2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Classificação de peças estruturais de madeira no Brasil – estado da
arte
FURIATTI (1981) pesquisou os métodos de classificação visual e mecânica e
determinou uma correlação entre o módulo de elasticidade (MOE) medido a partir de
ensaios de obra por ele idealizado e o MOE medido em laboratório para peças de
Peroba Rosa (Aspidosperma Sp) com dimensões de 6cm x 12cm x 6,00m. A análise
dos resultados levou ao seguinte gráfico de correlação.
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Figura 1 - Gráfico da equação de regressão Elab=f (Eobra).
Fonte: FURIATTI (1981).

FURIATTI (1981) ainda estabeleceu classes de resistência baseadas no MOE
avaliado pelo ensaio de obra. As resistências estabelecidas foram determinadas
teoricamente de acordo com a norma NB-11 (Cálculo e Execução de Estruturas de
Madeira) para peças comprimidas de Peroba Rosa de seção 12cm x 12cm com
comprimento de 3,50m.

Tabela 1 - Resistência a compressão e MOElab para três e quatro classes.
Classe
1ª
2ª
3ª

Três classes
E Lab (MPa)
fco (MPa)a
10.528
25,4
8.496
20,5
6.666
16,1

Classe
1ª
2ª
3ª
4ª

Quatro classes
E Lab (MPa)
fco (Mpa)a
11.022
26,6
9.474
22,9
7.672
18,5
6.666
16,1

a.Tensões admissíveis.

Fonte: FURIATTI (1981).

MELO (1984) testou trinta e cinco vigas com seção transversal de 5cm x
10cm e comprimento de 3,00m das espécies Andiroba (Carapa guianensis), Copaíba
(Copaifera multijuga), Mururé (Clarisia racemosa), Pau-Jacaré (Piptadenia
Gonoacantha), Tachi Preto Folha Grande (Sclerolobium) e Tauarí (Couratari
stellata) na máquina de classificação Computermatik MK P IVa e similarmente em
uma máquina universal de testes. Com os dados dos ensaios estabeleceu classes de
resistência baseadas em intervalos de MOE, conforme mostrado na tabela 2.
Tabela 2 - Classes de resistência para as seis espécies de dicotiledôneas.
Classes
A
B
C
D
E
F
G
H

Resistência
(MPa)a
31,5
25,0
20,0
16,0
12,5
10,0
8,0
6,3

Módulo de Elasticidade
(x10³ MPa)
18,4 - 21,0
16,2 - 18,4
14,5 - 16,2
13,0 - 14,5
11,8 - 13,0
10,9 - 11,8
10,3 - 10,9
9,5 - 10,3

a. Tensões admissíveis

Fonte: MELO (1984).

OKIMOTO et al (1995) elaboraram um manual de classificação visual e um
ensaio de obra para a classificação mecânica de peças estruturais de madeira das
espécies relacionadas na tabela 3.

Tabela 3 -Espécies comerciais e região onde foram obtidas.
Nome comercial
Angelim pedra
Angelim vermelho
Aroeira do sertão
Canafístula
Cedrinho
Cumaru
Cupiúba
Eucalipto Citriodora
Ipê
Itaúba
Jacarúba
Jatobá
Maçaranduba
Peroba Rosa
Pinus

Região
N - S - SE - CO
S
SE - CO
SE
N - S - SE - CO
SE
N - S - SE
SE
SE
CO
N
S - SE
SE
S - SE - CO
S

Fonte: OKIMOTO et al (1995).

Com relação à classificação visual, OKIMOTO et al (1995) relacionaram as
características visíveis de redução de resistência com um critério para rejeição ou
aceitação das peças, não sendo estabelecidas relações com as resistências das
mesmas.
Para a classificação mecânica OKIMOTO et al (1995) determinaram os
valores máximos dos deslocamentos verticais para várias seções transversais, a partir
de um valor mínimo do módulo de elasticidade estabelecido para cada espécie.
PIGOZZO et al (2000), realizaram testes de flexão estática em doze vigas de
Envira (Sterculia Sp) com os seguintes objetivos: definir o vão livre mais adequado
para os ensaios não-destrutivos de flexão em peças estruturais de madeira
considerando as dimensões comerciais; estudar o número mínimo de pontos a serem
ensaiados em cada peça; analisar a precisão dos resultados; e analisar a estimativa do
custo desses ensaios para pequenas empresas.
Os testes foram feitos em vigas de seção transversal de 6cm x 12cm com
carregamento centrado no vão livre de 3,00m, sendo seis peças com comprimento de
4,00m e seis peças com comprimento de 5,00m. As peças foram ensaiadas com
carregamentos nas posições A e B, respectivamente perpendiculares aos eixos de
menor e maior inércia, nos pontos 1 e 2 para as vigas de 4,00 m e nos pontos 1, 2 e 3
para as vigas de 5,00 m, conforme mostra a figura 2.

Figura 2 - Solicitações nas vigas.
Fonte: PIGOZZO et al (2000).

Os carregamentos foram realizados com velocidades de 4,5 a 5,0 MPa/min e
foram aplicados de forma crescente até atingir deslocamentos da ordem de
L/200(cm), no ponto de aplicação da força.
O módulo de elasticidade à flexão foi obtido pela equação 1:
F L3
E= ⋅
f 48 ⋅ I

(1)

Sendo:
F = Força aplicada;
L = Vão livre igual a 3,00m;
f = Deslocamento vertical igual a L/200;
I = Momento de inércia da seção transversal.
Os módulos de elasticidade foram corrigidos para 12% de umidade conforme
a norma NBR 7190-97 (Projeto de Estruturas de Madeira). As tabelas 4, 5, 6 e 7
apresentam os dados dos testes de flexão.

Tabela 4 -Valores de EM,12% (MPa) nos pontos 1 e 2 das vigas de 4,00m.
Vigas
Ponto 1
4.1
12243
4.2
18607
4.3
16419
4.4
18346
4.5
18590
4.6
15800
Média
16668
Variância
6133305
Média das diferenças%

Posição A
Ponto 2
Diferença %
11588
5,66
19265
3,54
16383
0,22
17210
6,6
18255
1,83
17041
7,86
16624
7114828
4,28

Ponto 1
12506
17328
16447
17802
18986
13938
16168
6083106

Posição B
Ponto 2
Diferença %
11643
7,42
17952
3,6
16468
0,13
17132
3,91
18163
4,53
15526
11,39
16147
5813233
5,16

Fonte: PIGOZZO et al (2000).

Tabela 5 - Valores de EM,12% (MPa) nos pontos 1e 2 das vigas de 5,00m.
Vigas
Ponto 1
5.1
16222
5.2
12937
5.3
15961
5.4
14605
5.5
15307
5.6
16956
Média
15381
Variância
2030196
Média das diferenças %

Posição A
Ponto 2
16626
14154
16989
14948
16866
17860
16244
1954901

Diferença % Ponto 1
2,49
15865
9,41
12970
6,44
16146
2,35
14275
10,31
16222
5,33
16882
15393
2163603
6,06

Posição B
Ponto 2
16437
13244
17375
14405
17006
17336
15967
3002633

Diferença %
3,61
2,12
7,61
0,91
4,83
2,69

6,63

Fonte: PIGOZZO et al (2000).

Tabela 6 - Valores de EM,12% (MPa) nos pontos 1 e 3 das vigas de 5,00m.
Vigas
Ponto 1
5.1
16222
5.2
12937
5.3
15961
5.4
14605
5.5
15307
5.6
16956
Média
15331
Variância
2018102
Média das diferenças %

Posição A
Ponto 3
17364
14907
17810
14530
17884
16944
16573
2192258

Diferença % Ponto 1
7,04
15865
15,23
12970
11,59
16146
0,51
14275
16,83
16222
0,07
16882
15393
2163603
8,54

Fonte: PIGOZZO et al (2000).

Posição B
Ponto 3
17529
14103
17874
14190
17597
16112
16234
2990878

Diferença %
10,48
8,74
10,7
0,6
8,48
4,78

7,3

Tabela 7 - Valores de EM,12% (MPa) nos pontos 2 e 3 das vigas de 5,00m.
Vigas
Ponto 2
5.1
16626
5.2
14154
5.3
16989
5.4
14948
5.5
16886
5.6
17860
Média
16244
Variância
1954901
Média das diferenças %

Posição A
Ponto 3
17364
14907
17810
14530
17884
16944
16573
2192258

Diferença %
4,44
5,32
4,83
2,87
5,91
5,41

Ponto 2
16437
13244
17375
14405
17006
17336
15967
3002633

Posição B
Ponto 3
17529
14103
17874
14190
17597
16112
16234
2990878

4,8

Diferença %
6,64
6,49
2,87
1,51
3,48
7,6

4,76

Fonte: PIGOZZO et al (2000).

Entre as conclusões obtidas por PIGOZZO et al (2000) destacam-se as seguintes:
•

Para vigas sem defeitos visuais, pode-se determinar o módulo de elasticidade
à flexão somente na posição A, pois os resultados das posições A e B foram
estatisticamente equivalentes ao nível de significância de 95%.

•

Nas peças estudadas, demonstrou-se que em dois pontos, distantes de um ou
dois metros, os valores de EM foram estatisticamente equivalentes ao nível de
significância de 95%. Dessa forma as peças de quatro e cinco metros
poderiam ter os seus valores de EM caracterizados com apenas um ensaio.

•

O impacto do custo da classificação de peças estruturais no preço final da
madeira não traria maiores conseqüências uma vez que o consumidor
economizaria ao adquirir menor volume de madeira, utilizando classes de
maiores resistências e a possibilidade de adquirir peças de primeira categoria
permitiria que o coeficiente parcial de modificação kmod3 ficasse com valor
1,0, conforme NBR 7190-97, representando um acréscimo direto de 25%, na
resistência de cálculo, em relação às peças não classificadas.

2.2 Métodos de classificação estrutural da madeira
Dois métodos são usados para a classificação estrutural de peças de madeira,
o visual e o mecânico.
Na classificação visual da madeira, o classificador examina cada peça e limita
o tipo, localização e tamanho dos vários defeitos que podem afetar a resistência
estrutural.

A classificação mecânica é baseada no uso de um estimador para avaliar a
resistência da madeira. Entre os estimadores mais utilizados destacam-se a densidade
e a rigidez à flexão.
Segundo GALLIGAN & MCDONALD (2000), na América do Norte a maior
parte da madeira estrutural ainda é visualmente classificada. Porém o volume de
madeira classificada mecanicamente vem aumentando progressivamente.
A tabela 8 mostra as normas norte-americanas de classificação aplicáveis para
cada dimensão e espécie de madeira.
Tabela 8 - Normas norte-americanas para classificação estrutural da madeira.
Dimensão Classificação
Tábuas

Norma

Aplicável à

ASTM D245

Todas as espécies

Corpos de prova isentos
de defeitos

ASTM D245

Redwood, cedars, minor
western softwood, hardwoods

Dimensões estruturais

ASTM D1990

Outras espécies softwood

Mecânica

Dimensões estruturais

Procedimentos
MSR e E-rated

Todas as espécies

Visual

Corpos de prova isentos
de defeitos

ASTM D245

Todas as espécies

Visual

Visual
Caibros e
pranchas

Postes

Propriedade
Corpos de prova isentos
de defeitos

Fonte: GREEN & HERNANDEZ (1998).

