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RESID\'10 

Madeira lam.inada colada (MLC) é um material de construção muito empregado em 

estruturas. Este produto é composto de lâminas classificadas de madeira, coladas 

horizontalmente, para formar peças estruturais de madeira de grandes dimensões. A 

união das lâminas é realizada através de distintos tipos de emendas longitudinais, 

sendo as emendas dentadas as mais utilizadas. Considerando que os componentes 

estruturais de MLC, em geral, são constituídos por um grande número de emendas 

dentadas e que algumas destas estruturas são solicitadas a carregamentos cíclicos, 

este trabalho tem por finalidade a proposta de um modelo estatístico para a 

determinação da vida à fadiga em emendas dentadas de madeira. O trabalho foi 

realizado no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), com o 

estudo teórico e experimental da fadiga em corpos-de-prova tracionados de ligações 

com emendas dentadas, baseado em um planejamento estatístico de experimentos e na 

NBR 7190/97. Os resultados obtidos mostram que o modelo Polinomial Ortogonal 

Múltiplo da distribuição de Birnbaum-Saunders é de grande precisão e o mais 

adequado para o estudo da fadiga. O uso deste modelo pode ser de grande benefício, 

já que com ele se poderá estimar e caracterizar com maior confiabilidade e precisão a 

um menor custo a vida à fadiga em emendas dentadas de madeira, considerando as 

variáveis .independentes tensão e fi·eqüência. 

Palavras - Chaves: MLC, fadiga , emendas dentadas, madeira, Planejamentos 

Estatísticos de Experimentos, Planejamento Fat01iais, Modelo 

Estatístico, distribuição normal, Método de Bootstrap, 

distribuição de Birnbaum-Saunders. 
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ABSTRACT 

In the production of structural elements of Glued Laminated Timber (GLULAM), the 

horizontal union of lumbers are made with fmger joints. Considering that the 

structural components o f GLULAM need a great number o f finger joints, and some o f 

these structures are subject to cyclic loading, the objective o f this work is to present a 

statistical model to estimate the fatigue life in lumber tension finger joints. The 

theoretical and experimental work was made in the Laboratory of Wood and Timber 

Structures (LaMEM), based on a statistical experiment design using tension tests and 

in agreement with the NBR 7190/97 code. The estimation procedure was based on 

the multiple orthogonal polynomial Birnbaum-Saunders model and the results show 

that the parameter estimates of the multiple orthogonal polynomial Birnbaum

Saunders model are obtained with at good accuracy and the most appropriate for the 

wood fatigue study. The use o f the model can be of great benefit, since with it can be 

fit and characterize with greater reliability and precision at a smaller cost the fatigue 

life in finger joints of wood, considering the independent variables stress and 

frequency. 

Keywords: GLULAM, Fatigue, Finger Joints, wood, Statistical Designs of 

Experiments, Factorial Designs, Statistical Model , normal distribution, 

Dootstrap procedure, Birnbaum-Saunders distribution. 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. Madeh·a Laminada Colada (MLC). 

A madeira laminada colada é um dos mais antigos produtos colados de madeira 

utilizados na engenharia. Este produto é definido como um material feito de lâminas 

classificadas de madeira, com espessura máxima de 50 mm, coladas entre si, na 

forma reta ou curva, com as fibras de todas as lâminas orientadas na direção paralela 

ao comprimento do elemento. Desta maneira, obtém-se uma única peça que 

funcionará exclusivamente como uma unidade estrutural, possuindo várias vantagens 

em relação as peças estruturais de madeira maciça. 

Algumas das vantagens da MLC em relação às peças estruturais de madeira maciça 

são as seguintes: 

• Possibilidade da utilização de madeira de reflorestamento ou espécies nativas que 

não são utilizadas ou são pouco utilizadas estruturalmente (MACÊDO, 1996). 

• Possibilidade de construir grandes estruturas a partir de lâminas de dimensões 

comerciais, pois o adesivo permite o uso de lâminas curtas e estreitas, as quais 

unidas eficientemente, podem formar peças estruturais de diversas espessuras, 

larguras, comprimentos e formas (MANTILLA, 1989). 

• Redução da intensidade dos defeitos de secagem, próprios de peças maciças de 

grandes dimensões (ROCCO LAHR, 1998). 
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• Possibilidade do emprego seletivo das lâminas que compõem a peça, isto é, 

utilizar lâminas com qualidade inferior, nas regiões onde a solicitação é menos 

intensa e madeira de melhor qualidade nas regiões de alta solicitação 

(MANTILLA, 1989). 

Alguns aspectos restritivos da MLC em relação às peças estruturais de madeira 

maciça são os seguintes (ROCCO LAHR, 1998): 

• Em geral, custo superior ao da madeira maciça. 

• Processo de fabricação com equipamentos, técnicas e mão de obra especializada. 

Na produção de elementos estruturais de MLC, em geral é preciso utilizar lâminas de 

grandes comprimentos, e para isto são realizadas emendas ~ longitudinais de tábuas 

(Figura 1.1). As regiões das emendas, por apresentarem descontinuidades do 

material, representam um fator significante na caracterização da resistência mecânica 
'-

dos componentes estruturais de MLC, pois estas regiões são consideradas 

potencialmente fracas e, portanto, as emendas devem ser da melhor qualidade 

possível. 

Emendas longitudinais 

"" ~ ~ ~ ~ 
""' ~~ 

~ 
~ ... ~. 

'\ 

Emendas de borda ""- A ' La.mma de cola "'-A Lamma 

Figura 1.1 - Esquema geral de uma peça de MLC. 

1.2. Emendas dentadas. 

A união de lâminas com a finalidade de obter elementos de maior comprimento é 

realizada através de diversos tipos de emendas longitudinais, sendo as emendas 
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dentadas (Finger joints) as mais utilizadas em nível nacional e internacional (Figura 

1.2), por distintas vantagens tais como (MACÊDO, 1996): 

• Facilita a retirada de defeitos da madeira, a aplicação de adesivo e a pressão de 

colagem. 

• Otimização da produção dos elementos estruturais de MLC. 

• Resultados de resistências mais uniformes que os outros tipos de emendas. 

/ 7 ()/ E v í I ~ I 
Emenda dentada Emenda dentada 

horizontal. vertical. 

Figura 1.2 - Disposição das emendas dentadas 

Por estas e outras vantagens, a utilização das emendas dentadas na indústria da MLC 

teve grande aceitação e, p01tanto, é importante conhecer os fatores que influenciam 

na eficiência das emendas dentadas, no desempenho mecânico da MLC. Desta 

maneira, torna-se necessário o desenvolvimento de um método estatístico eficaz para 

estimar com segurança o comportamento das estruturas de MLC. 

1.3. Avaliação das emendas dentadas. 

A MLC tem distintas aplicações estruturais, sendo bastante utilizada em vigas, onde 

a forma principal de ruptura é por tração nas lâminas inferiores, itúciando-se 

predominantemente nas emendas dentadas da lâmina inferior mais externa (Figura 

1.3). Assim, para a avaliação das mesmas, o ensaio de tração é o mais crítico, e 

portanto o mais adequado, pois neste todos os dentes são igualmente solicitados, 

indicando que a linha de cola é mais uniformemente tensionada e mais influenciada 

pelas variações nas propriedades básicas da madeira (MACÊDO, 1996). Em peças de 

madeira duas solicitações diferentes de tração podem ocorrer: tração paralela (Figura 

1.4) ou tração perpendicular às fibras da madeira (Figura 1.5). As propriedades da 

madeira referentes a estas solicitações diferem consideravelmente. 
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Figura 1.3 - Ruptura por tração, na flexão numa viga de MLC com emendas 

dentadas. 

Figura 1.4 - Tração paralela às fibras. 

Figura 1.5- Tração Normal às fibras. 

A ruptura por tração paralela às fibras pode ocorrer de duas maneiras: por 

deslizamento entre as células ou por ruptura das paredes das células. Em ambos os 

modos de mptura a madeira apresenta baixos valores de deformação e elevados 

valores de resistência (CALIL, 1997). 

Já na mptura por tração normal às fibras, a madeira apresenta baixos valores de 

resistência, pois na tração os esforços são na direção perpendicular ao comprimento 
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das fibras, tendendo a separá-las, alterando significativamente a sua integridade 

estrutural, desta maneira apresentando também baixos valores de deformação. Por tal 

motivo, deve-se evitar, sempre que possível, a solicitação à tração na direção normal 

às fibras para efeito de projetos (CALIL, 1997). 

Considerando que os componentes estruturais de MLC, em geral são constituídos por 

um grande número de emendas dentadas e que algumas estruturas são solicitadas a 

carregamentos cíclicos, a determinação da vida das emendas dentadas à fadiga é um 

parâmetro importante de projeto e cálculo destas estruturas. A fadiga é o processo de 

mudança estrutural pennanente, localizada e progressiva que ocorre num material 

sujeito a variações de tensões e deformações no mesmo ponto ou pontos e que pode 

culminar em trincas ou ruptura completa após um número suficiente de variações de 

tensões (ASTM EIIS0/87). 

