou a madeira já se encontram alterados, o
diagnóstico do problema orienta a escolha de procedimentos
de caráter curativo (Sgai, 2000; Hunt & Garrat, 1963).

A madeira é um material natural, composto de celulose
e hemicelulose, portanto, é alimento para um importante
grupo de organismos extremamente ativos – os organismos
xilófagos –, que utilizam a madeira como sua principal
fonte de nutrição. Esse processo leva à decomposição do
substrato, ou seja, à redução do material aos seus elementos
constitutivos (Fengel & Wegener, 1984; Sjöström, 1981;
IPT, 1988; Nevell & Zeronian, 1985).
Os organismos xilófagos (decompositores discretos
enzimaticamente) de maior importância econômica são
os fungos, no grupo dos microorganismos, e os cupins e
as brocas-de-madeira, na classe dos insetos (Déon, 1989).
Considerando que os problemas decorrentes da
biodeterioração da madeira podem assumir proporções
gravíssimas, a adoção de medidas preventivas (tratamento
utilizando substâncias preservantes) torna-se obrigatória
quando há a intenção de utilizar esse material em uma
edificação. A aplicação de preservantes químicos proporciona
o aumento da resistência da madeira aos organismos
deterioradores (Lepage, 1986; Cavalcante, 1982; Cassens,
1995).
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Tradicionalmente, os principais tratamentos utilizados
para proteger a madeira se limitam ao recobrimento da
superfície. Os produtos utilizados (tintas, vernizes e lacas)
apresentam o inconveniente de serem destruídos em
condições externas (intemperismo), em alguns anos, devido
à ação de raios ultravioleta, chuva e ciclos de secagem e
umidificação, daí a necessidade de renovar o tratamento
periodicamente.
No que concerne aos produtos de impregnação,
levando-se em consideração o meio ambiente e a saúde,
cria-se a necessidade de diminuir a utilização de conservantes
tradicionais à base de metais, como cobre, crômio, zinco,
arsênio, boro e flúor, e de compostos como creosoto e
aminas. Esses preservantes, além de apresentarem relativa
toxidez, podem trazer problemas ao tratamento de dejetos
após seu uso (Fenton & Degroot, 1996; Bull, 2001; Becker
et al., 2001; Morris et al., 2002).
Uma real possibilidade mais aceitável e sustentável,
do ponto de vista ecológico, é a utilização de biopesticidas
naturais no tratamento para a preservação da madeira. Encontrar
moléculas de menor impacto ambiental é a meta perseguida
pelas pesquisas nos dias atuais. Geralmente, as substâncias
de origem natural são mais seguras que as sintéticas, não
deixando resíduos no meio ambiente (Thacker et al., 2003;
Raguraman & Singh, 1997; Forest Products Society, 2000)
e não comprometendo a saúde humana e dos animais.
No caso de insetos, muitas pesquisas vêm sendo
realizadas há longa data e estão centradas na identificação
de componentes químicos de extrativos de madeira e
outros vegetais, que apresentam alguma ação tóxica ou
de repelência (Sharma et al., 1993; Ferreira et al., 2001).

Este trabalho propõe a utilização de um novo produto,
à base de óleo de Neem, com o objetivo principal de
apresentar um caminho alternativo e/ou substitutivo para
a preservação da madeira, que provoque menor impacto
ambiental.
O Neem, Azadirachta indica ou simplesmente A.
indica, é uma árvore originária da Índia, sendo nativa da
região de burna e das zonas áridas do subcontinente indiano
e sudoeste asiático. Nessas regiões, o Neem é considerado
uma planta medicinal de relevante importância pelos seus
efeitos positivos na saúde das plantações, dos animais e
do próprio homem (Garcia, 2004; Gomes, 2004).
O Neem chegou ao Brasil em 1993, por iniciativa
da Empresa Brasileira de Pesquisa (EMBRAPA), visando
à viabilidade em razão de seu rápido crescimento e de
sua resistência excepcional à seca, o que a torna propícia
ao clima tropical brasileiro (Projeto Neem Brasil, 2004).
Todos os produtos à base de Neem são completamente
naturais, sendo atóxicos para os seres humanos, animais
domésticos, insetos benéficos e meio ambiente.
Várias partes da árvore são usadas na Índia há vários
milênios, o que a torna uma árvore polivalente. As sementes
da A. indica são ricas em óleo: 50% do peso da semente
é um óleo escuro, com odor característico e amargo. Pesquisas
mostram que o óleo de Neem é eficaz contra fungos, parasitas,
insetos, algumas bactérias e vírus (Gupta, 2004; Stark,
2003; Shultz et al., 1992).
Os frutos são processados, principalmente, por
prensagem a quente, dando origem ao óleo e a um resíduo
chamado de torta. O óleo exibe seu poder bioprotetor devido
a uma série de compostos presentes na sua composição.