2.3 Classificação visual da madeira
A classificação visual é baseada na premissa de que as propriedades
mecânicas de uma peça de madeira diferem das propriedades mecânicas da madeira
isenta de defeitos devido às características de crescimento, e que tais características
podem ser vistas e julgadas pelo olho humano. Com o auxílio de regras de
classificação, as características de crescimento são usadas para selecionar a madeira
em classes de qualidade.
2.3.1 Histórico da classificação visual
O sistema norte-americano de classificação visual estrutural foi desenvolvido
como resultado da busca pelos projetistas por tensões admissíveis do material, que
atendessem aos critérios de segurança e economia. Em 1923, o USDA Forest Service
e o Forest Products Laboratory publicaram um conjunto de regras básicas de
classificação, com alguns valores de resistência. Estes valores de resistência,

determinados para a melhor madeira cortada de uma árvore, foram usados
essencialmente sem alterações por mais de 20 anos.
A II Guerra Mundial trouxe alterações dramáticas no sistema de classificação
visual, e as resistências de projeto tiveram um incremento temporário. O exército dos
Estados Unidos empregou um acréscimo de 85% nas resistências de projeto. Após a
II Guerra, alguns dos incrementos nas resistências tornaram-se permanentes. Ao
mesmo tempo, um crescimento na demanda por madeira impôs pressão no sistema de
classificação, e outras mudanças foram feitas para o uso mais eficiente dos recursos
florestais.
A alteração recente foi a criação da norma PS 20-70 (American Softwood
Lumber Standard), que passou a ter efeito em setembro de 1970. Esta norma
incorporou varias características, incluindo as dimensões verde e seca para a
determinação da retração da madeira. Sob as exigências da PS 20-70, uma regra
nacional de classificação (National Grading Rule) foi escrita determinando
características uniformes de classificação para todas as espécies de coníferas na
dimensão de caibros e pranchas.
De acordo com BREYER et al (1998) em 1978, um grande projeto de
pesquisa intitulado “In-Grade Test Program” foi empreendido juntamente entre a
indústria madeireira e o U.S. Forest Products Laboratory (FPL). O propósito do
programa “In-Grade” foi o teste de peças de madeira visualmente classificadas.
Aproximadamente 73.000 vigas de dimensões estruturais foram testadas à flexão,
tração e compressão paralela às fibras. Segundo GALLIGAN & MCDONALD
(2000), a amostragem foi conduzida utilizando-se as principais espécies de madeira
dos Estados Unidos e Canadá. Para auxiliar os testes com elementos de dimensões
estruturais, duas normas ASTM foram escritas: ASTM D1990 (Standard Practice for
Establishing Allowable Properties for Visually Graded Dimension Lumber From InGrade Test of Full-Size Specimens) e a ASTM D4761 (Standard Test Methods for
Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material). As regras de
classificação visual para as várias espécies foram mantidas, e o nome “In-Grade”
inclui os elementos testados com a madeira disponível no mercado de acordo com a
norma ASTM D4761.

A partir de 1991, a norma norte-americana de dimensionamento de elementos
estruturais, NDS (National design specification for wood contruction) passa a adotar
como valores de projeto para caibros e pranchas os resultados obtidos no programa
“In-grade”. Para as peças de maiores dimensões (postes) a NDS ainda determina os
valores de projeto com base na resistência de pequenos corpos-de-prova isentos de
defeitos.
2.3.2 Componentes de uma classificação visual
Basicamente, a classificação visual da madeira é dividida em duas etapas
distintas:
a) Atribuição de uma classe para cada peça de madeira a partir da
identificação visual de certas características de crescimento;
b) Determinação das propriedades de resistência e rigidez para cada classe
de uma determinada espécie.
A seguir são apresentados os critérios para o estabelecimento das classes
visuais, em seguida serão apresentados os métodos de determinação das propriedades
de resistência e rigidez.
2.3.3 Estabelecimento de classes visuais
2.3.3.1 Regras de classificação visual
A norma ASTM D245-93 (Standard Practice for Establishing Structural
Grades and Related Allowable Properties for Visually Graded Lumber) não fornece
as regras de classificação visual, porém estabelece os critérios de como medir os
defeitos e fornece meios para limitar os defeitos em função de uma razão de
resistência, desta forma a norma ASTM D245-93 define o princípio de como as
regras de classificação devem ser desenvolvidas.
De acordo com MADSEN (1992), a norma ASTM D245-93 trata somente da
classificação estrutural e, além disso, é limitada à classificação visual, que na
América do Norte é feita em 95 a 98% da madeira produzida. Ainda segundo
MADSEN (1992), a quantidade de material classificado de acordo com as regras de
classificação baseadas na norma ASTM D245-93 é estimada em 235.000.000 m³/ano
com um valor de aproximadamente 10 bilhões de dólares.

Nos Estados Unidos, toda a madeira de coníferas é produzida em
conformidade com a norma PS20-99 (American Softwood Lumber Standard) que foi
desenvolvida pelo American Lumber Standard Committee (ALSC) de acordo com as
exigências do U.S. Department of Commerce.
A ALSC criou o National Grading Rules Committee (NGRC) como um corpo
autônomo encarregado do estabelecimento e manutenção da nomenclatura e
descrição das classes de madeira. O NGRC desenvolveu a National Grading Rule
(NGR), uma regra nacional de classificação que uniformiza os procedimentos de
classificação visual para as espécies de coníferas das dimensões de caibros e
pranchas.
As agências que escrevem e publicam livros com regras de classificação
visual contendo descrições para a classificação são apresentadas na tabela 9.
As regras de classificação normalmente são escritas por uma associação de
indústrias que representam uma área onde as espécies específicas são recolhidas. A
associação de indústrias é freqüentemente fornecedora de um serviço de qualidade tal
como a supervisão do material classificado nas serrarias associadas de acordo com as
regras de classificação. As regras de classificação especificadas pela norma PS20-99
devem ser certificadas pela câmara de revisão da ALSC para a conformidade com
esta norma.
Tabela 9 - Agências norte-americanas de classificação da madeira serrada.
Agências que escrevem regras de classificação
Northeastern Lumber Manufacturers Association (NELMA)
Northern Softwood Lumber Bureau (NSLB)
Redwood Inspection Service (RIS)
Southern Pine Inspection Bureau (SPIB)
West Coast Lumber Inspection Bureau (WCLIB)
Western Wood Products Association (WWPA)
National Lumber Grades Authority (NLGA)
Fonte: GREEN & KRETSCHMANN (1999).

De acordo com GALLIGAN & MCDONALD (2000), a National Grading
Rule estabelece os nomes de classes (tabela 10) para caibros e pranchas, e também
fornece uma combinação de métodos mecânicos e visuais para a classificação de
peças destas dimensões. As exigências visuais para este tipo de madeira são
desenvolvidas pelas respectivas agências, que escrevem regras de classificação para

cada grupo de espécie em particular, baseando-se nos procedimentos da norma
ASTM D245-93.
Conforme GREEN & KRETSCHMANN (1999), a National Grading Rule
fornece as linhas gerais para a elaboração das regras de classificação da madeira na
faixa de dimensões de caibros e pranchas e especifica as características de
classificação para as diferentes classes. As regras de classificação para outras
dimensões (postes) podem variar entre as agências que escrevem as regras de
classificação. A tabela 10 apresenta as classes visuais descrita na National Grading
Rule, e também mostra a razão de resistência à flexão mínima associada com cada
classe para fornecer um índice comparativo de qualidade.
Tabela 10 - Classes visuais descritas na National Grading Rule.
Dimensões

Caibros e pranchas

Postes

Select Structural
Nº 1
Nº 2
Nº 3

Razão de
resistência a
flexão (%)
67
55
45
26

Select Structural
Nº 1
Nº 2
Nº 3

65
55
45
26

Classe

Fonte: National Grading Rule.

De acordo com a norma ASTM D245-93, a razão de resistência é uma relação
hipotética entre a resistência de uma peça de madeira com características visíveis de
crescimento que reduzem sua resistência, e a resistência de um corpo-de-prova isento
de defeitos desta mesma madeira. Segundo MADSEN (1992), o conceito de razão de
resistência é realmente hipotético, pois os efeitos das características de crescimento
não são completamente compreendidos e são somente aproximados, usando algumas
considerações grosseiras.
Por apresentar resultados satisfatórios, a norma ASTM D245 tem sido
referência para a elaboração de normas de classificação visual em outros países, a
exemplo das normas AS 2858-86 (Timber - Softwood - Visually stress–graded for
structural purposes) da Austrália, da NCh1207-90 (Pino Radiata – Classificacion

visual para uso estructural – especificaciones de los grados de calidad) do Chile e
da NLGA (National Lumber Grades Authority) no Canadá.
2.3.3.2 Grupos de espécies
A maioria das espécies norte-americanas é distribuída em grupos, sendo que a
madeira obtida a partir de espécies de um mesmo grupo é tratada como equivalente.
As espécies são geralmente agrupadas quando têm as mesmas propriedades
mecânicas, ou quando a madeira de duas ou mais espécies é muito semelhante na
aparência, ou ainda por conveniência de comercialização, segundo GREEN &
KRETSCHMANN (1999).
Para a classificação visual por resistência, a norma ASTM D2555-96
(Standard Test Methods for Establishing Clear Wood Strength Values) estabelece os
procedimentos para a determinação das propriedades de resistência e rigidez de
corpos-de-prova isentos de defeitos, para grupos de espécies norte-americanas. A
tabela 11 relaciona os grupos das espécies norte-americanas com as respectivas
agências de classificação.
Tabela 11 - Grupos de espécies e agências de classificação norte-americanas.
Grupos de espécies
Alaska Cedar
Redwood
Canadian Spruce Pine
Douglas - Fir Larch
Douglas - Fir South

Símbolo
AC
ACR
CSP
DF-L
DFS

Eastern Spruce

ES

Hem - Fir

HF

Softwood Species
(Western Woods e outras)

SW

Southern Pine

SP

Spruce - Pine - Fir (South)

SPF

Espécies que podem ser incluídas Agências de
no grupo
classificação
Alaska Cedar
WCLIB,WWPA
Redwood
RIS
NLGA
Douglas Fir, Western Larch
WCLIB,WWPA
Douglas Fir South
WWPA
Black Spruce, Red Spruce, White
Spruce
NELMA, NSLB
California Red Fir, Grand Fir, Noble
Fir, Pacific Silver Fir, Western
Hemlock, White Fir
WCLIB,WWPA
Alpine Fir, Balsam Fir, Black
Spruce, Douglas Fir, Douglas Fir
South, Engelmann Spruce, Idaho
White Pine, Jack Pine, Lodgepole WCLIB,WWPA
Loblolly Pine, Longleaf Pine,
Shortleaf Pine, Slash Pine
SPIB
Balsam Fir, Black Spruce,
Engelmann Spruce, Jack Pine,
NELMA, NSLB,
Lodgepole Pine, Red Spruce,
WCLIB,
White Spruce
WWPA

Fonte: AITC – 117 Manufacturing (2001).