Portanto é necessário e fundamental o conhecimento da vida à fadiga das emendas 

dentadas, pois existem diversas aplicações de componentes estruturais de MLC que 

são submetidos a carregamentos cíclicos durante a vida útil dos mesmos, como por 

exemplo, o trânsito de veículos em pontes (Figura I .6), circulação de produtos em 

silos, ações do vento nas estruturas de coberturas, entre outros. 

Figura 1.6- Ponte de madeira laminada colada na Alemanha. 
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CAPITUL02 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A bibliografia básica utilizada neste trabaU10 se divide em 4 temas genéricos, a saber: 

MLC, fadiga em madeira e derivados de madeira, planejamentos estatísticos de 

experimentos e modelos estatísticos, sendo os três últimos de maior relevância para o 

trabalho. 

Em MLC foram consultados vários trabalhos porém são apresentados basicamente os 

de MANTILLA (1989), MACÊDO (1996) e MACÊDO (2000), considerando suas 

importâncias para o presente trabalho. O primeiro autor realiza um trabalho sobre 

resistência, elasticidade e distribuição de tensão nas vigas retas de MLC, e o segundo 

desenvolve um estudo de Emendas Dentadas em MLC para a avaliação dos métodos 

de ensaios, contendo uma ampla revisão bibliográfica atualizada sobre emendas 

dentadas em MLC e apresentando os métodos de ensaio que serão utilizados para 

obter os dados deste trabalho. 

Considerando o número de trabalhos publicados sobre a fadiga dos metais e 

compósitos, poucos estudos têm sido realizados sobre a vida à fadiga em madeira e 

derivados da madeira. LEWIS ( 1960) apresentou um dos primeiros trabalhos 

utilizando a curva tensão-número de ciclos. ANSELL ( 1991) concluí que compósitos 

de madeira são materiais resistentes à fadiga; HANSEN (1991) apresenta algumas 

propriedades de fadiga em MLC nas quais estabelece que a freqüência deve ser 

considerada em estudos de fadiga de madeira e derivados de madeira. Porém, os 

ensaios de fadiga com freqüências muito elevadas ( HZ > 1 O) devem ser evitados, 
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pois nestes ocorre uma elevação na temperatura da madeira conduzindo a um 

decréscimo do teor de umidade e por conseguinte maiores resistências à fadiga; 

CLORIUS (1996) desenvolveu uma pesquisa sobre a influência da freqüência no 

desempenho da fadiga em madeira, para diversos níveis de tensões, concluindo em 

seus estudos que a freqüência é um fator importante no estudo da fadiga de madeira e 

derivados, e que somente a curva tensão número de ciclos é inadequada para 

descrever a fadiga em madeira. BOND ( 1998 a) e BOND ( 1998 b) realizam, em seus 

dois trabalhos, uma análise estatística sobre a curva tensão número de ciclos em 

compósitos de madeira, e conclue que com o uso da inferência estatística se aumenta 

a confiabilidade dos dados e se reduz o número de ensaios necessários para derivar a 

curva tensão número de ciclos. Além disso, conclui que para caracterizar a resposta 

da fadiga devem-se gerar modelos estatísticos, os quais podem ser utilizados para 

estimar o tempo de vida à fadiga. MACÊDO (2000) desenvolve um trabalho de 

fadiga em emendas dentadas de madeira para avaliar o comportamento da vida das 

emendas dentadas à fadiga na tração através de um estudo experimental, visando 

propor uma metodologia de ensaio e estimar um coeficiente de redução da vida à 

fadiga das emendas dentadas em relação à madeira maciça para diferentes espécies de 

madeira e adesivos. 

Atualmente não existem trabalhos publicados sobre planejamentos estatísticos de 

experimentos e modelos estatísticos em estudo de fadiga na madeira e derivados 

considerando a freqüência e os níveis de tensão simultaneamente. Portanto, a 

bibliografia utilizada para estes temas será genérica destacando a seguinte literatura: 

(MARTÍNEZ, 2001 c), (MARTÍNEZ, 2001 a), (MARTÍNEZ, 2000 a), (DRAPER, 

1998), (KHURI, 1996), (NETER, 1996), (WERKENA, 1996), (MYERS, 1995), 

(ACHCAR, 1995), (MARTÍNEZ, 1993), (MENDENHALL, 1992), (GUJARATI, 

1992), (MARTÍNEZ, 1991), (MONTGOMERY, 1991), (MASON, 1989), (BOX, 

1987), (ASTM: E739/80, 1981 ), (BOX, 1978), (CHA TTERJEE, 1977) e (LITTE, 

1975). As principais considerações da bibliografia consultada são apresentadas na 

página seguinte. 
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2.1. Considerações sobre a revisão bibliográfica. 

• A MLC é um material de construção muito utilizado atualmente na aplicação 

estrutural. 

• Na produção de peças de MLC as emendas dentadas são as mais utilizadas. 

• É importante conhecer os principais fatores que influenciam na eficiência das 

emendas dentadas, no desempenho mecânico da MLC. 

• É imp01tante o conhecimento da vida à fadiga das emendas dentadas, pois 

existem diversas aplicações de componentes estruturais de MLC, que são 

submetidos a carregamentos cíclicos. 

• A estimativa da vida à fadiga em emendas dentadas ainda é bastante limitada, 

por falta de um planejamento estatístico de experimentos e de um modelo 

estatístico apropriado, que considere a tensão e freqüência, pois além da 

tensão a freqüência é um fator imp01tante no estudo da fadiga de madeira e 

derivados. 
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CAPITUL03 

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

Embora ultimamente tenha sido estudada a resistência à fadiga em emendas dentadas, 

as estimativas estatísticas ainda são bastante limitadas, por falta de um planejamento 

estatístico de experimentos e de um modelo estatístico apropriado, o que representa 

um problema a ser resolvido, o qual pode ser especificamente formulado da seguinte 

maneira: 

Como desenvolver um modelo estatístico apropriado para o estudo de fadiga em 

emendas dentadas de madeira? 

Com a finalidade de planejar, estruturar e sintetizar a pesquisa, baseando-se no 

problema formulado se estabelece a seguinte hipótese de trabalho: 

Com a realização de um planejamento estatístico de experimentos, será 

desenvolvido um modelo estatístico apropriado para o estudo da fadiga em 

emendas dentadas. 

Desta maneira, este trabalho tem como objetivo principal, o desenvolvimento de um 

modelo estatístico para aplicação no estudo da fadiga na tração em emendas dentadas 

de madeira, baseado em um planejamento estatístico de experimentos. 

Em particular, a utilização de um planejamento estatístico de experimentos, no 

estudo da fadiga na tração em emendas dentadas é justificado por varias causas: 
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menor número e menos tempo nos ensaios e por conseguinte menor custo, menor 

variabilidade e melhor confiabilidade nos resultados. Porém, a causa principal é 

poder conhecer os efeitos que algumas variáveis exercem sobre outras, relacionando

as por meio de um modelo estatístico, o qual pode ser útil para estimar o valor de 

uma ou várias variáveis, sob determinadas condições experimentais. 

O uso de um modelo estatístico pode ser de grande beneficio para projetos que tratam 

sobre a fadiga em emendas dentadas, já que com ele se poderá estimar e caracterizar 

com maior confiabilidade e precisão, a um menor custo à vida à fadiga em emendas 

dentadas de madeira, considerando as variáveis tensão e freqüência. 
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CAPITUL04 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE FADIGA. 

4.1.1. Introdução. 

A determinação da ruptura ou a falha dos materiais é um estudo importante da área de 

ciências e engenharia dos materiais. As rupturas podem ser ocasionadas por diversas 

solicitações, sendo uma destas por fadiga. 

As tensões que um material pode tolerar sob carregamentos cíclicos são muito 

menores que as supot1áveis sob carregamentos estáticos. Em outras palavras, uma 

falha por fadiga pode ocorrer a uma tensão consideravelmente menor que o limite de 

resistência do material considerando cargas estáticas. 

4.1.2. Ciclos e tensões. 

Um ciclo em fadiga é uma seqüência completa de valores de carga que é repetida sob 

cargas de amplitude constante. O símbolo N (na definição de vida à fadiga) é usado 

para indicar o número de ciclos (ASTM EIIS0/87). Tensão é a carga aplicada ou 

força dividida pela área seccional inicial do corpo-de-prova (ASKELAND, 1994). 

O desempenho à fadiga dos materiais é influenciado pela amplitude dos ciclos de 

tensão, assim como pelo nível de tensão considerado, isto é, percentagem da 
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resistência estática aplicada ao túvel de tensão. Desta manetra, quanto maior a 

diferença entre as tensões máximas e mínimas de cada ciclo, menor será o número de 

ciclos antes da ruptura (LEWIS, 1960). 

A fonna das ondas de tensão utilizadas nos ensaiOs de fadiga geralmente são 

triangulares, quadradas ou senoidais (DIETER, 1981 ), e os ciclos de tensões típicas 

em fadiga são: 

• Ciclo de tensões alternadas (ciclo de tensões reversas) de forma senoidal: 

para este tipo de ciclo de tensões, as tensões máximas e mínimas são simétricas, 

onde a amplitude é simétrica em torno de um nível de tensão com média zero, por 

exemplo, alternando a partir de uma tensão de tração máxima ( cr max ) para uma 

tensão de compressão mínima ( crnún) de igual magnitude (CALLISTER, 1994). 