Tabela 1 Lista não exaustiva dos diversos tipos de agentes degradadores da madeira.

Tipos de degradação

Biodeterioração

Elementos responsáveis

Conseqüências

Reações enzimáticas ⇒ oxidação, hidrólise, redução
Fungos, bactérias, brocasReações químicas ⇒ oxidação, hidrólise, redução
de-madeira, cupins
Conseqüências mecânicas ⇒ perdas das propriedades
(térmitas)
mecânicas

Degradação térmica

Luz, sol, homem

Reações de pirólise ⇒
oxidação, hidrólise, desidratação, etc.

Degradação por
umidade

Chuva, mar, gelo, chuva
ácida

Expansão, retração, fendas

Degradação devido às
condições climáticas

UV, água, calor, vento

Reações químicas ⇒ oxidação, hidrólise
Conseqüências mecânicas ⇒ corrosão

Degradação química

Ácidos, bases, sais

Reações químicas ⇒ oxidação, hidrólise, redução

Degradação mecânica

Poeira, vento, neve, areia

Conseqüências mecânicas ⇒
tensão, abrasão, fratura, fendas
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As principais substâncias ativas pertencem a uma
classe de produtos naturais conhecidos como triterpenóides,
mais especificamente limonóides. Os limonóides são
conhecidos por apresentarem atividade em insetos, seja
interferindo em seu crescimento, seja pela inibição da
alimentação. Até o momento, pelo menos nove limonóides
extraídos do Neem demonstraram habilidade para inibir
o crescimento e o desenvolvimento dos insetos. Novos
limonóides estão sendo descobertos. Porém, a azadirachtina,
a salanina, o meliantriol e a nimbina são os mais conhecidos.
A azadirachtina foi um dos primeiros princípios ativos a
serem isolados do Neem, e já provou ser o principal
ingrediente no combate aos insetos. Atribui-se à azadirachtina
cerca de 90% dos efeitos causados nos insetos, sendo
empregada como padrão de qualidade durante a utilização
de óleo de Neem de diversas procedências.
Os vários estudos demonstram que o mecanismo
de ação da azadirachtina pode ser os seguintes:
1. Efeito antialimentar via oral – atividade fagoinibidora.
a) Principal: inibe a atividade dos receptores de
sensibilidade gustativa da cavidade oral e modifica
a ingestão oral de alimentos e a capacidade alimentar
prospectiva dos insetos.
b) Secundária: a ingestão de princípios ativos junto
com o alimento leva à inanição e morte.
2. Ação dermal – penetra através da cutícula dos insetos
e inibe a síntese de quitina, provocando então desidratação
e morte.
3. Efeito repelente – efeito fagorrepelente – insetos, quando
colocados em contato alimentar com folhas tratadas
com essa substância, preferem morrer de fome a se
alimentarem das mesmas.
4. Efeito destruidor do crescimento – pela inibição do
crescimento normal do inseto por meio da interferência
nos ciclos de mudança. Suprime a atividade da ecdysona
(hormônio), assim, a larva não faz a mudança de fase,
permanecendo na fase jovem, até que eventualmente morre.
5. Efeito na sobrevivência e reprodução pela ação inibidora
da ovoposição. Quando a fêmea atinge o período de
postura do seu ciclo de vida, a ovoposição é suprimida
ou inibida.
6. Efeito no sistema endócrino – os extratos de Neem
são acumulados no sistema neurossecretório do inseto
e, por cruzarem a barreira cerebral, são concentrados
no corpus cardiacus, resultando em menor utilização
das proteínas neurossecretórias.
Desta forma, a azadirachtina apresenta proteção dupla,
pois impede que a maioria dos insetos se alimente e os
que se alimentam morrem antes de se reproduzir.
Neste estudo propõe-se a utilização do óleo de Neem
no preparo de diferentes formulações de emulsões em
água, utilizando como tensoativo o Reopex B, para serem
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aplicadas futuramente no tratamento de peças de madeira,
por meio da impregnação da substância preservativa.