Na América do Norte, o Pinus elliottii recebe o nome comercial de Slash Pine
e o Pinus taeda o nome de Loblolly Pine. Ambos fazem parte do grupo Southern

Pine e, portanto, são classificados segundo as regras do Southern Pine Inspection
Bureau (SPIB).
2.3.3.3 Regras de classificação e inspeção do SPIB
O SPIB é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à manutenção de
normas de qualidade para a indústria de Southern Pine dos Estados Unidos. O apoio
financeiro é derivado inteiramente dos produtores de Southern Pine, embora os
benefícios deste programa se estendam para todos, engajados na produção,
comercialização e distribuição do Southern Pine dos Estados Unidos.
Uma função importante do SPIB é a formulação e publicação de regras de
classificação para o Southern Pine. De acordo com SOUTHERN PINE
INSPECTION BUREAU (1994), mais de 95% da produção industrial de Pinus é
classificada e comercializada de acordo com estas regras. O SPIB também mantém
uma equipe de supervisores de qualidade. Esta equipe inspeciona as práticas de
classificação e transporte nas serrarias associadas. Por meio de treinamento dos
classificadores, o SPIB auxilia as serrarias na manutenção de um alto grau de
eficiência na classificação e observação das exigências das regras no embarque de
todas as mercadorias.
Por exigência da National Grading Rule, as regras do SPIB, como todas as
outras regras de classificação visual em vigor nos Estados Unidos, são baseadas na
norma ASTM D245-93 para o estabelecimento dos critérios de classificação.
2.3.3.3.1 Classificação quanto ao uso
O efeito de determinadas características na resistência depende tanto da
extensão dos defeitos, bem como da maneira como a peça é usada. Desta forma, uma
classificação estrutural eficiente requer que as peças de madeira também sejam
classificadas em função de suas dimensões e de seu uso. De acordo com a norma
ASTM D245, as peças são classificadas quanto à dimensão e uso em:
•

Caibros e pranchas: Peças de seção transversal retangular, com
espessura variando de 38mm à 89mm e com largura maior ou igual à
89mm. Estas peças são classificadas principalmente para resistirem a
esforços de flexão em relação aos eixos de maior e menor inércia.

•

Vigas e longarinas: Peças de seção retangular com espessura igual a
114mm e tendo altura igual ou superior a 165mm. Estas peças são
classificadas para resistirem a esforço de flexão em relação ao eixo de
maior inércia.

•

Postes e colunas: Peças de seção retangular em que ambos os lados
são maiores ou igual a 114mm, sendo que o maior lado deve ser
menos de 38mm superior ao menor lado. Estas peças são classificadas
para resistirem a esforços de compressão.

•

Tábuas: Peças de seção retangular em que a espessura é inferior a
38mm, sendo que a largura é igual ou superior à 38mm, porém menor
que 140mm. Estas peças são classificadas para serem usadas tanto em
aplicações não estruturais como para aplicações estruturais.

2.3.3.3.2 Critérios para limitação dos defeitos segundo a norma ASTM
D245
A classificação visual é realizada pelo exame das quatro faces e das
extremidades de cada peça. A localização e a natureza dos nós, bem como outras
características aparentes na superfície da madeira são avaliadas por todo o
comprimento da peça.
Os princípios básicos da classificação visual estrutural, descritos na norma
ASTM D245-93, foram estabelecidos para permitir a avaliação de qualquer peça em
termos de uma razão de resistência para cada propriedade avaliada.
As razões de resistência associadas com nós em elementos fletidos foram
derivadas da relação teórica entre a capacidade resistente de um elemento com seção
transversal reduzida pelo maior nó para a capacidade resistente de um elemento sem
defeitos.
A norma ASTM D245-93 fornece equações teóricas para a determinação da
máxima dimensão permissível dos nós em cada classe, em função da razão de
resistência a flexão estabelecida pela National Grading Rule. Estão equações são
reproduzidas no Anexo A deste trabalho.

As razões de resistência relacionadas com fibras cruzadas foram obtidas
experimentalmente.
A norma ASTM D245-93 considera que as fendas e rachas reduzem somente
a resistência ao cisalhamento devido à flexão da peça. As razões de resistência
associadas às fendas são derivadas teoricamente, considerando a redução da seção
transversal pelas fendas.
A resistência à compressão normal às fibras é pouco afetada pelas
características de redução de resistência e considera-se uma razão de resistência de
100%.
A resistência à tração da madeira foi relacionada com a resistência à flexão e
a razão de resistência para a tração foi determinada experimentalmente por DOYLE
& MARKWARDT (1967).
2.3.3.3.3 Medição das características de crescimento
A seguir serão apresentados os critérios de medição das características de
crescimento estabelecidos na norma ASTM D245-93 e incorporados pelo SPIB para
a elaboração de suas regras de classificação visual, assim como fazem as outras
agências de classificação norte-americanas.
2.3.3.3.3.1 Inclinação das fibras
A inclinação das fibras resultante de serragem diagonal, ou fibras espiral ou
torcida na árvore é medida pelo ângulo de inclinação das fibras em relação à
extremidade da peça. O ângulo é expresso como uma inclinação.
A inclinação das fibras é medida e limitada nas quatro faces por todo o
comprimento de uma peça, e na zona que apresentar a maior inclinação geral,
desconsiderando o pequeno desvio em torno dos nós. Os desvios localizados somente
são considerados quando a peça tiver menos de 89mm de largura, ou altura inferior à
38mm.

Figura 3 - Medição da inclinação das fibras de uma peça de madeira.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

2.3.3.3.3.2 Nós
Deve-se medir os nós de maior dimensão posicionados no centro da face
larga, na borda da face larga e na face estreita das peças.

Figura 4 - Identificação dos nós em uma peça de madeira.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Um conjunto de nós é tratado como um nó individual. Observa-se, entretanto,
que no caso de se ter dois ou mais nós próximos, mas com fibras inclinadas em torno
de cada nó individualmente, não se deve considerar como um conjunto de nós.
Os buracos associados com nós são medidos e limitados da mesma maneira
que os nós.

Figura 5 – Nós individuais.
Fonte: ASTM D245-93.

Figura 6 – Conjunto de nós.
Fonte: ASTM D245-93.

Um nó na face larga de um elemento fletido ou tracionado é considerado
como um nó de borda se a distância do centro do nó à borda for igual ou menor a 2/3
do diâmetro do nó.

Figura 7 – Nó na borda de uma peça.
Fonte: ASTM D245-93.

2.3.3.3.3.2.1 Nós em caibros e pranchas
Os nós podem ser medidos diretamente na superfície da peça, ou podem ser
medidos pelo método da equivalência, em que a proporção da seção transversal da
peça ocupada pelo nó é multiplicada pela largura real da face em que ocorre para
determinar o diâmetro do nó equivalente.

Figura 8 – Medição de um nó na face estreita.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

De acordo com a norma ASTM D245-93, a dimensão de um nó localizado na
face estreita é igual à distância entre as linhas paralelas às bordas da peça e que
cercam o nó.
Além do diâmetro dos nós na face estreita das peças, a regra de classificação
visual do SPIB também limita a profundidade do nó, sendo esta profundidade medida
pela posição da medula na peça.
Um nó na face estreita, que apareça também na face larga (não contendo a
intersecção das duas faces), de uma peça que não contenha medula é medido e
classificado na face larga, sendo o seu diâmetro igual a media da maior e da menor
dimensão.

Figura 9 – Medição de um nó que aparece nas duas faces de uma peça sem medula.
Fonte: ASTM D245-93.

A dimensão de um nó na face larga é a média da maior e da menor dimensão.

Figura 10 – Medição de um nó na face larga.
Fonte: ASTM D245-93.

Qualquer nó que contenha a intersecção de duas faces em uma peça que não
contenha medula, incluindo um nó que se estenda por toda a largura da face, é
considerado um nó de canto. Um nó de canto é medido pelas linhas paralelas às
bordas da peça e é classificado em relação à face em que é medido.

Figura 11 - Medição de um nó de canto em peça sem medula.
Fonte: ASTM D245-93.

Um nó de canto em uma peça contendo medula é medido tanto por sua
largura na face estreita entre as linhas paralelas as bordas, ou pelo seu menor
diâmetro na face larga, utilizando-se o maior diâmetro.

Figura 12 - Medição de um nó de canto em peça contendo medula.
Fonte: ASTM D245-93.

A soma do diâmetro de todos os nós em 152mm de comprimento de uma
peça não deve exceder duas vezes a dimensão do maior nó permissível para a classe.
Dois ou mais nós do máximo, ou próximo ao máximo tamanho permitido para a
classe não devem ser admitidos em 152mm de comprimento em uma face. Qualquer
combinação de nós, que no julgamento do classificador torne a peça inadequada para
o uso desejado não deve ser admitida.
Quando a peça de madeira é destinada para aplicações de flexão com um
único vão, as dimensões dos nós na face estreita e na borda da face larga podem ser
aumentadas gradativamente do tamanho máximo permitido no terço central para
duas vezes esta dimensão nas extremidades das peças, mas a dimensão do nó não
deve exceder o tamanho máximo permitido no centro da face larga. O tamanho do nó
na face larga pode ser aumentado gradativamente do tamanho máximo permitido na
borda do terço central da peça para até duas vezes esta dimensão nas extremidades da
peça. Entretanto, as regras de classificação visual do SPIB não consideram este
incremento na dimensão do nó ao longo do comprimento das peças
Quando a peça é destinada para aplicações de flexão em vãos contínuos não
se permite o incremento gradativo na dimensão dos nós para os dois terços laterais de
seu comprimento.

2.3.3.3.3.2.2 Nós em vigas e longarinas
O tamanho de um nó na face estreita de uma viga ou longarina corresponde à
largura entre as linhas que cercam o nó, sendo que estas linhas são paralelas às
bordas da peça. Quando um nó na face estreita de uma peça sem medula se estende
até 1/4 da largura da face larga, este nó é medido na face larga.
O tamanho de um nó na face larga é medido pelo seu menor diâmetro. Um nó
na borda da face larga é limitado à mesma dimensão como um nó na face estreita.

Figura 13 - Medição do diâmetro dos nós em uma viga.
Fonte: ASTM D245-93.

Um nó de canto em uma viga ou longarina contendo medula pode ser medido
por sua largura na face estreita entre as linhas paralelas as bordas ou por seu menor
diâmetro na face larga, o que for maior, um nó de canto em uma peça sem a presença
de medula é medido pelo menor destes dois.
A soma das dimensões de todos os nós contidos em metade do comprimento
de uma face em uma viga com 6,10m (20ft) ou menos de comprimento, quando
medido como especificado para a face em consideração, não deve exceder quatro
vezes a dimensão do maior nó permitido nesta face. Esta restrição em uma viga com
mais de 6,10m deve ser aplicada para qualquer 3,0m (10ft) de comprimento contido
em metade do comprimento da peça.
Quando a peça de madeira se destina a aplicações de flexão em um único vão,
as dimensões dos nós na face estreita e na borda da face larga podem ser
incrementadas gradativamente, do tamanho máximo permitido no terço central do
comprimento, para duas vezes este tamanho nas extremidades da peça, exceto que o

tamanho deste nó não deve exceder o tamanho permitido no centro da face larga. O
tamanho do nó na face larga pode ser incrementado proporcionalmente do tamanho
permitido na borda para o tamanho permitido no centro.
Quando a peça é destinada para aplicações de flexão em vãos contínuos, as
restrições para os nós no terço central devem ser aplicadas para os dois terços laterais
de seu comprimento.
2.3.3.3.3.2.3 Nós em postes e colunas
O tamanho de um nó em qualquer face de um poste ou coluna é tomado como
o diâmetro de um nó circular, o menor dos dois diâmetros de um nó oval, ou o maior
diâmetro perpendicular ao comprimento de um nó diagonal.
Um nó de canto é medido em todo o lugar que sua medida representar o
verdadeiro diâmetro do galho causador do nó.
A soma das dimensões de todos os nós em qualquer 152mm (6”) de
comprimento de um poste ou coluna não deve exceder duas vezes o tamanho do
maior nó permitido. Dois ou mais nós do máximo tamanho, ou próximos ao máximo
tamanho permitido não devem ser admitidos em 152mm de comprimento de uma
face.
Em elementos comprimidos, com largura maior que a espessura, a dimensão
dos nós em ambas as faces, larga e estreita, não deve ultrapassar a dimensão
permitida na face larga.

Figura 14 - Medição do diâmetro dos nós em uma coluna.
Fonte: ASTM D245-93.