• Ciclo de tensões flutuantes: neste tipo de ciclo, as tensões máximas ( cr nu.' ) e 

mítúmas ( cr,uin) são relativamente assimétricas para o nível de tensão zero. Em 

outras palavras ambas as tensões podem ser de tração ou ambas de compressão, 

no entanto um ciclo de tensões flutuantes pode apresentar tensões mínimas e 

máximas com sinais opostos (DIETER, 1981) e (CALLISTER, 1994). 

• Ciclo de tensões irregulares ou aleatórios: num ciclo aleatório os níveis de 

tensões podem variar aleatoriamente em amplitude e freqüência (CALLISTER, 

1994). 

Em geral os materiais são submetidos a ciclos de tensões flutuantes. Um ciclo de 

tensão flutuante pode ser dividido em dois componentes, uma tensão alternada cr n 

(amplitude de tensão) e uma tensão média cr"' (DIETER, 1981). 

A amplitude de tensão ( cr n) é definida como a metade da diferença entre a tensão 

máxima e núnima (CALLISTER, 1994): 
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cra = 
(J m1:< - (J mio 

2 
(4.1) 

A tensão média ( cr"') é definida como a média das tensões máxima e mínima no ciclo, 

a qual pode ser representada por (ASKELAND, 1994): 

(J lill.X + (J nún 
<Jm = 

2 
(4.2) 

Geralmente, na prática, para identificar o tipo de ciclo de tensão se utiliza o valor da 

razão de tensão R, dado por (DIETER, 1981 ): 

R = (Jnún 

(J ma.x 

(4.3) 

Observação 4.1.1: Se O~ R~ 1 as tensões são de tração-tração, se - 1 ~ R < O as 

tensões são de compressão-compressão (CALLISTER, 1994). 

4.1.3. Vida à fadiga (N ). 

A vida à fadiga é o número de ciclos de caiTegamento de um caráter especificado, que 

um detenninado corpo-de-prova pode suportar, antes que ocorra a falha de uma 

natureza especificada (ASTM E 1150/87), sendo esse número contado na própria 

máquina de fadiga (SOUZA, 1990). 

4.1.4. Limite de fadiga. 

O limite de fadiga é o valor limite da tensão, abaixo da qual o material pode suportar 

um número essencialmente infitúto de ciclos de tensões regulares sem romper 

(SOUZA, 1990). 
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4.1.5. Propriedades de fadiga da madeira. 

A produção mundial de madeira para fins estruturais atualmente encontra-se em torno 

de 109 toneladas por ano, fazendo da mesma um material estmtural muito importante 

(BOND, 1998 a). Apesar do alto volume, as informações sob o desempenho da fadiga 

em madeira são bastantes Jjmitadas quando comparado aos metais, ou até mesmo com 

outros materiais compósitos (MACÊDO, 2000). Isto pode ser devido à dificuldade 

dos ensaios e das análises deste material, em estruturas sujeitas a esta solicitação, e 

também, porque o mesmo é essencialmente um compósito natural com uma estrutura 

muito complexa (BOND, 1998 a), pois a madeira é um material heterogêneo 

(diferente tipos de células com propriedades e fimções especificas) e anisotrópico 

(três planos de simetria, perpendiculares entre si, os quais em geral podem ser 

identificados em nivel macroscópico). Desta maneira as propriedades físicas e 

mecânicas da madeira e dos produtos de madeira são influenciadas por diversos 

fatores. 

Em particular as propriedades da fadiga em madeira e produtos de madeira (por 

exemplo, madeira laminada) são influenciadas pelos seguintes fatores (HANSEN, 

1991): 

I) Os gêneros de madeira, por exemplo cmúferas e dicotiledôneas, região de origem, 

densidade, espécie, etc. 

2) Tamanho e forma do corpo-de-prova. 

3) O teor de umidade tem uma influência significante nas características da madeira, 

incluindo as propiiedades de fadiga. 

4) O tipo de solicitação. Normalmente os experimentos são feitos em ensaios de 

tração, compressão, flexão ou cisalhamento ou uma combinação destes. Também 

podem ser utilizadas cargas multi-direcionais. Desta maneira as condições de 

cargas são muito importantes e devem ser especificadas. Em geral os 

experimentos de fadiga são feitos com cargas regulares, e para este tipo de cargas 

três fatores possuem impmiância: 
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• A razão R. 

• O valor da tensão. 

• A freqüência e portanto o tempo de carga total de carregamento até o inicio da 

ruptura são também muito importantes, sendo assim, a freqüência (período de 

carregamento) deve ser levada em consideração. 

5) Outros fatores que podem afetar as propriedades da fadiga em madeira são a 

temperatura, tratamentos químicos, adesivos, a colagem, os tipos de ligações, etc. 

No caso da MLC um dos fatores mais importantes é a resistência das emendas 

dentadas, que pode ser afetada por outros fatores tais como: geometria e usinagem da 

emenda, adesivo e a técnica de colagem usada, que inclui a aplicação e secagem do 

adesivo, montagem da emenda e teor de umidade da madeira. Outros aspectos da 

técnica da manufatura, tais como alinhamento, pressão de colagem e eliminação de 

defeitos da madeira também afetam as propriedades de resistência destas emendas 

(MACÊDO, 1996). 

4.1.6. Medição do desempenho da fadiga em madeira. 

Geralmente o desempenho da fadiga em madeira e outros materiais é determinado 

estimando o número total de ciclos até a falha ( N ), por meio da relação de variáveis, 

quantificando o efeito de algumas variáveis sobre outras, através de funções 

matemáticas. 

No estudo da madeira, basicamente se utiliza a curva tensão-número de ciclos 

((LEWIS, 1960), (HANSEN, 1991), (BOND, 1998 a) e (BOND, 1998 b)), com 

técnicas de análises de regressão linear, porém com carências estatísticas significantes 

tais como: falta de um planejamento estatístico adequado, falta de verificação da 

distribuição dos dados, entre outras. Além disso diversos autores, tais como ANSELL 

( 1991 ), HANSEN ( 1991) e CLORIUS ( 1996), verificaram que a freqüência é uma 

variável significativa, porém nos modelos existentes sobre o estudo da fadiga em 

madeira e derivados, esta não é considerada. 
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4.2. PLANEJA1VIENTO ESTATÍSTICO DE EXPERTh'IENTOS. 

4.2.1. Introdução. 

Na prática, a distribuição de probabilidade da vida à fadiga, em qualquer ensaio, é 

desconhecida e em certas situações complexa (ASTM E739/80), como é o caso da 

madeira e de produtos derivados da madeira. A forma mais usual para apresentar os 

resultados de fadiga é a curva tensão-número de ciclos, ou simplesmente curva 

S - N, onde S é a tensão aplicada (Stress) e N o número de ciclos suportados pelo 

corpo de prova até a fratura (até o corpo de prova falhar). Nessa curva, o número N 

(ou mais precisamente log(N)) é plotado no eixo das abscissas e no eixo das 

ordenadas é plotado o nível de tensão máxima S (ASTM E739/80), que também, na 

prática pode ser dada na escala logadtmica (Figura 4.1 ). No entanto, por N ser a 

variável dependente, consideramos que esta deveria ser representada no eixo das 

ordenadas, pois geralmente em estatística, se procede deste modo. 

log(N) 

Figura 4.1 - Gráfico de log(S) contra log(N). 

A escala logarítmica mostrada na Figura 4.1 fornece curvas de diversos materiais, a 

qual pode ser expressa da seguinte maneira: 

log(N) = b0 + b, log(S) , (4.4) 

onde b0 e b, são parâmetros a serem determinados. 

Embora a expressão (4.4) seja utilizada para o estudo da fad iga em madeira e 

derivados, o N não depende unicamente de S, pois existem outras variáveis 
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independentes (por exemplo, a freqüência (HANSEN, 1991) e (CLORIUS, 1996)) 

que podem ser estatisticamente significativas, sendo assim, podemos ter outros 

relacionamentos fi.mcionais, com a forma linear ou com outras formas, como por 

exemplo as quadráticas e exponenciais. Deste modo, estas considerações levam a 

diversas perguntas, tais como: 

a) Como identificar variáveis independentes que seJam estatisticamente 

significativas? 

b) Como estabelecer um relacionamento fi.mcional, com variáveis independentes 

que sejam estatisticamente significativas? 

c) Quantos ensaios se devem realizar, para que o estudo seja representativo? 

Em geral, a resposta para estas perguntas está na utilização de um Planejamento 

Estatístico de Expel'imentos. 

4.2.2. Definição. 

Um Planejamento Estatístico de Experimentos é o processo de planejar um 

experimento para obter dados apropriados, que possam ser analisados mediante 

métodos estatísticos, com o objetivo de produzir conclusões válidas e objetivas. 