Procedimento Experimental
Materiais utilizados
O óleo de Neem utilizado possui embalagem protetora
contra a ação dos raios UV-Vis. O tensoativo (intitulado
Reopex B) foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Wagner
Polito, do Instituto de Química de São Carlos (IQSC).
Todos os reagentes foram utilizados como recebidos. Na
preparação das emulsões utilizou-se água destilada.
Determinação do ponto de ebulição do óleo de Neem
Para a determinação do ponto de ebulição utilizouse um tubo de ensaio, 2 a 3 ml de amostra, tubo capilar,
vaselina e tubo de Thiele. Acoplou-se um termômetro no
tubo de ensaio para a determinação da temperatura. Fixouse o tubo de ensaio ao termômetro com um anel de borracha,
de modo que a extremidade inferior do tubo de ensaio
coincidisse com o bulbo do termômetro. Em seguida, colocouse em torno de 3 ml de óleo no tubo de ensaio e imergiuse no óleo a extremidade estrangulada de um tubo capilar.
O conjunto – termômetro, tubo capilar e tubo de ensaio –
foi mergulhado em vaselina contida no tubo de Thiele.
Aqueceu-se moderadamente (cerca de 3°C por minuto) a
parte lateral do tubo de Thiele. A temperatura de ebulição
do líquido foi lida no termômetro quando o líquido começou
a adentrar no capilar.
Determinação da viscosidade
Para a determinação da viscosidade do óleo de Neem
e da emulsão utilizou-se um viscosímetro de esfera
descendente. Este consiste em um tubo cilíndrico cheio
do fluido de viscosidade desconhecida. Deixou-se cair
uma pequena esfera, de densidade (8,26 g/cm3) e raio
(diâmetro = 15,56 mm) conhecidos, através do tubo cilíndrico.
Determinou-se a velocidade de queda da esfera com o
auxílio de graduações presentes no tubo do viscosímetro
e um cronômetro. O valor da viscosidade foi determinado
através da equação:
η = t (ρ1–ρ2)k
em que:
η = viscosidade dinâmica (mPa.s)
ρ1 = densidade da esfera (8,26 g/cm3)
ρ2 = densidade do líquido (g/cm3)
t = tempo de queda (s) da esfera entre as duas marcas do
tubo.
K = constante da esfera (0,13 mPacm3g–1)
Espectroscopia na região do infravermelho
As análises de infravermelho foram feitas em aparelho
BOMEM modelo MB-102 com transformada de Fourier.
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As amostras (óleo de Neem e Reopex B) foram depositadas
sobre pastilhas de KBr (grau espectroscópico) na proporção
de aproximadamente 100:1 KBr/amostra. O KBr foi
previamente seco em estufa a vácuo a 60°C por 24 h e,
depois, triturado e prensado na forma de pastilhas. As
amostras depositadas no KBr foram imediatamente colocadas
no aparelho para análise.

ultratermostatizado à temperatura de 20°C. Calibrou-se
o balão com água destilada a 20°C. A calibração é feita
pesando-se a massa de água a 20°C necessária para encher
o balão até a sua borda (verificou-se o menisco) e dividindose esse valor pela densidade da água tabelada (0,99715
g/cm3) a 20°C.Transferiu-se o óleo para o balão previamente
pesado. Acertou-se o menisco, e a diferença do peso (massa
do balão com óleo menos a massa do balão vazio) dividida
pelo volume de calibração forneceu o valor da densidade
do óleo.