2.3.3.3.3.2.4 Nós em tábuas
Os nós nas tábuas são medidos pela média dos diâmetros nas duas faces
opostas, sendo cada diâmetro tomado como a distância entre as linhas paralelas às
bordas da tábua. Os nós não são medidos na face estreita, desde que eles apareçam
também em uma ou ambas as faces largas.
A soma dos diâmetros dos nós em 152mm (6”) de comprimento em qualquer
posição das peças não deve exceder duas vezes a dimensão do maior nó permitido
para a classe. Dois ou mais nós da máxima dimensão permitida não devem ser
admitidos nos mesmos 152mm de comprimento em uma face.

Figura 15 - Medição do diâmetro dos nós em tábuas.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Na América do Norte uma grande quantidade de Southern Pine é usada na
construção civil para fins não estruturais, como revestimento de paredes ou para
assoalho. Assim estas peças são classificadas pela aparência, e sua resistência não é o
fator de maior importância.
De acordo com o SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994), as
classes de aparência e, portanto, não estruturais para as tábuas são: Nº1, Nº2, Nº3, e
Nº4. Observando que as classes Nº1, Nº2 e Nº3 não têm nenhuma relação com as
classes definidas pela norma National Grading Rule, visto que esta norma
uniformiza os procedimentos de classificação somente para caibros e pranchas.
As classes estruturais para as tábuas são a INDUSTRIAL 55, a
INDUSTRIAL 45 e a INDUSTRIAL 26.

Ainda de acordo com o SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994)
as peças da classe INDUSTRIAL 55 devem apresentar as mesmas características das
peças da classe Nº1 para caibros e pranchas, as peças da classe INDUSTRIAL 45
devem apresentar as mesmas características das peças da classe Nº2 para caibros e
pranchas e as peças da classe INDUSTRIAL 26 devem apresentar as mesmas
características das peças da classe Nº3 para caibros e pranchas.
2.3.3.3.3.3 Racha anelar e fenda
Observa-se na literatura uma discordância com relação à maneira de medir as
rachas e as fendas.
De acordo com a norma ASTM D245-93 o tamanho de uma racha anelar é
igual ao seu comprimento ao longo da curvatura do anel de crescimento em que
ocorre. Se a racha atravessar a peça em espessura, o tamanho da racha é igual ao
comprimento médio da racha medido paralelamente ao comprimento da peça.

Figura 16 – Forma de medir uma racha conforme ASTM D245-93.
Fonte: ASTM D245-93.

Para norma ASTM D245-93 a medida das fendas superficiais é dada pela
profundidade média medida pelas linhas que cercam a fenda e que são paralelas às
faces largas da peça.

Figura 17 – Formas de medir uma fenda conforme ASTM D245-93.
Fonte: ASTM D245-93.

O SPIB simplifica a forma de medir as rachas e as fendas uniformizando as
medições. Para o SPIB, o tamanho de uma racha anelar na extremidade de uma peça
é igual à sua extensão medida paralelamente ao comprimento da peça.

Figura 18 – Formas de medir uma racha.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

O fendilhado na extremidade das peças não é limitado. As fendas que
atravessam a peça em espessura são medidas e limitadas por sua extensão medida
paralelamente ao comprimento da peça.

Figura 19 – Fenda superficial.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Figura 20 – Fenda que atravessa a peça em espessura.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

O anexo A deste trabalho traz as limitações no comprimento das rachas e
fendas descritas nas regras de classificação visual do SPIB.
Fora da zona crítica, em elementos fletidos, e em elementos carregados
axialmente, as fendas e as rachas anelares têm pouco ou nenhum efeito nas
propriedades de resistência e não são limitadas por esta razão. Pode ser aconselhável
limitá-las em algumas aplicações por questão estética, ou para prevenir a penetração
de umidade e conseqüente apodrecimento.
2.3.3.3.3.4 Empenamento
O termo empenamento refere-se à qualquer desvio na forma geométrica
inicial de uma peça de madeira, incluindo encurvamento, encanoamento,

arqueamento, e torcimento. Apesar da norma ASTM D245 não apresentar critérios
com relação à restrição do empenamento, as regras de classificação do SPIB
apresentam limitações para os tipos de empenamento mais freqüentes nas peças de
madeira. Estas limitações são reproduzidas abaixo.
Encurvamento: É definido como um empenamento em relação ao eixo de
menor inércia de uma peça de madeira.

Figura 21 - Medição do encurvamento.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

O encurvamento é medido no ponto de maior deslocamento em relação à
linha reta que une as duas extremidades da peça.
De acordo com SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994), o
encurvamento máximo permitido em uma classe é determinado da seguinte forma:
•

Peças com espessura inferior a 38mm: O encurvamento máximo
permissível é igual a três vezes o arqueamento máximo para peças
com largura de 38mm.

•

Peças com espessura maior ou igual a 38mm e inferior a 64mm: O
encurvamento máximo permissível é igual a duas vezes o
arqueamento máximo para peças com largura de 38mm.

•

Peças com espessura maior ou igual a 64mm: O encurvamento
máximo permissível é igual ao arqueamento máximo para peças com
esta espessura.

Encanoamento: Empenamento de uma peça de madeira de forma que a
seção transversal apresente um lado côncavo e outro convexo.

Figura 22 – Medição do encanoamento.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Arqueamento: É definido como um empenamento em relação ao eixo de
maior inércia de uma peça de madeira. A figura 23 mostra como o arqueamento é
medido.

Figura 23 - Medição do arqueamento.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Torcimento: É definido como uma combinação de empenamentos em
relação aos eixos de maior e de menor inércia da peça de madeira em forma
espiralada.

Figura 24 – Medição do torcimento.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

2.3.3.3.3.5 Densidade
Além da classificação com relação a defeitos, a norma ASTM D245-93
também estabelece classes de densidade para a madeira, em função da taxa de

crescimento da madeira serrada. O termo taxa de crescimento se refere à quantidade
de anéis de crescimento presentes em 2,5cm (1”) de comprimento, medidos em uma
linha radial representativa. Assim, para ser considerada como densa, a peça de
madeira deve ter seis ou mais anel de crescimento e, além disso, mais de (1/3) um
terço da seção transversal deve ser madeira de inverno. Peças com quatro ou mais
anéis de crescimento, e tendo mais da metade da seção transversal com madeira de
inverno podem ser consideradas como densa. Para ser considerada de média
densidade a peça deve ter quatro ou mais anéis de crescimento. Peças com menos de
quatro anéis de crescimento são consideradas de baixa densidade.
As classes de densidade definidas pela ASTM D245-93 são apresentadas na
tabela 12 a seguir:
Tabela 12- Classes de densidade definidas na ASTM D245-93
Classe

Anéis / 2,5cm

Quantidade de madeira
de inverno

Densa

≥6
≥4

> 1/3
> 1/2

Media

≥4

Baixa

<4

Fonte: ASTM D245-93

Figura 25- Linha radial representativa em peças contendo medula.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Figura 26 - Linha radial representativa em peças sem medula.
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Observou-se na literatura que na prática as classes de média e baixa
densidade são unidas e recebem o nome de não-densa. As madeiras densas são
designadas pela letra D, sendo as madeiras não-densas designadas por ND.
2.3.4 Determinação das propriedades de resistência
2.3.4.1 Baseando na resistência de corpos-de-prova
Nos Estados Unidos, a determinação das propriedades de dimensionamento
da madeira foi baseada nas propriedades mecânicas de pequenos corpos-de-prova
isentos de defeitos, GREEN & KRETSCHMANN (1999). De acordo com GREEN
(1998), os procedimentos para a determinação das propriedades mecânicas para o
dimensionamento

da

madeira

visualmente

classificada

foram

estabelecidos

inicialmente há 50 anos atrás. Eles envolvem os resultados de testes em pequenos
corpos-de-prova isentos de defeitos os quais são modificados por coeficientes de
modificação para a derivação das propriedades de dimensionamento. Os ajustes são
feitos para as dimensões dos nós e outros defeitos naturalmente decorrentes das
características de crescimento.
Assim, cada propriedade de resistência de uma peça de madeira, visualmente
classificada, é derivada do produto da resistência característica de corpos-de-prova
isentos de defeitos (para cada espécie) pela razão de resistência da peça de madeira e
pelos fatores de modificação:
f d = SR ⋅ f k ⋅ K
Sendo:
fd = resistência de cálculo da peça estrutural de madeira serrada;

(2)

fk = resistência característica de corpos-de-prova isentos de defeitos, dada na
norma ASTM D2555 ou determinada em teste com corpos-de-prova,
conforme a norma ASTM D143;
SR = razão de resistência para a propriedade considerada;
K = (CM⋅CF⋅CD⋅Ct⋅Cfu);
CM = coeficiente de umidade;
CF = coeficiente de dimensão;
CD = coeficiente de duração de carregamento;
Ct = coeficiente de temperatura;
Cfu = coeficiente que leva em conta em que posição a peça é usada.
DOYLE & MARKWARDT (1966), realizaram testes em peças estruturais de
Southern Pine com o objetivo de estabelecer propriedades de resistência em peças de
madeira visualmente classificada e também de verificar as relações entre
propriedades de resistência e rigidez. As amostras representativas de madeira de
diversas dimensões foram obtidas em 10 estados norte-americanos. Para os testes de
flexão estática em relação ao eixo de maior inércia das peças, foram adotados os
procedimentos da norma ASTM D198. Os procedimentos para os testes de flexão
sobre o eixo de menor inércia e os testes de compressão paralela foram
desenvolvidos por não haver procedimentos normatizados na época. Nos testes com
corpos-de-prova isentos de defeitos cortados a partir das peças de dimensões
estruturais foram adotados os procedimentos da norma ASTM D143.
Em todos os testes, as peças foram aleatoriamente colocados na máquina de
testes, sem sistematizar a colocação com relação aos nós, desvios de fibras,
empenamento ou qualquer outro defeito. Foram determinadas também a massa
específica e a umidade de cada peça.
Antes dos testes foram determinadas as razões de resistência para cada peça,
conforme a norma ASTM D245. Após os testes de flexão, uma seção não danificada
contendo madeira livre de defeitos foi cortada de cada peça rompida para confecção
de corpos-de-prova de flexão.

Após a análise dos resultados, DOYLE & MARKWARDT (1966) concluíram
que:
•

O módulo de ruptura (MOR) e os valores de resistência ao
cisalhamento são iguais aos previamente publicados para peças de
dimensões estruturais da espécie Pinus Sp, enquanto que a resistência
à compressão e o módulo de elasticidade (MOE) foram 6% menores, e
a resistência à compressão normal foi 16% menor que os valores
tabelados.

•

Nas análises das classes visuais foi mostrado que, na flexão, para
todas as classes e dimensões, 5,1% das peças romperam abaixo do
nível de resistência apresentado nas regras de classificação. Este valor
é próximo ao limite de exclusão de 5% associado com as resistências
na classificação. Em duas classes, da dimensão 38mm x 89mm, não
houve peças que falharam abaixo do nível de resistência estabelecido.
Na compressão paralela às fibras, nenhuma peça em nenhuma das
dimensões ou classes falharam no nível de resistência estabelecido
para a classe.

•

Os dados obtidos nos testes revelaram um meio para avaliar a
eficiência da classificação visual com relação a resistência à
compressão e a resistência à flexão. Adotando a eficiência como
sendo a relação entre a resistência apresentada nas regras de
classificação

visual

dividida

pela

capacidade

total

da

peça

determinada nos testes, a classificação visual mostrou uma eficiência
média de 48% para a flexão e 43% para a compressão. Isto ilustra
como a classificação visual contém grandes quantidades de material
de elevada resistência que não são usados com seu total potencial.
•

Foi obtido um coeficiente de correlação linear igual a 0,945 entre os
valores do MOE no sentido de maior inércia com o MOE no sentido
de menor inércia da peça.