4.2.3. Aplicação. 

O planejamento estatístico de experimentos é fi.mdamental na engenharia, sua 

aplicação numa fase inicial do desenvolvimento de um processo pode dar por 

resultado: 

a) Melhoras no rendimento do processo. 

b) Menor variabilidade. 

c) Menor tempo de desenvolvimento. 

d) Menor custo. 
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O planejamento estatístico de expetimentos também tem uma importância relevante 

nas atividades de planejamento de engenharia (planejamento técnico), nas quais se 

desenvolvem novos produtos e se melhoram outros já existentes. Algumas aplicações 

do planejamento estatístico no planejamento técnico são: 

a) Avaliação de materiais alternativos. 

b) Avaliação e comparação de configurações de planejamentos básicos. 

c) Seleção de parâmetros de planejamento de modo que o produto seja confiável. 

4.2.4. Requisitos básicos. 

A aplicação do planejamento estatístico de experimentos pode ser simples, porém em 

sua utilização deve-se cumprir certos requisitos. Os três requisitos básicos no 

planejamento estatístico de experimentos são: a obtenção de réplicas, aleatorização e 

análises por blocos (MONTGOMER Y, 1991 ). 

4.2.4. t. Réplicas. 

Uma réplica é a repetição de cada ensaio, e este conceito tem duas proptiedades 

importantes: 

a) Primeiro: permite ao experimentador obter uma estimativa do erro experimental. 

Quando um ensaio é repetido sob as mesmas condições, em geral os resultados 

não são idênticos, sendo que a flutuação que ocorre de uma repetição para outra é 

chamado de erro experimental ou simplesmente erro. Os erros experimentais são 

os erros de medição, erros de operador, erros de calibração de equipamentos, 

variabilidade intrínseca do material experimental, entre outros. 

b) Segundo: o uso de réplicas permite ao experimentador calcular uma estimativa 

mais precisa do efeito de um fator no experimento, principalmente se é usada a 

média da mostra (Y) como um estimador de tal efeito. 
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Observação 4.2.1: Para representar as réplicas de uma variável resposta se usará a 

seguinte notação: yif, para i = 1,2, . .. ,11 e j = 1,2, .. . ,p·, onde 

11 representa o número de ensaios e p • o número de réplicas. 

4.2.4.2. Aleatorização. 

Um fato importante na experimentação é que todos os dados experimentais (medidas 

numéricas que descrevem o resultado de um ensaio), de quantidades tais como 

pressão e temperatura sempre estão sujeitos a alguma variação ou erro experimental. 

Por tal motivo a metodologia estatística é o único enfoque objetivo para analisar um 

problema que possua dados sujeitos a erros experimentais. Desta maneira, a 

aleatorização é o que fundamenta o uso dos métodos estatísticos. Na aleatmização o 

material experimental, assim como a ordem em que se realizam os ensaios são 

definidos aleatoriamente. 

4.2.4.3. Análise por blocos. 

O análise por blocos é uma técnica que se usa para aumentar a precisão do 

experimento. O termo bloco se refere a conjuntos geralmente homogêneos de 

unidades experimentais. Por exemplo, máquinas de ensaio com mesmo funcionamento 

utilizadas para obter dados experimentais, são diferentes em suas características de 

operação, o que constitui uma fonte de variação que é necessário controlar, as quais 

podem ser consideradas como blocos. Remessas de matéria prima e pessoas, também 

são outras fontes de variabilidade num experimento, as quais podem ser controladas 

sistematicamente mediante a análise por blocos, isto é, definindo elas como um bloco. 

4.2.4.4. Ensaios preliminares. 

Além dos três requisitos básicos descritos anteriormente LITTLE ( 1975) recomenda 

para o estudo da fadiga, a realização de ensaios preliminares com alguns corpos-de

prova, utilizando todos ou a maioria dos níveis de tensões selecionados para o 
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programa de ensaios, com o propósito de obter informações gerais sob a variabilidade 

dos dados, condições dos ensaios e variáveis que não tem sido controladas. 

4.2.5. Passos principais. 

Para que um experimento se realize na forma ma1s eficiente e econômica, é 

recomendável em seu planejamento, utilizar o método científico (MONTGOMERY, 

1991 ), pois o mesmo engloba as p1incipais etapas da pesquisa: definição da área de 

pesquisa, seleção do tema, formulação do problema, formulação e comprovação de 

hipóteses e finalmente interpretação de resultados e conclusões. Lembrando que, o 

método científico é o caminho planejado ou a estratégia que se segue para descobrir 

ou determinar as propriedades do objeto de estudo. 

Para utilizar os métodos estatísticos ao planejar e analisar um experimento, de acordo 

com o método científico, se recomenda seguir os seguintes passos: 

4.2.5.1. Formular problemas e hipóteses. 

Tendo selecionado um tema específico de uma área de pesqwsa, procede-se à 

formulação do problema. Este deve ser formulado em forma de pergunta e de maneira 

concreta, de tal modo que revele o essencial do tema ou assunto da pesquisa. 

Uma vez escolhido o problema, se fixarão os objetivos, isto é, as metas que se 

pretendem alcançar durante e depois da pesquisa. 

Neste primeiro passo é necessário desenvolver todas as idéias sobre os objetivos do 

experimento. Em geral a formulação clara do problema e das hipóteses de trabalho 

contribui para uma "melhor solução do mesmo". Uma solução tentativa do problema 

em forma de proposição é uma hipótese de trabalho. 
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A hipótese deve cumpnr certos requisitos no processo da pesqwsa. Entre estes 

requisitos, merecem destaques os seguintes: 

a) Contar com suposições referentes ao problema. 

b) Estabelecer as variáveis a estudar. 

c) Permitir uma relação entre as variáveis. 

As variáveis são as características que se apresentam nas unidades expeiimentais, e o 

término de relação ou enlace lógico permite a relação entre estas unidades e as 

vatiáveis. As unidades experimentais são as pessoas, corpos-de-prova, espécies, etc. 

Em geral, em toda pesquisa científica existem variáveis independentes e dependentes. 

A variável independente ( x • ) determina a presença de outro fenômeno e pode ser 

manipulada pelo pesquisador, é a causa do fenômeno estudado e a variável 

dependente (y) é a conduta ou fenômeno que necessita de explicação ou que se 

deve explicar. 

4.2.5.2. Seleção da variável resposta. 

Ao selecionar a resposta ou variável dependente, o experimentador deve estar seguro 

de que a resposta que vai ser medida, realmente fornece informação útil em relação ao 

processo em estudo. Nos planejamentos de experimentos, geralmente a média da 

característica medida (.y) é a variável resposta, portanto deve-se fazer réplicas. 

4.2.5.3. Seleção de fatores (variáveis) e níveis. 

Em um planejamento de experimento, um fator (variável independente) é uma variável 

experimental qualitativa ou quantitativa que está sendo investigada para determinar 

seu efeito sobre uma resposta. Os valores específicos dos fatores são chamados túveis 

(I), os quais podem ser determinados a priori. 
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O experimentador deve selecionar os fatores que vanam no experimento, os 

intervalos de tal variação e os níveis específicos nos quais se realizará o experimento. 

Também deve-se considerar a forma como se controlam estes fatores para mantê-los 

nos valores desejados e a maneira ele como se mede. O pesquisador também deverá 

selecionar uma região experimental para cada variável e quantos rúveis de cada 

variável usará. É importante pesquisar todos os fatores que possam ser de interesse. 

Estatisticamente recomenda-se utilizar dois níveis para cada fator ou no máximo 3 

níveis por fator, pois se o número de fatores aumenta o número de ensaios aumentará 

exponencialmente. Por exemplo, um planejamento completo com 4 fatores e 3 rúveis 

requer 34 = 81 múdades experimentais. 

4.2.5.4. Seleção do planejamento experimental. 

Se os três passos anteriores forem seguidos de maneira correta, este qua11o passo é 

relativamente fácil. O importante ao selecionar um planejamento experimental é ter 

presente os objetivos experimentais. Ernbora existam muitos planejamentos 

experimentais, na área de engenharia, em geral, os fatoriais são os mais eficientes. As 

razões serão explicadas na seção 4.2.6. 

4.2.5.5. Realização do experimento. 

Para comprovar ou não, uma hipótese de trabalho, são necessários dados. Para 

coletar os dados, se realiza um experimento, de acordo com o planejamento 

selecionado. Nesta etapa é vital vigiar o processo cuidadosamente, para reduzir os 

erros de procedimentos, que geralmente anulam a validez experimental. 

4.2.5.6. Análises dos dados. 

Para análise dos dados elevem utilizar-se métodos e téctúcas estatísticas, de modo que 

os resultados e conclusões sejam mais objetivos que subjetivos. Se o pesquisador 

planejou corretamente e realizou conforme o planejado, os métodos estatísticos que 
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se requerem geralmente não são complexos, pois quando se planeja adequadamente 

um experimento e se realiza conforme o planejado, as técnicas estatísticas utilizadas 

para analisar os dados normalmente não são complicadas. Desta maneira existem dois 

aspectos em qualquer problema experimental: o planejamento do experimento e a 

análise estatística dos dados. Estes dois temas estão intimamente relacionados, já que 

o método de análise depende diretamente do planejamento utilizado. 

Atualmente existem muitos programas computacionais comerciais para a análise de 

dados, sendo o MINIT AB um dos mais utilizados, por diversas vantagens, tais como: 

facilidade no seu uso, precisão, versatilidade das diversas técnicas estatísticas, entre 

outras. 