Preparação da emulsão
Utilizou-se o método direto na preparação das
emulsões aquosas de óleo de Neem. Nesse método adicionase gradualmente o óleo à água, mantendo agitação constante
(Kissant, 1974; Rieger, 1986). Várias amostras foram
preparadas com diferentes teores de óleo de Neem e Reopex
B (tensoativo). Inicialmente, determinada massa de Reopex
B foi dissolvida, sob agitação mecânica (697 rpm), em
100 ml de água destilada, por 30 minutos. Em seguida,
mantendo a agitação mecânica, foi adicionado óleo de
Neem em diferentes porcentagens (100% = 8 g) e mantevese, em seguida, o sistema sob agitação mecânica (697
rpm) por 15 minutos. As emulsões obtidas, com diferentes
concentrações de óleo de Neem e Reopex B, foram avaliadas
visualmente quanto à estabilidade por 24 h. Após a dispersão
do óleo, à emulsão de melhor resultado adicionou-se água
destilada para obter 4 L de emulsão; em seguida, utilizouse esta emulsão como preservativo para ser aplicado na
madeira em autoclave.

Resultados
Análise no infravermelho do óleo de Neem e do tensoativo
Reopex B
A espectroscopia no infravermelho (IR) é uma técnica
que permite evidenciar a presença de vários grupos funcionais
pertencentes às moléculas (Ferraro & Krishnan, 1990).
No espectro de IR do óleo de Neem (Figura 2), observamse as principais bandas de absorção de suas moléculas. O
óleo de Neem exibe o seu poder controlador de insetos
devido a uma série de ingredientes com características
pesticidas. O seu principal grupo de ingredientes ativos
pertence a uma classe de produtos naturais conhecidos
como triterpenos, mais especificamente limonóides, sendo
os principais a azadirachtina, salanina, metiantriol e nimbina.
Terpenos são hidrocarbonetos múltiplos da unidade
estrutural isopreno (C5H8), sendo alguns oxigenados,
geralmente possuindo grupos funcionais do tipo álcoois
(OH), cetonas (C=O) e éteres (C-O-C). Os triterpenos
são constituídos por 30 átomos de carbono (Newman,
1972).
Atribui-se à azadirachtina cerca de 90% dos efeitos
causados nos insetos (Ferreira et al., 2001) (Figura 1).
Como pode ser verificado na Figura 2, o espectro
do óleo de Neem e o do Reopex B (tensoativo) são bastante
complexos, ricos em bandas, em decorrência da grande
gama de grupos funcionais presentes (Silverstein & Bassler,
1974).

Determinação da densidade do óleo de Neem e da emulsão
Para a obtenção da densidade do óleo de Neem,
inicialmente determinou-se o volume de uma amostra de
líquido (água) por meio de um instrumento volumétrico
graduado, ou seja, um balão volumétrico. Entretanto, no
caso dos líquidos, uma alteração relativamente pequena
na temperatura pode afetar consideravelmente o valor da
densidade, enquanto a alteração de pressão tem de ser
relativamente alta para que o valor da densidade seja afetado.
Desta forma, imergiu-se o balão volumétrico em banho
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Figura 1 Molécula de azadirachtina.
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Figura 2 Espectro no infravermelho do óleo de Neem e do tensoativo.