•

As relações entre o MOR no sentido de maior inércia para o MOE no
sentido de menor inércia mostram uma grande variação nos

coeficientes de correlação entre as várias classes e dimensões. O
coeficiente de correlação linear encontrado foi de 0,679 para a
dimensão 38mm x 89mm, 0,607 para a dimensão 38mm x 140mm,
0,674 para a dimensão 38mm x 184mm e 0,443 para a dimensão de
38mm x 235mm.
GREEN & KRETSCHMANN (1987) realizaram testes de flexão e
compressão paralela em aproximadamente 200 peças de 140mm x 140mm x 3m de
Southern Pine com o objetivo de avaliar as propriedades estabelecidas pela
classificação visual para peças de madeira de 140mm x 140mm, e estabelecer uma
base técnica para a classificação mecânica de postes e colunas de Southern Pine. As
amostras foram obtidas de duas serrarias dos estado do Mississipi e Alabama. As
peças de madeira foram classificadas por um supervisor de qualidade do Southern
Pine Inspection Bureau (SPIB) para características que afetam diretamente as
propriedades de resistência, tais como nós e inclinação de fibras. Metade das peças
foram classificadas como Select Structural e metade como Nº 2. As madeiras
estavam secas no momento da compra e elas foram armazenadas por vários meses
antes dos testes. Foram medidas todas as dimensões e todas as peças foram pesadas.
Os testes de flexão foram conduzidos de acordo com a norma ASTM D 198.
As vigas foram testadas com aplicação de carga em três pontos a uma relação
vão:altura igual a 17. A velocidade de deslocamento do pistão da máquina foi de
5mm/min, levando as peças à ruptura em torno de 20 minutos. Após os testes, uma
parte não danificada das peças foi retirada para a determinação do teor de umidade e
da densidade seguindo-se as normas ASTM D4442 e D2395 respectivamente.
Os testes de compressão paralela às fibras foram conduzidos de acordo com a
norma ASTM D198 e foram realizados com peças de 2,80m de comprimento. A
velocidade de deslocamento foi de 2,5mm/min, levando a peça à ruptura em
aproximadamente 13 minutos. O módulo de elasticidade na compressão paralela às
fibras foi determinado usando medidas de deslocamento feitas com dois
Transformadores Diferenciais de Variação Linear (LVDT) em ambos os lados das
peças. O MOE foi determinado com duas leituras.

As propriedades das madeiras visualmente classificadas são mostradas na
tabela 13.
Tabela 13 - Propriedades de peças de 140mm x 140mm de Southern Pine.
Propriedade

Classe

a

Teor de
Tamanho
umidade Densidadeb
da amostra
(%)

c

Média
(MPa)

COV
(%)

5º percentil
(Mpa)

MOE flexão estática

SS
Nº 2

47
52

14
14

0,48
0,46

9879
8921

28,6
32,9

5791
4612

MOE compressão paralela

SS
Nº 2

50
52

12
12

0,48
0,45

10825
9556

29,0
28,2

5902
5095

MOR

SS
Nº 2

47
52

14
14

0,48
0,46

36,1
26,3

23,9
37,4

22,5
13,9

Resistencia a
compressão paralela

SS
Nº 2

50
52

12
12

0,48
0,45

25,7
22,7

23,3
24,7

17,9
15,7

a. SS é Select Structural.
b. Densidade baseada no volume e peso seco.
c. Coeficiente de variação.

Fonte: GREEN & KRETSCHMANN (1987)

Em todos os casos, as propriedades da classe Select Structural foram
significativamente maiores que as propriedades da classe Nº2 (ao nível de
significância de 5%) e o MOE à compressão foi maior que o MOE à flexão. A tabela
14 apresenta os valores das propriedades de resistência determinados por meio da
estatística não-paramétrica.
Tabela 14 - Propriedades experimentais e usuais para colunas de Southern Pine.
ICa 0,75
Inferior
Superior
(MPa)
(MPa)

Valor usual de
cada propriedade
(MPa)

Classe

Ponto
estimado
(MPa)

MOE médio

SS
Nº 2

9860
8890

9240
7790

10690
9030

10530
8410

MOR 5º percentil

SS
Nº 2

22,6
13,9

21,4
13,3

24,1
15,9

21,7
12,3

Resistência a
compressão 5º percentil

SS
Nº 2

17,9
15,7

17,4
13,6

18,7
16,8

13,7
7,6

Propriedade

a. Intervalo de Confiança.

Fonte: GREEN & KRETSCHMANN (1987).

Os resultados do estudo realizado por GREEN & KRETSCHMANN (1987), para
peças de Southern Pine com dimensões de 140mm x 140mm, revelam que:
•

O MOR e o MOE a flexão, determinados nos testes confirmam os valores
atualmente atribuídos para estas propriedades.

•

O valor atribuído para a resistência à compressão paralela é conservador para
as madeiras desta dimensão.

Alguns autores apontam deficiências no método baseado na resistência de
corpos-de-prova isentos de defeitos para a derivação das propriedades de resistência
e rigidez de peças de dimensões estruturais, notadamente quanto ao modo de ruptura
e quanto à distribuição de freqüências.
MADSEN (1992) afirma que “uma peça estrutural de madeira é diferente da
madeira isenta de defeitos como o cimento é diferente do concreto”. A razão
fundamental para isso é que os pequenos corpos-de-prova isentos de defeitos e as
peças estruturais de madeira apresentam diferentes modos de ruptura. Em testes de
flexão, por exemplo, o início da ruptura nos pequenos corpos-de-prova isentos de
defeitos acontece na face comprimida onde aparecem esmagamentos das fibras;
posteriormente, ocorre o progressivo rebaixamento da linha neutra e o conseqüente
aumento das tensões na face tracionada, levando a peça à ruptura. Uma peça de
dimensões estruturais contém características naturais de crescimento tal como nós e
desvios de fibras e o início da ruptura ocorre devido às tensões de tração normal às
fibras. Segundo MADSEN (1992), o método de teste em pequenos corpos-de-prova
isentos de defeitos não pode fornecer base confiável para propósitos estruturais.
O valor característico é calculado considerando uma distribuição normal ou
gaussiana como sendo uma representação apropriada da distribuição de resistências.
Assim o valor característico inferior, é determinado pela equação 3.
f k = f m − 1,645 ⋅ S d

(3)

Sendo:
fk = valor característico inferior, ou resistência característica;
fm = valor médio da resistência;
Sd = desvio padrão da amostra.
Esta equação considera que a distribuição normal se ajusta convenientemente
para os dados de resistência dos pequenos corpos-de-prova isentos de defeitos.

MARTINEZ (2000), analisando a distribuição de freqüências para a
resistência a compressão paralela de 100 corpos-de-prova da espécie eucalipto
grandis (Eucalyptus grandis), comprovou que a distribuição de freqüências não
segue uma distribuição normal, conforme mostra a figura 27. Como conseqüência, o
valor característico determinado pela equação 3 é incorreto.

Figura 27 - Histograma de freqüências relativas.
Fonte: MARTINEZ (2000)

MARTINEZ (2000) utiliza uma transformação logarítmica para a obtenção de
uma distribuição normal aproximada. O histograma de freqüências relativas para os
dados transformados é mostrado na figura 28.

Figura 28 - Histograma de freqüências relativas para os dados transformados.
Fonte: MARTINEZ (2000)

Outra solução seria utilizar uma distribuição assimétrica como a de Weibull,
por exemplo.

A partir do exposto, pode-se notar a necessidade do emprego de um modelo
estatístico para a determinação de níveis de resistência mais econômicos, em que se
possa empregar a madeira de forma mais racional.
Estas constatações conduzem ao segundo método de determinação das
propriedades de dimensionamento de elementos estruturais de madeira, o
procedimento baseado na resistência de elementos estruturais.
2.3.4.2 Baseando na resistência de elementos estruturais
Deve estar claro agora que é necessário outro critério para a derivação das
propriedades de resistência de peças estruturais com confiabilidade similar a outros
materiais estruturais.
Uma nova filosofia de derivação das propriedades de dimensionamento foi
desenvolvida para aplicação no programa norte-americano (In-grade Test Program)
para a determinação das propriedades de resistência de peças estruturais. Para esta
nova filosofia, de acordo com MADSEN (1992), os resultados dos testes devem, o
mais fielmente possível, refletir as condições finais de uso das peças de dimensões
estruturais. Assim, tomando-se como exemplo, elementos fletidos, se o pior defeito
for posicionado na região tracionada da peça, na montagem da estrutura, então os
piores defeitos devem ser propositalmente posicionados na região tracionada das
peças, durante os testes; se não, um arranjo aleatório é o mais apropriado.
O programa de testes “In-Grade” foi um dos maiores programas de teste em
um único material; pranchas de madeira. Devido ao fato das peças de madeira serem
retiradas diretamente da produção das serrarias, e serem testadas nas suas reais
classes, dimensões e espécies, este projeto ficou conhecido como programa “InGrade”. De acordo com GREEN & EVANS (1987), o programa “In-Grade” foi
desenvolvido pelo Forest Products Laboratory em cooperação com a indústria
madeireira, faculdades e muitas universidades. Os objetivos deste programa foram:
•

Determinar as propriedades mecânicas para pranchas de madeira
visualmente classificadas de 38mm de espessura;

•

Desenvolver modelos analíticos para estimar o desempenho de
estruturas leves de madeira.

Os valores de resistência para cada classe visual foram determinados por
meio de uma análise estatística dos resultados dos testes.
Conforme GREEN & EVANS (1987), o programa “In-Grade” foi composto
por quatro partes principais: procedimentos de amostragem, determinação das
características físicas e mecânicas, ajuste dos dados, e análise estatística.
2.3.4.2.1 Procedimentos de amostragem
Para o estabelecimento de propriedades mecânicas da madeira visualmente
classificada a partir de testes com elementos de dimensões estruturais, deve-se obter
uma amostra representativa da população. Para assegurar a representatividade da
amostra, bem como atingir os objetivos com um pequeno número de espécimes, as
espécies foram divididas em regiões geográficas levando-se em conta a topografia e
as características de crescimento conhecidas. A filosofia geral do programa foi
estimar as propriedades mecânicas representativas para uma espécie. Desta forma, as
serrarias de uma determinada região foram selecionadas aleatoriamente a partir de
uma lista de serrarias que produziam as espécies desejadas. Para as espécies com o
maior volume de produção (Douglas Fir-Larch, Douglas Fir (Sout), Southern Pine,
(Minor) Soutern Pines, e Hem-Fir), foram estabelecidos um número suficiente de
regiões para assegurar que o valor característico inferior das propriedades de
resistência seja representativo para as espécies. Para outras espécies, os
procedimentos de amostragem não foram desenvolvidos com tanta rigorosidade e,
por este motivo, os valores característicos das propriedades de resistência somente
são válidos quando combinados em um grupo de espécies.
Nas serrarias, as peças de madeira foram selecionadas em lotes. Cada peça de
madeira das espécies descritas acima foi visualmente classificada por um supervisor
de qualidade das agências de classificação envolvidas no programa. Não foram
selecionadas mais que 20 peças de madeira por lote para cada classe.
Nos Estados Unidos os procedimentos de amostragem para testes de peças
estruturais são estabelecidos pela ASTM D2915-94 (Standard Practice for
Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber), ou ASTM
D1990-97 (Standard Practice for Establishing Allowable Properties for VisuallyGraded Dimension Lumber from In-Grade Tests of Full-Size Specimens). É

importante assegurar a representatividade da amostra a ser testada. Para a
classificação de peças estruturais, a norma ASTM D1990-97 estipula uma matriz de
amostragem com no mínimo três dimensões de seção transversal e duas classes de
resistência, o que resulta uma matriz da ordem de 2 x 3. As classes de resistência
adotadas pela norma ASTM D1990 são Nº2 e Select Structural (SS).
2.3.4.2.2 Determinação das características físicas e mecânicas
Características físicas – Os dados coletados para a maioria das espécies
incluíram as dimensões das peças, a origem da madeira, a classe visual determinada
pelo supervisor da agência de classificação, características de redução de resistência,
causa e tipo de ruptura, teor de umidade, densidade, número de anéis de crescimento
em 2,5cm (1”), porcentagem de madeira de inverno e presença ou ausência de
medula. Para madeira seca em estufa foi anotado o método de secagem, a máxima
temperatura lida no bulbo seco e o comprimento no momento da leitura do bulbo.
Para espécimes testados em campo, o teor de umidade médio foi determinado à partir
de três leituras usando um medidor de umidade elétrico.
Características mecânicas – Os espécimes foram testados à flexão em
relação ao eixo de maior inércia, à tração e à compressão paralela às fibras seguindose os procedimentos apropriados dados na norma ASTM D198 (Standard Methods of
Static Test of Timber in Structural Sizes) ou D4761 (Standard Test Methods for
Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material). Os testes de
tração e flexão foram conduzidos em campo, utilizando equipamentos portáteis.