4.2.5.7. Conclusões e recomendações. 

Uma vez que se tenha analisado os dados, o experimentador deve extrair conclusões 

práticas dos resultados e recomendar os procedimentos. 

4.2.6. Planejamentos fatoriais. 

Em muitas situações experimentais de engenharia se sabe de antemão que alguns 

fatores produzem respostas diferentes. Um caso particular destas, é por exemplo, o 

estudo da fadiga dos materiais. Quando alguma resposta é influenciada por certos 

fatores, pode-se mostrar que em geral os planejamentos fatoriais são os planejamentos 

estatísticos de experimentos mais eficientes. Um planejamento fatorial é aquele no 

qual se investigam todas as possíveis combinações dos túveis dos fatores em cada 

ensaio (MONTGOMERY, 1991). 

O efeito de um fator pode ser definido como a mudança sofrida pela variável 

resposta quando passamos do túvel baixo para o nível alto do fator. Geralmente, este 

é conhecido como efeito pr·incipal, porque refere-se aos fatores de interesse 

primordial do experimento. O efeito principal de um fator x; é diferença da resposta 
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média entre o primeiro e segundo nível desse fator. Se o efeito do fator .-c; depende 

do nível do fator x;, então existe uma iteração entre os fatores x; e x;. 

Um planejamento fatorial completo com k fatores (variáveis) se obtêm escolhendo /1 

níveis do fator 1, /2 níveis do fator 2,-· ·,/t níveis do fator k, e então selecionando os 

11 = /1 x /2 x · · · x /t experimentos obtidos tomando todas as possíveis combinações dos 

níveis selecionados. Por exemplo, um planejamento fatorial 3 x 3 x 3 requer 27 

ensaios, e um planejamento fatorial 2 x 2 x 2 requer 8 ensaios (BOX, 1978). 

4.2.6.1. Finalidade dos planejamentos fatol'iais (MONTGOMERY, 1991): 

a) Direcionar a pesquisa, pois são especialmente úteis na etapa exploratória da 

pesqmsa. 

b) Indicar o tamanho da amostra a ser selecionada. 

c) Permitir fazer múltiplas comparações, e por conseguinte facilitar o 

desenvolvimento e crítica dos modelos. 

d) Proporcionar estimadores de parâmetros altamente eficientes (estima dores cuja 

variância é pequena). 

Das finalidades descritas a (c) é a mais importante, pois os planejamentos fatoriais 

permitem o desenvolvimento de uma relação funcional. 

4.2.6.2. Funções aproximadas de respostas. 

Nas pesquisas de engenharia, fisica, química, biologia e outras áreas, muitas vezes há 

interesse em alguma relação fimcional, isto pode ser obtido com os planejamentos 

fatoriais usando-se aproximações da forma (BOX, 1978): 

(4.5) 
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que relaciona o valor de uma resposta y , como por exemplo o número de ciclos com 

k variáveis quantitativas ou qualitativas x;, x;, · · ·, x;, tais como a tensão ( S ), 

freqüência (f), espécie, etc. 

A função f(.}{ ") pode assumir uma grande variedade de formas: linear, parabólica, 

exponencial, etc. Estas formas são importantes porque aproximam muitas relações do 

mundo real e, além disso, porque é relativamente fácil trabalhá-las e interpretá-las 

(BOX, 1987) e (BOX, 1978). Como são feitas repetições dos ensaios para as mesmas 

condições de x·' as medidas da resposta y estariam variando por causa do erro 

experimental que denotamos por E • (letra épsilon do alfabeto grego, com um 

asterisco). Portanto, em geral o objetivo é pesquisar certos aspectos de um 

relacionamento funcional, afetado por um erro (E •) e expresso por (BOX, 1987): 

-. . 
y = f(X )+E, (4.6) 

onde E· representa um componente de erro aleatório com alguma distribuição de 

probabilidade, que leva em consideração a variação observada na variável resposta 

que não é explicada pelos fatores x;, x;, · · ·, x; . Este erro aleatório, geralmente 

chamado de resíduo é estimado pela diferença entre os valores observados y e os 

valores da função f( /r• ). No entanto, na maioria das situações práticas 

se desconhece a fom1a da relação entre a variável dependente (y) e as variáveis 

independentes ( x• ). Desta maneira, deve-se determinar uma aproximação apropriada 

da função real (y) e o conjunto de variáveis independentes, geralmente utilizando 

polinômios de primeira e segunda ordem, sendo o último o mais utilizado, pois este 

pennite analisar uma curva da resposta, o que possibilita modelar com uma função 

linear ou quadrática a relação entre a resposta e cada fator. 

Os modelos de segunda ordem devem envolver pelo menos três ruveis de cada fator 

para que os coeficientes do modelo sejam estimados (ACHCAR, 1995). Existem 



[ 

26 

muitos planejamentos fatoriais que poderiam ser utilizados para estimar um modelo de 

segunda ordem, sendo os planejamentos fatoriais com três níveis e 3 k ), os 

planejamentos compostos centrais e os planejamentos compostos centrais ortogonais 

os de maior aplicação na prática, os quais serão descritos nas seções 4.2.6.3, 4.2.6.4 e 

4.2.6.5. 

4.2.6.3. Planejamentos fatoriais com três níveis (3k ). 

Os planejamentos fatoriais com três níveis são formados por k fatores, cada um com 

três 1úveis. Num planejamento 3k ou em qualquer planejamento fatorial, na prática é 

conveniente não ter que tratar com as medidas atuais das variáveis x;, em vez disso é 

conveniente trabalhar com variáveis codificadas xt, isto é, codificando os 1úveis dos 

fatores . A codificação é realizada principalmente pelas seguintes razões 

(MENDENHALL, 1992): 

a) Se as variáveis independentes são qualitativas, elas não são numéricas, portanto 

é necessário codificar seus níveis para estimar um modelo de regressão. 

b) Se as variáveis independentes são quantitativas, também se deve codificar para 

estimar um modelo de regressão por duas razões principais: 

b. l) Para estimar os parâmetros do modelo deve-se inverter uma matriz 

denotada por ex·~ x •) . Durante o processo de inversão desta, podem 

ocorrer erros consideráveis de arredondamento se os números da matriz 

ex·~ x ·) variam grandemente em valor absoluto, o qual geralmente 

produz erros nas estimativas dos parâmetros. Com a codificação se facilita 

a inversão da matriz, desta maneira reduzindo os erros de cálculos, e 

portanto, conduzindo a uma estimativa mais precisa dos parâmetros. 

b.2) A segunda razão para codificar as variáveis quantitativas, são os problemas 

de multicolinearidade. A multicolinearidade refere-se à existência de uma 
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relação linear exata ou aproximada entre as variáveis independentes 

(GUJARATI, 1992). Quando modelos de regressão (exemplo, modelos 

de ordem maior ou igual que dois) são estimados, o problema de 

multicolinearidade é inevitável, especialmente quando são estimados 

termos de ordem alta. Por exemplo nos modelos quadráticos, as duas 

variáveis x; e x?" geralmente são altamente correlacionadas, onde 

x?" = x." x x." . Também a probabilidade de erros de arredondamento nos 

coeficientes de regressão aumenta na presença de multicolinearidade. 

Com a codificação em geral são eliminados estes problemas. 

A codificação dos túveis dos fatores de um planejamento 3" mais utilizada é -1 , O e 1 

para denotar os níveis baixos, intermediários e altos do fator, respectivamente, tal 

como se ilustra na Tabela 4.1. Esta codificação, temicamente se obtém utilizando a 

seguinte fórmula (MARTÍNEZ, 2000 a): 

. -· ., x. - x . \" = I I . i • 
S; 

(4.7) 

com 

valores correspondentes aos túveis baixos, intermediários e altos, respectivamente. 

Nestas condições recomenda-se utilizar a seguinte equação: 

(4.8) 

De particular importância para este estudo é o planejamento 3 2 
, isto é, dois fatores 

com três níveis cada um, pois no uso do estudo da fadiga em emendas dentadas de 

madeira há interesse em determinar se o número de ciclos depende dos fatores tensão 

e fi·eqüência. 



Tabela 4.1- Notações utilizadas num planejamento fatorial 32
, com p • réplicas. 