O óleo de Neem possui em sua estrutura diferentes
grupos funcionais, como grupos hidroxilas ligados a carbono
saturado. Esses grupos podem ser confirmados através
do pico largo, com intensidade média, na faixa de 30003600 cm–1, referente ao estiramento das ligações –OH de
álcool. Além desse grupo, o espectro revela a presença
de picos mais estreitos, com intensidade alta, na região
de 1300-1400 cm–1, referentes à deformação angular, e
em 2900 cm–1, devido ao estiramento das ligações C-H.
As bandas sobrepostas de intensidade forte e larga são
relativas ao estiramento das ligações C-O de álcool na
região de 1000 cm–1 e de C-O de éter na faixa de 1100 a
1170 cm–1. Na região em torno de 1570 cm–1 observa-se
a presença de um pico relativo à presença de grupo carbonila
(C=O).
Com relação ao espectro no IR do tensoativo (Figura
2), é importante destacar que o Reopex B foi sintetizado a

OH

–

H

–

–

–
–

H

R = —(CH2)7 – C = C – CH2 – CH – (CH2)5 – CH3

–
–

–

–

–
–

O
CH2 – O – C – R
O
CH2 – O – C – R
O
CH2 – O – C – R

partir do óleo de mamona. O óleo de mamona é uma mistura
de ésteres de ácidos graxos e glicerina (Figura 3), e cerca
de 90% do ácido graxo presente na molécula é o ácido
ricinoléico (ác. 12-hidroxioléico), sendo os restantes 10%
constituídos de ácidos graxos não hidroxilados, principalmente
dos ácidos oléicos e linoléicos (Rittner, 1996).
O Reopex B foi produzido pela reação do ácido 12
hidroxioléico (constituinte do óleo da mamona) com
dimetilamina (CH3-NH-CH3), formando um composto que
possui em sua estrutura grupos COO, NH, OH, CH e C=C.
Foram acrescentados na composição do tensoativo 2%
de hexametafosfato de sódio, visando a diminuir a viscosidade
do meio. O composto produzido possui alta massa molar
e solubilidade em água, representando um tensoativo do
tipo anfótero, em que o grupo formado da reação entre o
éster e a amina constitui a “cabeça” hidrofílica e as ligações
CH, a “cauda” hidrofóbica (Pellison, 2004; Allinger, 1978).

Figura 3 Composição química do óleo de mamona.
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O hexametafosfato de sódio é um composto de fósforo.
As vibrações de deformação axial PO são observadas na
região em torno de 1000-870 cm–1. O éster possui duas
bandas características de absorção bastante intensa
provenientes das deformações axiais, de C=O em 1740
cm–1 e C-O de éter na faixa de 1100 cm–1. As outras bandas
são conseqüência do estiramento da ligação CH na região
de 2900 cm–1 e as de deformação, da ligação CH na região
de 1450 cm–1.
Teste de solubilidade
Testes de solubilidade do óleo de Neem e Reopex
B em álcool etílico e água foram realizados com o objetivo
de verificar a compatibilidade destes com solvente orgânico
(etanol) e água. O Reopex B se apresentou solúvel em
água e insolúvel em álcool. O óleo de Neem não se solubilizou
em álcool nem em água, demonstrando seu caráter apolar.
Desta forma, fica descartada a possibilidade de obter uma
solução desse óleo em solvente de baixa toxidade, como
o etanol e a água. Uma possibilidade foi a preparação de
emulsão em água.
Emulsão é uma dispersão em que a fase dispersa é
composta por gotículas de um líquido distribuído num
veículo no qual é imiscível. As emulsões que têm fase
interna oleosa e fase externa aquosa são conhecidas como
emulsões de óleo em água, que podem ser designadas
como O/A. Geralmente, para preparar uma emulsão estável,
é necessária uma terceira fase, constituída por um
emulsificante ou tensoativo.
Neste trabalho, emulsões de Neem em água foram
obtidas com a utilização do tensoativo Reopex B, o qual,
sendo solúvel em água, favorece o processo de emulsificação.
A emulsificação torna possível a administração, numa única
mistura, de substâncias hidro e lipossolúveis, ou seja, o
processo de emulsificação possibilita a preparação de misturas
relativamente estáveis e homogêneas de dois líquidos
imiscíveis. A água representa sempre uma das fases
obrigatoriamente presentes em todas as emulsões. Em geral,
utiliza-se a água destilada ou desionizada, pois a presença