Figura 29 – Teste de flexão em campo.
Fonte: MADSEN (1992).

Figura 30 – Máquina de flexão utilizada no programa In-Grade alojada dentro do
porta-malas de um veículo de passeio.
Fonte: MADSEN (1992).

Os espécimes foram testados com uma velocidade de carregamento suficiente
para causar a ruptura das peças entre 0,5 e 2,5 minutos.
Os espécimes de flexão foram testados com uma relação vão:altura (L/h)
igual a 17. O carregamento foi aplicado igualmente em dois pontos do vão.
Orientação das faces: As peças foram colocadas na máquina de testes com
orientação aleatória das faces. Nos casos em que foi observado um arqueamento
pronunciado, as peças foram colocadas com o lado convexo na zona comprimida.
Orientação em relação ao comprimento: As peças foram colocadas na
máquina de testes de forma que a característica de máxima redução de resistência
seja posicionada aleatoriamente em relação ao comprimento da peça. Nos casos em
que dois ou mais defeitos forem julgados como equivalentes, o defeito mais próximo
do centro do comprimento da peça foi usado para o seu posicionamento. O MOE foi
determinado com dois níveis de carga pré-estabelecidos, sem correção no
deslocamento vertical devido aos esforços de cisalhamento. O MOR foi calculado
para a máxima força aplicada na peça, considerando as dimensões reais da peça.
Antes dos testes de tração paralela às fibras foi avaliado o MOE à flexão de
cada peça. Quando a peça de madeira testada à tração paralela às fibras não pode ser
rompida devido à limitações da máquina de teste utilizou-se a máxima força aplicada
para calcular a resistência à tração dos espécimes.

Os espécimes de compressão paralela às fibras foram enviados para o Forest
Products Laboratory (FPL), onde foram conduzidos os testes. Antes dos testes, os
espécimes foram condicionados à uma temperatura de 23ºC (74ºF) e 65% de teor de
umidade relativa (considerando o teor de umidade de 12%).
2.3.4.2.3 Ajuste dos dados
O MOR, a resistência a compressão, e o MOE foram calculados pelas
fórmulas derivadas da resistência dos materiais. Como não é possível condicionar a
madeira nas condições padrão de umidade e temperatura, foi necessário então
corrigir os resultados obtidos nos testes para as condições padrão da norma ASTM
D1990-97. As condições padrão da norma ASTM D1990-97 são: Temperatura de
23ºC e teor de umidade de 15%.
2.3.4.2.4 Análise estatística
De acordo com a norma ASTM D1990-97 deve ser apresentado um resumo
dos cálculos estatísticos contendo: tamanho da amostra, média, mediana, desvio
padrão, intervalos de confiança, estimativa não-paramétrica pontual, e limites de
tolerância. Se um método paramétrico for usado para a caracterização dos dados,
deve-se fornecer uma descrição dos procedimentos de seleção e uma tabulação dos
parâmetros da distribuição.
A análise estatística das propriedades mecânicas resultaram em oito tabelas:
1. Tabela com os valores do MOE;
2. Tabela resumida com os valores do MOR, resistência a compressão e à
tração paralela;
3. Avaliação dos dados com a distribuição de Weibull 2 parâmetros;
4. Avaliação dos dados com a distribuição de Weibull 3 parâmetros;
5. Avaliação dos dados com a distribuição Normal;
6. Avaliação dos dados com a transformação Lognormal;
7. Tabela com o 5º percentil inferior;
8. Tabela com o 50º percentil (mediana).

As tabelas foram organizadas por propriedade: flexão, tração paralela às
fibras e compressão paralela à fibras. Para cada propriedade foram feitas duas
tabelas, contendo média, mediana, ponto estimado para o 5º percentil inferior, limites
de tolerância.
Quatro tabelas apresentam informações em função das várias formas

de

distribuição de freqüência, incluindo: Weibull 3 parâmetros, Weibull 2 parâmetros,
Normal e Lognormal.
2.3.4.3 Orientação das peças
Os procedimentos de classificação visual da norma ASTM D245-93
pressupõem que as peças de madeira sejam utilizadas no sentido de maior inércia
(edgewise) e os testes de flexão para peças estruturais descritos nas normas ASTM
D198-97 e ASTM D4761-96 também são realizados em relação ao eixo de maior
inércia das peças. Assim a resistência à flexão dada pela equação 3, bem como a
resistência obtida nos testes com elementos estruturais são em relação ao eixo de
maior inércia das peças. De acordo com o SOUTHERN PINE INSPECTION
BUREAU (1994), se a peça for fletida em relação ao eixo de menor inércia (flatwise)
a resistência obtida pela equação 3 deve ser majorada pelo coeficiente dado na tabela
15.
Tabela 15 - Fator de posição para a resistência a flexão de peças classificadas
visualmente.
Espessura

38mm e 64mm

89mm

Largura

89mm
1,10
1,00
114mm
1,10
1,05
140mm
1,15
1,05
184mm
1,15
1,05
≥ 235mm
1,20
1,10
Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

2.4 Classificação mecânica
A classificação mecânica é o processo pelo qual a madeira é avaliada por
meio de um teste não-destrutivo, seguido de uma inspeção visual para avaliar certas
características que a máquina não pode avaliar adequadamente. A classificação
mecânica por tensões (MSR), a avaliação mecânica da madeira (MEL), e a E–rated
são os três tipos principais de classificação mecânica.

2.4.1 Histórico da classificação mecânica
De acordo com PLESSEY TELECOMMUNICATIONS (1973), em 1958,
institutos de pesquisas em madeira da Inglaterra, Austrália e América do Norte,
descobriram que a resistência e rigidez à flexão da madeira são altamente
correlacionadas. Eles verificaram que a rigidez (MOE) de uma peça de madeira
serrada pode ser um forte indicador de sua resistência (MOR).
Segundo GALLIGAN & MCDONALD (2000), o maior esforço que tornou a
classificação mecânica um método industrial possível foi realizado por Potlatch
Forest, Inc. (Lewiston, Idaho), Western Pine Association (Portland, Oregon),
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Melbourne,
Australia), e pelo Timber Research Unit of the Council for Scientific and Industrial
Research in South Africa. Cada uma destas organizações produziu uma máquina de
classificação comercial, usando essencialmente os mesmo princípios das relações
entre a rigidez da madeira e sua resistência à flexão, que permite um sistema de
classificação menos orientado para as espécies, do que o sistema visual de
classificação.
Os primeiros testes com a máquina de classificação por tensões
demonstraram a necessidade de alterações. Conseqüentemente, procedimentos de
controle de qualidade foram formalizados e a inspeção da classificação mecânica
tornou-se responsabilidade das agências de classificação da mesma maneira como a
classificação visual. Além disso, restrições visuais nas dimensões dos nós de borda
foram impostas para a madeira.
De acordo com GALLIGAN & MCDONALD (2000), em 1996, os sistemas
de classificação mecânica por tensões alcançaram um nível comercial importante de
uso na América do Norte. Aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos de tábuas
de madeira classificada pela máquina de tensões foram produzidos em 1996. A maior
barreira para o crescimento do sistema de classificação mecânica por tensões é a
competição comercial com a classificação visual. Os dois sistemas, que funcionam
diferentemente, podem “discordar” em qual classe a madeira deve ser classificada.
O teste não-destrutivo é altamente automatizado, e o processo requer muito
pouco tempo. Ao entrar na máquina, a madeira passa por uma série de rolos. Neste

processo, uma força provocando flexão é aplicada perpendicular ao eixo de menor
inércia da seção transversal da peça e o módulo de elasticidade de cada peça é
medido. Esta máquina é limitada a classificação de materiais finos (espessura de
38mm ou menos). Além do teste não-destrutivo, a madeira classificada pela máquina
de tensão é submetida a uma inspeção visual. Uma peça de madeira classificada
desta maneira é conhecida como MSR lumber.

Figura 31 - Esquema do funcionamento de uma máquina MSR.
Fonte: Autor.

Alguns dispositivos medem o MOE e classificam a madeira, baseados no
deslocamento vertical que ocorre sobre um pequeno vão menor que a peça de
madeira; outros medem em relação a um pequeno vão, mas consideram os resultados
obtidos em todo o comprimento da peça. Como conseqüência, a maneira em que os
dados são obtidos e a maneira com que eles são analisados e informados pelo
dispositivo influencia a especificação e a classe de resistência. Por esta razão, a saída
do dispositivo deve ser sempre calibrada com testes estáticos pela agência
supervisora.
No final da década de 70, um segundo método de classificação mecânica foi
introduzido para fornecer madeira para a indústria de Madeira Laminada Colada,
GALLIGAN & MCDONALD (2000). Pode-se dizer que a classificação E-rated é
uma alternativa para a classificação visual das lâminas de madeira, pois ela é baseada
na medida do módulo de elasticidade em relação ao eixo de menor inércia da peça
(L/h = 100) e na inspeção visual dos defeitos presentes na borda da face larga das
peças. Apesar do sistema de classificação E-rated utilizar os mesmos dispositivos
mecânicos utilizados no sistema MSR, ele não pode ser considerado um sistema de
classificação por resistência, pois não requer testes destrutivos para a avaliação das

propriedades de resistência, somente testes não-destrutivos para medir o módulo de
elasticidade.
2.4.2 Componentes de uma classificação mecânica
A classificação mecânica da madeira permite uma melhor seleção do material
para

aplicações

específicas

em

estruturas.