Ensaio Resposta Fatores 
(i) (y) A B 
1 Y11···Y • -1 -1 

lp 

2 Y21···Y • o -1 
2p 

3 YJ1 ···Y3 p· 
1 -1 

4 y41 ... y4p' -1 o 
5 Y51 ···Y5 · o o 

. p 

6 )'61 . .. y6p' 1 o 
7 Y11 ··· Y1p' -1 1 

8 Ys1 ··· Ysp' o 1 

9 )'91 ... y9p' l 1 

Obset'Vação: y 11 , •• • ,y . na tabela 4.1 indicam as réplicas da resposta y . 
9 p 

4.2.6.4. Planejamentos Compostos Centrais (PCC). 

28 

Nos planejamentos fatoriais 3 k se o número de fatores aumenta, conseqüentemente o 

número de ensaios aumentará grandemente. Pot1anto, uma alternativa aos planejamentos 

fatoriais 3 k , para reduzir o número de ensaios, são os planejamentos compostos centrais, 

isto é, planejamentos fat01iais de primeira ordem aumentados por pontos expeiimentais 

adicionais, para permitir a estimativa dos coeficientes de segunda ordem. Desta maneira 

um planejamento composto central é formado por (KHURI, 1996): 

a) Um planejamento fatorial 2t completo ou um planejamento fatorial fracionário, 

onde os níveis dos fatores são codificados pelos valores - 1 e 1, os quais podem ser 

representados pela matiiz M, dada na página seguinte. 

b) 110 pontos centrais ( 110 ~ I), isto é, 110 observações no centro do planejamento: 

(o, o,. .. ,o). 
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-1 -1 -1 ... -1 

-I -I ... -I 

- I I - 1 ... - I 

I - I ... - 1 

M= -I -I 

1 - 1 

-I -1 

-I 

-1 I 

I ... I 

c) Dois pontos axiais em cada eixo das vélliáveis do planejamento, a uma distância c/ 

do centro do planejamento, onde a • é uma constante, que deve ser escolhida 

apropriadamente pelo pesquisador. Estes pontos podem ser representados pela 

seguinte matriz: 

• o 0·· ·0 o -a 
• o 0·· ·0 o a 

0 - a • 0···0 o 
o * 0···0 o a 

M* = 

o 0···0-a • o 
o o ... o • o a 

o O··· o o • -a 

o O· ·· O o • a 

Observação 4.2.2: O número total de pontos experimentais num planejamento composto 

central é: 11 = 2k + 2k + 110 . 

Observação 4.2.3: Uma escolha adequada de a· é obtida fazendo: a· = (2k )114
, pois 

esta converte o PCC em rotativo, isto é, invariabilidade ante o giro. 

Em outras palavras a variância da resposta estimada ( j1 ) é constante 

para todos os pontos, os quais são eqüidistantes a partir do centro 

do planejamento. 
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Na Tabela 4.2 apresenta-se um planejamento composto central com duas variáveis 

independentes x~ e x;, isto é, k = 2 fatores, com 110 = 1 e c/ = (22
)

114 = .J2. 

Tabela 4.2- Planejamento composto central para duas variáveis independentes. 

Ensaio (i). c XC Resposta. x. 2 

I -I -I Yu ··· Y1p' 
2 I -I Y2•···Y2P· 

3 -I I 
Y 31 ···Y3P· 

4 I I Y.t•···Y · 4 p 

5 o o Y51 ·· ·Y5p· 

6 -..fi o Y61 ···Y6P· 

7 .J2 o Y11···Y1 • I' 

8 o -..fi Ys• ···Y · 8p 

9 o .J2 Y91 ···Y9 p · 

Obsen •ação: O ensaio do 1 ao 4 correspondem ao planejamento fatorial 2 2 completo, o ensaio 5 é o 

centro do planejamento e os ensaios do 6 a 9 s.:1o os dois pontos axiais em cada eixo das 

variáveis do planejamento, a uma distância a·= (22Y14 = .J2 do centro do 

planejamento 

Na Figura 4.2 é ilustrado graficamente o planejamento apresentado na Tabela 4.2. 

e-J:- 1,1L __ _ 

I 
I 
I 
I 
I 

•z 

(O , Ili 

--- ___ ,(1,1) 

I 1 

I 

c - ll,o~ (o,o) <ff,o) 
~.-~+-------~~-------.---4~--·. 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
~-1 ,-I L ___ ______ .(1,-1 ) 

(0,- lí'l 

Figura 4.2 - Representação gráfica de um PCC. 
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4.2.6.5. Planejamentos Compostos Centrais Oaiogonais (PCCO). 

Os planejamentos compostos centrais são uma alternativa aos planejamentos fatoriais 3 t 

propiciando grande flexibilidade ao pesquisador, pois pennitem várias escolhas de a * 

dependendo das propriedades que se quer obter. Uma outra escolha possível para a * é 

dada por planejamentos compostos centrais ortogonais, ou seja, obter a * tal que X' c x c 

seja uma matriz ortogonal, pois a 011ogonalização desta matriz facilita a estimativa dos 

parâmetros e diminui a possibilidade de problemas de correlação entre as variáveis 

independentes, e portanto conduzindo a uma estimativa mais precisa dos parâmetros. Para 

isto, considere a equação dada por KHURI ( 1996): 

(4.9) 

Na Tabela 4.3 apresenta-se um exemplo de um planejamento composto central ortogonal 

com duas variáveis independentes x~ e x~, isto é, k = 2 fatores, com 110 = 1 e a· = l 

(obtido pela eq. (4.9)). 

Tabela 4.3- Planejamento composto central ortogonal para duas vmiáveis independentes. 

Ensaio (i). c r c Resposta. xt . 2 

1 -1 -1 Yn .. ·Y1p· 

2 I -1 
Y21 ... y 2P· 

3 -1 1 Y3t .. ·Y3p. 

4 1 1 Y.ll"'y4p' 
5 o o Y5t .. ·Y · 5p 
6 -1 o Y6t .. ·Y6 • p 

7 1 o Y11 ... y1p. 

8 o -1 Yst ... ysp' 

9 o 1 Y9t ... y 9p· 

Obser·\'aç.1o: para k = 2 , a* = 1 o PCCO é igual a um planejamento f.1torial 3 2 
. 
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Na Tabela 4.4, apresentam-se alguns valores de a* obtidos pela eq. (4.9) para alguns 

valores de k (planejamentos compostos centrais ortogonais). 

Tabela 4.4- Alguns Valores de a* (PCCO). 

k a* 
2 1,000 
3 1,216 
4 1,414 

4.3. MODELO ESTATÍSTICO. 

4.3.1. Intt·odução. 

Em geral é muito importante conhecer os efeitos que algumas variáveis exercem sobre 

outras, relacionando-as por meio de um modelo estatístico. 

Um modelo estatístico é um modelo matemático que contém um erro aleatório, com 

alguma distribuição de probabilidade específica. Geralmente este modelo é utilizado 

para estimar os valores de uma das variáveis quando conhecemos os valores das 

outras, sob determinadas condições (HOFFMANN, 1977). 

Cabe destacar que, um modelo nunca pode dar uma descrição completa e exata da 

realidade. Para descrever a realidade exatamente teria que se desenvolver um modelo 

tão complexo, que seria de pouca utilidade prática. Desta maneira é recomendável 

manter o mais simples possível o modelo, introduzindo poucas variáveis, porém sem 

excluir aquelas estatisticamente significativas (GUJARATI, 1992). 

Portanto, ao desenvolver um 1nodelo estatístico é importante dar resposta as seguintes 

perguntas: 

a) Quais variáveis deve-se incluir no modelo? 

b) Qual é a forma funcional do mesmo? 

c) Quais são as suposições probabilística~~~~ se incluem no modelo? 
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A resposta a estas perguntas é fundamental para desenvolver um modelo, pois a 

omissão de variáveis significativas, a seleção incorreta da forma funcional e a 

formulação inadequada das suposições sobre o modelo estatístico, serão muito 

questionáveis na validade da interpretação dada ao modelo estimado (GUJARATI, 

1992). 

Na prática a técnica que mais se utiliza para determinar a forma de relação entre duas 

ou mais variáveis é a técnica de análise de regressão (GUJARATI, 1992). Quando 

aplicamos a análise de regressão ao estudo da relação funcional entre duas ou mais 

variáveis, o problema consiste na determinação da forma matemática da função que 

será ajustada; isto pode ser feito de duas formas diferentes: 

a) Utilizando o conhecimento que temos a priori sobre o fenômeno. 

b) Empregando o conhecimento adquirido pela análise dos dados numéricos 

disponíveis. 

Para o estudo da fadiga apresentam-se aqui três modelos estatísticos: primeiro 

modelo (modelo linear), que é bem conhecido na área de fadiga dos materiais, onde o 

número de ciclos depende somente da tensão; segundo e terceiro modelo (não 

necessariamente lineares) onde o número de ciclos depende de p variáveis 

independentes, chamados de aproximação polinomial, os quais con-espondem a 

nossa proposta de trabalho. 

4.3.2. Pt·imeiro modelo estatístico: número de ciclos em função da tensão. 

4.3.2.1. Definição do modelo. 

A equação matemática que "melhor" descreve a relação entre tensão ( S) e número de 

ciclos até a falha ( N ), é a equação de regressão linear (curva de regressão), dada pela 

seguinte equação: 
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y • = b0 +b1g;, (4.10) 

para i = 1,- · ·, 11 onde 11 é o número de observações, y; é o logaritmo de N 

( log(N)) e g; é o logaritmo da tensão ( log(S) ), onde os valores de g; dependem do 

material e das condições testadas. Na equação ( 4. 1 O) g é a variável independente 

(preditora), y • é a variável resposta, b0 é a interseção da linha de regressão com o 

eixo y", e b1 é o coeficiente de inclinação da reta, ou coeficiente que mede o número 

de unidades em y • que mudam para cada unidade da variável independente g 

(MARTÍNEZ, 1993). 