de sais de cálcio e magnésio, existentes nas águas duras,
constitui um elemento perturbador da estabilidade das
emulsões (Lissant, 1974).
Preparação das emulsões
Inicialmente, na preparação da emulsão, buscouse determinar a composição óleo de Neem/Reopex B mais
adequada. Formulou-se uma série de emulsões em água,
obtidas misturando-se o óleo e o tensoativo em proporções
variáveis (Ansel et al., 2000) (Tabela 2).
Após algum tempo, geralmente decorridas 24 horas,
procedeu-se ao exame de todas as emulsões. Tomou-se
como ponto de referência aquela que se apresentou mais
estável, ou seja, que não teve aspecto grumoso nem apresentou
separação de fases (Prista et al., 1975; Rieger, 1986). A
emulsão de melhor aparência foi utilizada como preservativo
para ser aplicado, em seguida, na impregnação de peças
de madeira. Os resultados de impregnação realizados em
peças de madeira serão apresentados em publicações futuras.
A emulsão mais estável foi obtida com a proporção
1:1, ou seja, 50% Neem e 50% Reopex B.
Propriedades físicas do óleo e da emulsão
Um bom preservativo tem de ser estável na temperatura
de uso da madeira. Desta forma, parâmetros como ponto
de ebulição, densidade e viscosidade são de grande
importância na apresentação de um preservante. Na Tabela
3 encontram-se expressas as características do óleo e da
emulsão de tratamento.
O óleo de Neem com temperatura de ebulição de
124°C apresenta-se estável à temperatura ambiente, assim,
não haveria tendência de evaporação desse produto uma
vez aplicado na madeira. A viscosidade é uma das propriedades
de influência mais notória. De modo geral, quanto maior a
viscosidade da mistura preservativa, menor será a penetração
observada na madeira (Sagi, 2000). Observa-se que o processo
de emulsificação do óleo propiciou grande redução no valor
da viscosidade, de 73,5 para 4 mPa.s, o que é de grande
interesse na utilização do preservante.

Tabela 2 Variação da composição da emulsão.

Composição da emulsão
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% Neem

% Reopex B

Resultado

90

10

Mau (separação de fases)

80

20

Mau

70

30

Mau

60

40

Razoável

50

50

Excelente

40

60

Bom

30

70

Bom
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Tabela 3 Caracterização física do óleo e do tensoativo.

Ponto de ebulição
(°C)

Densidade
(g/cm3)

Viscosidade
(mPa.s)

Óleo de Neem

124

0,92

73,5

Emulsão

–

0,99

4

Conclusão
A caracterização por meio da espectroscopia no
infravermelho confirmou a presença de diversos grupos
funcionais, CH, OH, C-O, C=O e PO, nas amostras de
óleo de Neem e Reopex B, indicando a grande variedade
de substâncias presentes nesses materiais, sendo que o
óleo de Neem possui em sua composição vários limonóides
e o Reopex B, uma estrutura de tensoativo do tipo anfótero.
O óleo de Neem se apresentou insolúvel em H2O e em
álcool etílico, não sendo viável, dessa forma, a preparação
de soluções desse composto. Porém, devido à solubilidade
do Reopex B em água, tornou-se possível a formulação
de emulsões do tipo O/A (óleo/água) utilizando o Reopex
B como tensoativo. A emulsão de composição 1:1 (50%
Neem e 50% Reopex B) foi a que se apresentou mais
estável, e será, dessa forma, utilizada como composto
preservativo na impregnação de corpos-de-prova de madeira
de pinus em ensaios futuros. O óleo de Neem, com ponto
de ebulição de 124°C, apresenta-se estável em temperatura
ambiente, não havendo tendência de evaporação desse
produto quando aplicado na madeira. O processo de
emulsificação do óleo de Neem propiciou grande redução
do valor da viscosidade, de 73,5 a 4 mPa.s, o que poderá
facilitar a penetração da emulsão no processo de aplicação
do preservativo na madeira.
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