De

acordo

com

GREEN

&

KRETSCHMANN (1999), os componentes básicos de um sistema de classificação
mecânica são:
a) Estimativa da resistência por meio de métodos não-destrutivos de
medidas de propriedades mecânicas relacionadas com as características de
crescimento visíveis;
b) Determinação dos valores de cálculo baseando-se na resistência
estimada;
c) Controle de qualidade para assegurar que as propriedades sejam
obtidas.
Os procedimentos do controle de qualidade envolvem:
a) Operação apropriada da máquina usada para fazer as medidas não
destrutivas;
b) Utilização de um parâmetro adequado para a estimativa da
resistência a flexão;
c) Utilização de um parâmetro adequado para a estimativa da
resistência a tração e compressão.
2.4.3 Sistemas MSR E MEL
Os sistemas MSR e MEL diferem nos nomes das classes, controle de
qualidade e coeficiente de variação (COV) para os valores do módulo de
elasticidade, GREEN & KRETSCHMANN (1999).
Ainda segundo, GREEN & KRETSCHMANN (1999), os nomes das classes
do sistema MSR são uma combinação da resistência a flexão de cálculo e do módulo
de elasticidade médio em relação ao eixo de maior inércia da peça, por exemplo, a
designação 1650f-1.5E, identifica uma classe com resistência a flexão (fm) de 1650

lb/in² e módulo de elasticidade médio (E) de 1,5 x 106 lb/in², como mostrado na
tabela 16.
Os nomes das classes para a MEL começam com a letra M e são seguidos de
um número. Por exemplo, a designação M-23 identifica uma peça de madeira com Fb
igual a 2400 lb/in² e módulo de elasticidade de 1.8 x 106 lb/in². Os nomes das classes
e os correspondentes valores de projeto para o método de classificação MEL são
mostrados na tabela. 17.

Tabela 16 - Classes comuns da classificação MSR.
Classe
MSR
1200f-1,2E
1350f-1,3E
1400f-1,2E
1500f-1,3E
1500f-1,4E
1650f-1,4E
1650f-1,5E
1800f-1,5E
1800f-1,6E
1950f-1,5E
1950f-1,7E
2000f-1,6E
2100f-1,8E
2250f-1,6E
2250f-1,7E
2250f-1,9E
2400f-1,7E
2400f-1,8E
2400f-2,0E
2550f-2,1E
2700f-2,2E
2850f-2,3E
3000f-2,4E
3150f-2,5E
3300f-2,6E

Fb
(MPa)

E
(lb/in²)

8,3
9,3
9,7
10,3
10,3
11,4
11,4
12,4
12,4
13,4
13,4
13,8
14,5
15,5
15,5
15,5
16,5
16,5
16,5
17,6
18,6
19,7
20,7
21,7
22,8

1200
1350
1400
1500
1500
1650
1650
1800
1800
1950
1950
2000
2100
2250
2250
2250
2400
2400
2400
2550
2700
2850
3000
3150
3300

(GPa)
8,3
9,0
8,3
9,0
9,7
9,7
10,3
10,3
11,0
10,3
11,7
11,0
12,4
11,0
11,7
13,1
11,7
12,4
13,8
14,5
15,2
15,9
16,5
17,2
17,9

Fc,90

Ft
6

(x10 lb/in²)
1,2
1,3
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,5
1,7
1,6
1,8
1,6
1,7
1,9
1,7
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

(MPa)
4,1
5,2
5,5
6,2
6,2
7,0
7,0
8,1
8,1
9,5
9,5
9,0
10,9
12,1
12,1
12,1
13,3
13,3
13,3
14,1
14,8
15,9
16,5
17,2
18,3

(lb/in²)
600
750
800
900
900
1020
1020
1175
1175
1375
1375
1300
1575
1750
1750
1750
1925
1925
1925
2050
2150
2300
2400
2500
2650

Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

(MPa)
9,7
11,0
11,0
11,4
11,4
11,7
11,7
12,1
12,1
12,4
12,4
12,6
12,9
13,3
13,3
13,3
13,6
13,6
13,6
14,0
14,5
14,8
15,2
15,5
16,2

(lb/in²)
1400
1600
1600
1650
1650
1700
1700
1750
1750
1800
1800
1825
1875
1925
1925
1925
1975
1975
1975
2025
2100
2150
2200
2250
2350

Tabela 17 - Classes comuns da classificação MEL.
Classe
MEL
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27
M-28

Fb
(MPa)

(lb/in²)

6,2
7,6
8,3
9,0
9,7
9.7
10.7
11,0
11,0
12.4
12,4
12,4
13,4
13,8
13.8
13,8
15.9
16,2
16.5
18.6
19,0
19,3
20,7
15,2

900
1100
1200
1300
1400
1400
1550
1600
1600
1800
1800
1800
1950
2000
2000
2000
2300
2350
2400
2700
2750
2800
3000
2200

(GPa)

E
6
(x10 lb/in²)

7,6
6,9
7,6
9,0
9,7
8.3
10.3
11,0
9,7
11.7
10,3
10,3
11,7
12,4
11.0
13,1
13.1
11,7
12.4
13.1
15,2
13,8
14,5
11,7

1,1
1,0
1,1
1,3
1,4
1.2
1.5
1,6
1,4
1.7
1,5
1,5
1,7
1,8
1.6
1,9
1.9
1,7
1.8
1.9
2,2
2,0
2,1
1,7

Fc,90

Ft
(MPa)
3,4
4,1
4,5
4,8
5,5
5.5
5.9
5,9
6,6
6.9
7,6
9,0
9,0
8,3
9.0
11,0
9.7
10,3
13.1
12.4
13,8
12,4
13,8
11,0

(lb/in²)
500
600
650
700
800
800
850
850
950
1000
1100
1300
1300
1200
1300
1600
1400
1500
1900
1800
2000
1800
2000
1600

(MPa)

(lb/in²)

7,2
9,0
9,7
10,3
11,0
11.0
11.5
11,5
11,5
12.1
12,1
12,1
14,1
12,6
12.6
14,5
13.4
11,4
13.6
14.5
14,5
14,8
16,5
13,1

1050
1300
1400
1500
1600
1600
1675
1675
1675
1750
1750
1750
2050
1825
1825
2100
1950
1650
1975
2100
2100
2150
2400
1900

Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

De acordo com SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994), A
resistência à flexão dada nas tabelas 16 e 17 refere-se ao uso das peças na posição de
maior inércia (edgewise). Se as peças forem utilizadas na posição de menor inércia
(flatwise) os valores listados nas tabelas acima devem ser majorados pelo coeficiente
dado na tabela 18.
Tabela 18 - Fator de posição para a resistência a flexão de peças classificadas
mecânicamente.
Largura da peça
Fator

89mm
1,10

140mm
1,15

184mm
1,15

235mm
1,20

286mm
1,20

337mm
1,20

Fonte: SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994).

Com relação ao controle de qualidade, o sistema MSR requer que uma
amostra representativa do lote seja testada diariamente por no mínimo uma
propriedade de resistência e o módulo de elasticidade a flexão na orientação de maior
inércia da peça, sendo que o sistema MEL requer um controle diário da resistência à
tração e testes para a determinação do MOR e da rigidez à flexão em relação ao eixo
de maior inércia das peças. Finalmente, as classes de MSR são determinadas

adotando-se um COV = 11% em relação ao módulo de elasticidade, enquanto as
classes de MEL são determinadas para um COV ≤ 15%.
Todos os sistemas de classificação por resistência são baseados no uso de um
estimador para avaliar as propriedades de resistência. Na classificação visual, a
dimensão dos defeitos visuais, como os nós, é usada para avaliar a resistência. De
acordo com GALLIGAN & MCDONALD (2000), no sistema de classificação
mecânica, a combinação das dimensões dos nós presentes na borda da face larga da
peça com a medida do módulo de elasticidade têm sido um estimador tradicional.
Todos os sistemas de classificação mecânica empregam alguma forma de
inspeção visual, uma avaliação visual de características específicas que afetam a
resistência e rigidez da peça. O sistema de inspeção visual utilizado com as máquinas
de classificação por tensões limita as características de redução de resistência da
peça, fixando estas características como uma fração da seção transversal,
GALLIGAN & MCDONALD (2000).
Além das limitações com relação ao diâmetro dos nós localizados na borda
das peças, muitas agências que supervisionam a classificação exigem a limitação de
características localizadas nas extremidades das peças, ou em outras áreas não
testadas pelo dispositivo mecânico. Assim, por exemplo, os procedimentos de
inspeção visual para a classificação mecânica do SPIB limitam algumas
características de crescimento tais como: fendas, rachas anelares, inclinação das
fibras, medula podre, esmoado e empenamento.
Algumas características da classificação mecânica por tensões são melhor
compreendidas se contrastadas com as características da classificação visual.
Para a classificação visual, a National Grading Rule permite diferentes
propriedades mecânicas, para uma mesma classe visual, em função das espécies. Por
exemplo, a tabela 19 compara o módulo de ruptura a flexão e os valores do módulo
de elasticidade de uma classificação mecânica com uma classificação visual típica
em peças de 38mm x 89mm com teor de umidade igual a 15%. Os valores de E e fm
determinados pela máquina de classificação são mostrados na coluna do lado
esquerdo.

Tabela 19 - Comparação de propriedades mecânica da classificação mecânica com a
classificação visual.
Classificação
mecânica por
tensão (Fm ,
E)
2850-2.3
2700-2.2
2550-2.1
2400-2.0
2250-1.9
2100-1.8
1950-1.7
1850-1.6
1650-1.5
1500-1.4
1350-1.3
1200-1.2
900-1.0
< 900-1.0

Classificação visual (valor de Fm )
S. Pine
SS

Douglas
Fir-Larch

Hem-Fir

Classificação visual (valor de E)

SprucePine-Fir

S. Pine

SS

SS
Nº 1
Nº 2

Nº 1
Nº 2

Nº 3

Nº 3

SS

Nº 1

Nº 3

Nº 1
Nº 2

Nº 3

Hem-Fir

SprucePine-Fir

SS
Nº 1
Nº 2

SS
Nº 1;Nº 2

Nº 3

Nº 3

SS
SS

Nº 2

Douglas
Fir-Larch

Nº 1
Nº 2

Nº 1;Nº 2

Nº 3

Nº 3

Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

A tabela 19 também mostra que a correspondência direta entre as
propriedades da classificação mecânica e as propriedades da classificação visual não
é possível sem o conhecimento das espécies.
Na classificação visual, apesar das descrições serem as mesmas para todas as
espécies, (mesmas dimensões dos nós, mesmas exigências quanto à inclinação das
fibras, etc) diferentes valores de projeto são determinados para cada espécie. Este
procedimento de classificação visual resulta em um grande número de valores de
propriedades mecânicas para cada classe em função das espécies.
Segundo GALLIGAN & SNODGRASS (1970), devido ao fato da máquina
de tensões classificar a madeira em classes usando a medida mecânica de um
estimador, o resultado são classes com menos variáveis na avaliação, se comparado
com a classificação visual.
A relação entre o estimador e a propriedade mecânica de interesse é
comumente mostrada por uma técnica estatística conhecida como regressão. A figura
32 ilustra o uso de uma regressão linear para mostrar o efeito da variabilidade dos
dados na precisão de uma avaliação.

Figura 32 - Estimativa da resistência por análise de regressão.
Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

A figura 33 mostra o uso do MOE à flexão como um estimador do MOR.
Nesta figura, ao invés da linha de regressão, a linha inferior do intervalo de previsão
(I.P.) é usada para a determinação das propriedades de dimensionamento.
120,0

y = 0,0052x + 7,83
R2 = 0,6

MOR (MPa)

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

MOE (MPa)

Figura 33 - Relação típica entre o módulo de elasticidade e o módulo de ruptura.
Fonte: Autor

A linha inferior do intervalo de previsão de 90% garante, com probabilidade
de 95% que, para uma nova previsão, o valor observado seja maior que o valor
estimado.
Somente uma pequena proporção das peças recai abaixo da linha inferior do
intervalo de previsão de 90%. De acordo com GALLIGAN & MCDONALD (2000),
os valores para o dimensionamento são fixados neste ponto, com base nos fatores de
segurança e outros ajustes.