Na análise de duas variáveis, um modelo particular de interesse pode ser a reta de 

regressão da população (modelo linear da população). Esta refere-se à população, e 

em geral pode não ser conhecida, e po11anto, deve ser estimada com base nos dados 

amostrais, obtendo-se desta maneira uma reta de regressão estimada. Para dar 

validade às conclusões da reta mencionada, há que se estabelecer certas suposições: 

a) Os valores de g; são prefixados com antecedência, e sem erros. 

b) A variável resposta y • se considera de natureza aleatória, portanto esta variável 

é denotada por y • , e seu valor é somente uma resposta das tantas que podem 

corresponder a um mesmo valor de g; . 

c) Supõe-se que na realidade existe uma verdadeira relação linear entre y • e g; 

(modelo estatístico, denominado modelo log-tinear) a qual pode ser escrita 

como: 

Y/ = b0 + b1g ; + D;, (4.11) 

para i= 1,2, . . . ,11, onde 11 indica o número de observações. 

Na eq. (4.11) b0 e b1 são parâmetros do modelo de regressão (isto é, são valores 

populacionais), D; é um valor aleatório, denominado erro aleatório (ou resíduos). O 
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valor de Di para qualquer observação dependerá de um possível erro de medição e 

dos valores de outras variáveis distintas a gi, que poderiam influir sob a variável y • . 

Os Di são variáveis aleatórias com as seguintes suposições (CHATTERJEE, 1977): 

a) a média dos Di é zero e sua variância Ç 2 é desconhecida e constante, para 

15 i5n ; 

b) os Di não são correlacionados; 

c) a distribuição dos Di é normal, para I 5 i 5 n . 

Observação 4.3.1: a segunda e terceira suposições, sobre os resíduos, implicam que 

os Di são independentes. 

Na prática a distribuição de probabilidade da vida à fadiga, de alguns ensatos 

mecânicos é desconhecida e em muitas situações pode ser complexa (ASTM 

E739/80). Porém, para simplificar as análises em geral é considerada uma 

transformação logarítmica da vida à fadiga para estabilizar a variância dos Di e levar 

a uma distribuição de probabilidade normal dos mesmos. Sendo assim, geralmente 

assume-se que os Di do modelo dado pela eq. ( 4.11) são normalmente distribuídos e 

que a variância do logaritmo da vida é constante (ASTM E739/80 e CHATTERJEE, 

1977). 

Como a reta dada pela eq. (4.11), em geral não é conhecida, esta deve ser estimada 

dos dados amostrais, ou seja, se deve encontrar uma reta de regressão estimada que 

se ajuste bem aos dados amostrais considerados. 

No caso particular, onde a regressão de y • em relação a g1 é linear, o problema é 

determinar a equação da reta que proporciona o "melhor" ajuste, isto é, utilizar os 
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dados observados como uma estimativa dos parâmetros b0 e b, da linha de regressão 

da população. 

Desta maneira y • pode ser estimada por meio da seguinte equação: 

(4.12) 

para i = 1,2, . .. ,11, onde b0 e b, devem ser determinados, e Y/ (Y;• chapéu) são os 

valores estimados de Y/ pela equação ( 4. 12). 

4.3.3. Segundo modelo estatístico: análise clássica de polinômios ortogonais 

múltiplos com distribuição normal. 

4.3.3.1. Introdução. 

Em geral, um polinômio composto pelas variáveis independentes codificadas 

x,c, x;, · · ·, x; é uma função formada pela combinação de potências e produtos das 

x;" - iésimas variáveis independentes. Um termo no polinômio é denominado de 

ordem ou grau d se este contém o produto de i das xt - iésimas variáveis. Por 

exemplo, os termos envolvendo x;c e x;x;x; podem ser chamados de ordem 3. 

Assim, um polinômio é chamado de grau d, se o termo de ordem mais alta é de 

ordem d. 

4.3.3.2. Definição do modelo. 

Uma expressão polinomial de grau d pode ser considerada como uma expansão da 

Serie de Taylor da função teórica verdadeira básica J(Xc) truncada depois do termo 

de ordem d, onde as seguintes propriedades usualmente se cumprem (BOX, 1987): 
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a) A ordem mais alta da fimção aproximada, ou mais fechada da serie de Taylor 

pode aproximar a fimção verdadeira. 

b) Quanto menor é a região sobre a qual a aproximação é feita , melhor será a 

possível aproximação com uma função polinomial de um dado grau. 

Geralmente, na prática podemos supor que, sobre regiões limitadas do espaço dos 

fatores, um polinômio de primeiro ou segundo grau pode representar adequadamente 

a fimção verdadeira (BOX, 1987). Porém, pelas razões explicadas na seção 4.2.6.2, 

consideraremos os modelos de segunda ordem, baseados nos planejamentos de 

experimentos considerados na seção 4.2.6.3, 4.2.6.4 e 4.2.6.5. 

A forma geral de um modelo de segunda ordem, considerando os planejamentos de 

experimentos descritos na seção 4.2.6.3 será dado por: 

k k k- 1 k 

Y; = (10 + 'La;X;c + L CI;; X;
2

c + 'L'Laijxicx; + a~· 
i=l i=l i=l } =2 (4.13) 

i < ) 

onde a resposta Y1 em problemas ele fadiga em geral representa o logaritmo de N 

(In( N) ), x~·, x;, · · ·, x; são as variáveis independentes codificadas que influem na 

resposta Y1 , a0 , a1 (i = l,2, .. · ,k), a11 (i = l ,2, .. ·,k),aif (i = l ,2, .. ·,k ; j = 1,2, .. ·,k), 

são os parâmetros desconhecidos a ser determinados e et é o erro aleatório 

(resíduo), onde a c minúscula indica o resíduo do modelo com as variáveis 

independentes codificadas. 

Os et são variáveis aleatórias com as seguintes suposições: 

a) A média dos et é zero e sua variância rp 2
c é desconhecida e constante, para 

l ~ i ~ ll . 

b) Os et não são correlacionados. 
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c) A distribuição dos &;c é normal, para I ~ i~ 11. 

Obseavação 4.3.2: a segunda e terceira suposições, sobre os resíduos, implicam que 

os et são independentes. 

Para estimar os parâmetros do modelo dado na eq. ( 4.13) é preferível utilizar a 

notação matricial, pois esta facilita os cálculos, sendo assim a eq. (4.13) pode ser 

escrita como: 

(4.14) 

onde Y = (y.,y2 , .. ·,y,)', X " é uma matriz 11xp codificada, com 11 linhas as quais 

representam os 11 ensaios experimentais e p = (k + l)(k + 2)/ 2 colunas, A é um 

vetor p x 1 de parâmetros desconhecidos e 'E c = (E~ ,E; ,.· · ,E;, )' . 

As suposições feitas sobre os &c para as estimativas por mínimos quadrados são (ver 

por exemplo, DRAPER, 1998): 

E('E" ) = Õ, Var('E" ) = <p 2
c !, , (4.15) 

isto é, os &c são independentes, com média zero e variância constante, onde l, é a 

matriz identidade de ordem n x 11 . Desta maneira, 

E(Y) = X cA, (4.16) 

isto é, Y pode ser estimado por meio da seguinte equação: 

" " 
f = X "Ã ) 

(4.17) 

onde A é obtido pelo método dos mínimos quadrados. 
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4.3.3.3. O método dos mínimos quadrados. 

~ 

Os estimadores de mh1imos quadrados A de A são obtidos por minimização da soma 

de quadrados dos desvios das observações a partir de seus valores esperados. Visto 

que, os estimadores de mínimos quadrados são obtidos pela m.inimização de S(A), 

onde: 

(4.18) 

Portanto, minimizando S(A) se obtém o seguinte sistema de equações (ver por 

exemplo, CHA TTERJEE, 1977): 

(4.19) 

este sistema de equações é chamado sistema de equações normais. Assim assumindo 

que (X'" X c) tem uma inversa, os estimadores de mínimos quadrados (A) de A do 

modelo dado pela eq. (4.14) são dados por: 

~ 

Ã = (X c'x "r•xc'f. (4.20) 

~ 

O vetor dos valores estimados f correspondentes aos valores observados f é: 

Y = X cA, (4.21) 

assim, o vetor dos resíduos estimados codificados é: 

~ ~ 

te = f-Y = Y- X c Ã. (4.22) 
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4.3.3.4. Vel'ificação da adequabilidade do modelo. c 1 < , ,( .({') 

Uma das ferramentas mais significantes para a verificação da adequabilidacle de um 

modelo de regressão é a análise dos resíduos, estes valores são obtidos com a eq. 

( 4.22). Com esta análise, é possível verificar, se as suposições sobre os resíduos CE' c) 

elo modelo dado pela eq. ( 4.13) ou pela eq. ( 4.14) se satisfazem, isto é, verificar se as 

suposições de igualdade de variância, ele nonnalidade e~de-independêncin, se 

cumprem. As validades destas suposições, podem ser verificadas por meio de 

gráficos. 

Para avaliar a suposição de igualdade de variância, em geral é traçado o gráfico dos 
~ 

~ ~ 

resíduos CE'c) contra os valores estimados ( Y ). Esta suposição será válida se a 

dispersão dos resíduos, neste gráfico, não revelar nenhum padrão óbvio. Um dos 

problemas que ocasionalmente revelam tais gráficos é a forma de fimil, onde a 

variância pode diminuir ou aumentar, ver Figura 4.3. Geralmente, quando isto ocorre 

se realiza uma transformação logarítmica dos dados, para estabilizar a variância 

(MARTÍNEZ, 2000 b). 