Os métodos MSR e MEL são baseados na relação existente entre o módulo de
elasticidade e a resistência à flexão da madeira. Portanto, para o estabelecimento da
correlação entre o módulo de elasticidade e a resistência à flexão para uma
determinada espécie de madeira, é necessário que se façam testes preliminares
medindo o módulo de elasticidade e determinando a resistência à flexão das peças.
A figura 34 mostra um exemplo típico da relação módulo de elasticidade x
resistência à flexão. Os termos VQL-1 e VQL-2 referem-se a peças de madeira em
que o maior defeito localizado na borda da peça não supera 1/6 e 1/4 da área da seção
transversal da peça respectivamente.

Figura 34 - Relação entre o MOR e o MOE estático em relação ao eixo de menor
inércia da peça.
Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

A partir destes dados, pode-se estimar o valor mínimo do módulo de
elasticidade para a madeira se enquadrar nas classes apresentadas nas tabelas 16 e 17.
A figura 35 ilustra como a classificação pela relação MOE x MOR tem sido
desenvolvida historicamente nos Estados Unidos, GREEN & KRETSCHMANN
(1999). O grupo de dados para uma espécie em particular é coletado, e a linha
inferior do intervalo de previsão de 90% é traçada para a espécie. GALLIGAN &
MCDONALD (2000) apresenta um processo aproximado para a determinação da
linha inferior do intervalo de previsão de 90%.Neste processo, a linha inferior do
intervalo de previsão é aproximada para uma reta, e o processo consiste em traçar

uma reta, paralela à reta de regressão e abaixo da mesma tα / 2 vez o erro padrão
estimado do MOR. Ainda segundo GALLIGAN & MCDONALD (2000) este
processo aproximado tem mostrado resultados satisfatórios para a previsão de novas
estimativas, apesar de existirem métodos estatísticos mais sofisticados.

Figura 35 - Estimativa do MOE mínimo para o enquadramento nas classes das
tabelas 16 e 17.
Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

De acordo com SOUTHERN PINE INPECTION BUREAU (2001), o valor
mínimo do MOE para a classe é o valor correspondente ao 5º percentil da
distribuição do MOE, considerando uma distribuição normal de probabilidades para
o valor do MOE. Desta forma, o valor mínimo do MOE para cada classe é definido
por:
E min = 0,82 ⋅ E m para o sistema MSR

(4)

E min = 0,75 ⋅ E m para o sistema MEL

(5)

2.4.4 Sistema E-rated
A classificação E-rated foi desenvolvida para atender os critérios da norma
norte-americana de fabricação de elementos estruturais de Madeira Laminada Colada
ANSI/AITC A190.1-92 (American National Standards for Wood Products –
Structural Glued Laminated Timber) GALLIGAN & MCDONALD (2000).
A laminação da madeira deve atender às exigências na norma AITC A190.192. As lâminas de madeira classificadas pelo E-rated são diferenciadas da

classificação visual por exigências específicas de controle de qualidade e
variabilidade nos valores do módulo de elasticidade. Estes critérios são listados no
anexo D da norma AITC 117-Manufacturing-2001 (Stantard Specifications for
Structural

Glued

Laminated

Timber

of

Softwood

Species

Maufacturing

Requirementes).
Como dito anteriormente, os sistemas de classificação mecânica se baseiam
no componente humano para a classificação visual. GALLIGAN & MCDONALD
(2000), utilizam o termo nível de qualidade visual (Visually Quality Level) (VQL)
para representar as limitações nas características da borda da face larga e outros
critérios como canto esmoado e empenamento.
O conceito de nível de qualidade visual (VQL) e os termos VQL-1, VQL-2,
VQL-3 e VQL-4, são introduzidos para indicar as características visuais de uma peça
de madeira, quando uma combinação de métodos visuais e mecânicos é utilizada
para classificar a madeira. Esta dimensão admissível para as características da borda
é diferente para cada uma das quatro classes VQL e é especificada como uma fração
da seção transversal.
Os níveis de qualidade visual da classificação mecânica são equivalentes às
classes da classificação visual, como mostra a tabela 20.
Tabela 20 - Equivalência aproximada das dimensões dos nós de borda para a
classificação mecânica e visual.
Classificação mecânica

Classificação visual

VQL

Nós de borda como
fração da seção
transversal

Peças estrutuais
leves ou vigas

Nós de borda
como fração da
seção transversala

1
2
3
4

1/6
1/4
1/3
1/2

Select Structural
Nº 1
Nº 2
Nº 3

1/6+
1/4+
1/3+
1/2+

a

O sinal positivo significa que a dimensão do nó, computado como uma fração da seção transversal, é
sensivelmente maior que a fração mostrada.

Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

Para o dimensionamento de elementos estruturais de Madeira Laminada
Colada a norma ASTM D3737-96 apresenta uma tabela relacionando valores de
resistência com valores de MOE em relação ao eixo de menor inércia.

A dimensão máxima permitida para os nós para as várias dimensões e classes
de madeira tanto na classificação mecânica quanto na visual, são mostradas na tabela
21.
Tabela 21 - Dimensões máximas admissíveis dos nós localizados na borda das peças
para a classificação mecânica e visual.
Dimensão
(mm)
38 x 64
38 x 89
38 x 140
38 x 184
38 x 235
38 x 286

Mecânica
VQL-1
1,11
1,43
2,38
3,02
3,97
4,76

Visual
SS
1,27
1,91
2,86
3,81
4,76
5,72

Mecânica
VQL-2
1,59
2,22
3,49
4,60
5,87
7,14

Visual
Nº1
1,91
2,54
3,81
5,08
6,35
7,62

Mecânica
VQL-3
2,06
3,02
4,60
6,19
7,78
9,53

Visual
Nº2
2,20
3,20
4,80
6,40
8,30
9,50

Mecânica
VQL-4
3,18
4,45
6,99
9,21
11,75
14,29

Visual
Nº3
3,20
4,40
7,00
8,90
11,40
14,00

Fonte: GALLIGAN & MCDONALD (2000).

Esta tabela demonstra, por exemplo, que as exigências para as dimensões dos
nós localizados na borda para a classe Select Structural são similares às exigências
para a classe VQL-1, porém a classe Select Structural permite que a dimensão do nó
localizado na borda seja sensivelmente maior. Assim, uma peça de madeira de
dimensões 38mm x 64mm (nó de borda com diâmetro máximo de 1,27cm) será
classificada entre as classes VQL-1 (nó de borda com diâmetro máximo de 1,11cm) e
VQL-2 (nó de borda com diâmetro máximo de 1,59cm).
A norma AITC 117-Manufacturing-2001 determina que as classes de E-rated
devem ser designadas somente com o valor do módulo de elasticidade medido em
relação ao eixo de menor inércia e a proporção dos defeitos permitidos para a classe.
Por exemplo, para uma classe com módulo de elasticidade de 1.5⋅106 psi e com
defeitos permissíveis de até 1/3 deve ser designada por 1.5E LAM-3. Esta
designação ainda pode ser abreviada para 1.5E-3. Nenhum valor de resistência é
associado com as classes de E-rated.
O anexo D da norma AITC 117 Manufacturing – 2001 fixa o valor mínimo
do MOE para cada classe de E-rated. A distribuição dos valores do MOE para a
madeira classificada pelo E-rated deve ser tal que o valor do MOE da peça de
madeira deve ser igual ou maior ao valor característico das classes mostradas na
tabela 22.

Tabela 22 - Valor mínimo do MOE para cada classe.
Classe
2.6E
2.5E
2.4E
2.3E
2.2E
2.1E
2.0E
1.9E
1.8E
1.7E
1.6E
1.5E

Média
6
( 10 psi)
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5

5º percentil
6
a
(10 psi)
2,26
2,16
2,06
1,96
1,86
1,77
1,67
1,58
1,48
1,39
1,30
1,21

a

O valor característico é determinado pela equação E5th= 0,955⋅Emédio- 0,233 (psi) dada no anexo A1 da norma
ASTM D3737-96.

Fonte: AITC 117 Manufacturing - 2001.

O apêndice C deste trabalho apresenta algumas considerações adicionais para
aplicação do sistema de classificação visual e do sistema E-rated na indústria de
Madeira Laminada Colada.
HERNANDEZ & MOODY (1996), realizaram testes de flexão em 771 vigas de
MLC em cinco espécies de coníferas e três espécies de dicotiledôneas com o objetivo
de demonstrar que vigas de MLC feitas de uma variedade de espécies têm
propriedades de resistência semelhantes, utilizando-se os mesmos critérios para a
classificação da madeira e fabricação das vigas. Os grupos de coníferas testados
foram Douglas Fir-Larch, Southern Pine, Hem-Fir, Spruce-Pine-Fir e Norway
Spruce. Os grupos de dicotiledôneas testados foram Red Maple, Yellow Poplar, e
Red Oak. As lâminas externas; tanto as tracionadas como as comprimidas foram
classificadas pelo sistema E-rated. Após a análise dos resultados HERNANDEZ &
MOODY (1996) concluíram que:
•

As espécies, grupos de espécies, e país de origem têm um efeito mínimo nas
propriedades de resistência das vigas;

•

A classificação mecânica das lâminas externas tracionadas como um
indicador da propriedade de resistência a flexão apresenta-se como um meio
efetivo para a classificação de vigas de MLC.

2.4.5 Avaliação não destrutiva pela técnica de vibração transversal
As técnicas de teste não destrutivo para madeira diferem muito das técnicas
usadas em materiais homogêneos e isotrópicos como os metais, plásticos e
cerâmicas. Em tais materiais, cujas propriedades mecânicas são conhecidas e
rigorosamente controladas por processos de produção, as técnicas de avaliação não
destrutiva são usadas somente para detectar a presença de descontinuidade, vazios,
ou inclusões. Entretanto, na madeira, estas irregularidades ocorrem naturalmente e
podem ser induzidas por agentes da natureza que causam degradação.
De acordo com ROSS & PELLERIN (1994), a hipótese fundamental para a
avaliação não destrutiva da madeira foi iniciada por JAYNE (1959). Ele propôs que a
energia armazenada e as propriedades de dissipação da madeira podem ser medidas
por meios não destrutivos, sendo que tais mecanismos determinam o comportamento
estático da madeira. Como conseqüência, convenientes relações matemáticas entre
estas propriedades e as propriedades estáticas de resistência e elasticidade podem ser
alcançadas por meio de análises de regressão estatística.
Para ilustrar o método da vibração transversal, pode-se fazer uma analogia do
comportamento da vibração de uma viga com a vibração de uma massa apoiada
sobre uma mola, conforme mostra a figura 36.

Figura 36 - Sistema massa-mola e viga vibrando transversalmente.
Fonte: ROSS & PELLERIN (1994).

Na figura 36 a massa é suportada por uma mola de rigidez K. A fricção
interna, ou amortecimento é denotado por D.
Quando a massa M é colocada em vibração, sua equação de movimento pode
ser expressa por:

 d2x
 dx 
M ⋅  2  + D ⋅   + K ⋅ x = Po ⋅ sen ω ⋅ t
 dt 
 dt 
A equação 6 pode ser resolvida em K e D.

(6)

A solução da equação 6 em K leva a seguinte expressão do MOE para uma
viga simplesmente apoiada nas extremidades.
f r ⋅ W ⋅ L3
MOE =
2,46 ⋅ I ⋅ g
2

(7)

Sendo:
fr = freqüência de ressonância (Hz);
W = massa da viga (Kg);
L = vão da peça (m);
I = momento de inércia da seção transversal (cm4);
g = aceleração da gravidade (9,8m/s²).
A figura 37 ilustra um esquema de um equipamento para a determinação do
MOE por meio da vibração transversal.

Figura 37 - Esquema de um equipamento para a determinação do MOE por vibração
transversal.
Fonte: ROSS et al (1996).