" Cl EC o o 
() 

o o 
o o o 

o () y o 
o Q o 

() o o 
o 

o Cl 

Figura 4.3- Gráfico dos resíduos contra valores estimados, com variância não 

constante. 

A verificação da distribuição nom1al, também pode ser feita por meio ele gráficos, tais 

como: dos escores normais e de probabilidade normal. Nestes gráficos, considerada

se que a suposição de normalidade é válida se os pontos do gráfico estiverem 

localizados aproximadamente ao longo de uma reta (WERKEMA, 1996). No entanto, 

para confirmar a indicação visual da linearidade aproximada, deve ser realizado um 
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teste estatístico para normalidade. Os mesmos, podem ser encontrados em diversos 

textos ele estatística (ver por exemplo, NETER, 1996). 

A suposição de independência também pode ser verificada através ele um gráfico, 

geralmente utilizando o gráfico dos resíduos contra o tempo (ordem de coleta dos 

dados). No mesmo, se os resíduos estiverem distribuídos de forma aleatória em torno 

do tempo (eixo horizontal), a suposição de independência será válida. Um elos 

problemas que pode revelar este gráfico são os padrões cíclicos ou de alternância de 

sinais, os quais indicam que os dados não são independentes (GUJARATI, 1992). 

Outra forma muito usual de verificar a adequabilidade ele um modelo de regressão é 

por meio elo coeficiente de detemúnação ( R 2 
) . O R 2 pode ser determinado de 

diversas formas, uma delas é dada pela seguinte equação: 

11 11 

~).Y;- j/;)2 L(Y;- y)2 
R2 = 1_ i= l _ i=l 

ll 11 
(4.23) 

Í:(.Y;- jl)2 Í:(Y; - ji)2 
i= I i= l 

O R 2 é um valor numérico entre zero e um, quando o modelo é adequado se deve 

obter valores de R2 próximos de 1 ( R2 ~ 1 ). Se o modelo não é adequado, se obtêm 

valores pequenos ( R2 ~ O). Apesar disso, um valor alto de R2 não necessariamente 

implica que os dados sejam bem ajustados pelo modelo (CHATTERJEE, 1977). 

Portanto sempre se deve construir o gráfico dos resíduos para confirmar a 

adequabilidade do modelo (ANSCOMBE, 1973 e DRAPER, 1998). 

4.3.3.5. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados e estimativa da 

variância <p2
". 

" 
As propriedades estatísticas dos estimadores de mínimos quadrados A são (ver por 

exemplo, ACHCAR, 1995): 
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a) A é um estimador não-viciado de A, com matriz de variância-covariância 

(Var(A)) dada por: 

A A A 

Var(Ã) = E[(Ã- Ã)(Ã- Ã)'] = qy 2c(X' c x cr• = qy 2cC, (4.24) 

A 

onde, C= (X". x cr• e E(Ã) = Ã . 

b) O vetor de A tem distribuição normal com vetor de médias A e matriz de 

variância-covariância qy2
c , isto é: 

A 

Ã ~ Np[Ã,qy 2c (X'c X c)]. (4.25) 

Em outras palavras, cada elemento de A tem distribuição normal, com média 

A; e variância <p 2cC;;, onde Cii é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz C. 

c) Devido a que na prática se desconhece qy 2
c , esta deve ser estimada. Um 

estimador não-viciado de qy2
c é dado por: 

"'1\ ~ ~ ~ 

A2c 'i''i (Y-Y)'(Y-Y) Y'Y-AX' cY 
qJ = ---= = - ----

n - p-1 11-p - 1 11 - p - l 
(4.26) 

4.3.3.6. Testes de hipóteses e intervalos de confiança sobre os parâmetros A 

num modelo de regressão. 

Uma hipótese estatística é uma "afirmação" sobre um parâmetro da população, 

associado a uma distribuição de probabilidade baseada em uma amostra aleatória. 

Para confirmar ou rejeitar tal afirmação, deve-se testar duas hipóteses, uma chamada 

hipótese nula, e outra hipótese alternativa. Em geral a hipótese nula é representada 

por H 0 e a hipótese alternativa é representada por H 1 • Desta maneira, quando uma 

pesquisa é relacionada a um fato baseado numa amostra, o conhecimento prévio deste 
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fato é considerada como a hipótese nula (H 0 ), e o fato a ser comprovado pelos dados 

é considerado como a hipótese alternativa ( H1 ). 

Em geral um teste de hipótese sobre os parâmetros A; de um modelo de regressão é 

da forma: 

(4.27) 

Para determinar a ação que devemos tomar se deve selecionar uma amostra aleatória, 

e a partir desta calcular uma estatística do teste, com objetivo de rejeitar ou não a 

hipótese nula, isto é, verificar se os parâmetros são significativos ou não. Num 

modelo de regressão, a estatística do teste é dada pela razão f 0 , definida por: 

( 4.28) 

que tem uma distribuição f de Student com (n - p - I) graus de liberdade (g.l.). 

Desta maneira comparar o valor de I o com o valor de f tabulado, com (n - p - 1) g.l. 

e um nível de significância a •. 

Um intervalo de confiança 1 00(1 - a • )% para A; é dado por: 

(4.29) 

onde I a· ,
2 

é determinado a partir de uma distribuição I de Student, com (n - p - 1) 

g.I. e um túvel de significância a . ' o valor de <P: é ~' e cii é o i-ésimo elemento 

da diagonal da matriz C, dada na eq. (4.24). 
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4.3.3.7. Intervalo de confiança sob a resposta média. 

Um intervalo de confiança pode ser constmído sob a resposta média para um valor 

, ,......, c -..; c' c c c c c , 
especifico de X denotado por X 0 = (.~00 ,x01 ,X02 ,- · · , x0P) com x00 = 1. Este e um 

intervalo de confiança em torno de E(Yjx; ) = ~l . 1 ~, = X~'Ã e é freqüentemente 
} ·'o 

chamado de intervalo de confiança em torno da equação de regressão, já que é 

possível obter uma estimativa pontual de E(Yjx;) =~r,.f~ = X~"Á', a partir do modelo 

estimado dado por (MONTGOMERY, 1994): 

~ 

A v c'A 
11r j .\'~ = .rl o . (4.30) 

Pois A .
1

...,, é um estimador pontual não-viciado de 11 .
1
...,, , uma vez que A são 

} .\ o ) .\ o 

estimadores não-viciados de Ã, e a variância de Çtr j .\'~ é dada por: 

V(í'r _ ) = cn 2c[X c'(X' X)-1 xc·] 
~"'r jxó '~" o o ' (4 .31) 

e um intervalo de confiança (I C) 1 00(1 - a • )% sob a resposta média ÇtrJ.Y'ó no ponto 

(4.32) 

onde A I'"";, é calculado a partir do modelo de regressão estimado, dado pela eq. 
Y .\ o 

(4.30) e sua variância é dada pela eq. (4 .3 1), e ta.
12 

é determinado a partir de uma 

distribuição t de Student, com (n - p) g.l. e um nível de significância CJ. •. 
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4.3.3.8. Previsão de novns observações. 

Uma apljcação importante de um modelo de regressão é a extrapolação ou previsão 

do valor da variável dependente para uma nova observação ( Yo) COJTespondendo a 

dos valores das variáveis independentes da amostra. Desta maneira, o estimador 

pontual do novo ou futuro valor da resposta y0 , no ponto x~1 ,x~2 ,-· · ,x~P é: 

(4.33) 

Observe que esta nova observação é independente das observações usadas para 

desenvolver o modelo de regressão. Portanto, o intervalo de confiança dado pela eq. 

(4.32), neste caso não pode ser utilizado, pois o mesmo é baseado unicamente nos 

dados utilizados para estimar o modelo de regressão, não em observações futuras 

(MONTGOMERY, 1994). 

Portanto, um intervalo de previsão (IP) 1 00(1 - a • )% para uma nova observação é 

dado por: 

(4.34) 

onde I a .
12 

é determinado a partir de uma disttibuição I ele Student, com (n - p) 

graus de liberdade e um rúvel de significância a •, com variância dada por 

VCYo) = <p 2c[l + x;· (X' xr• x;·J . 

Observnção 4.3.4: o IP é maior que o intervalo de confiança sob a resposta média, 

pois o primeiro apresenta dois erros: o eno próprio do modelo 

ajustado, e erro associado com as futuras observações. 
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4.3.3.9. Ortogonalização do modelo. 

Para a formulação do modelo da eq. (4.13) ou da eq. (4.14), na seção 4.3 .3.2 foi 

considerado um planejamento fatorial, por este motivo, os valores das variáveis 

independentes foram codificadas. Neste caso os valores das variáveis que formam a 

matriz xc dada pelo modelo da eq. (4.14) podem ser ortogonalizados com bastante 

facilidade (ver apêndice B), a matriz x c ortogonalizada, em forma geral, pode ser 

representada da seguinte maneira: 

1 x11 x12 • • • x,P 

1 x2, Xn ... Xzp 
X= (4.35) 

As vmiáveis X;p e X;q são chamadas ortogonais uma em relação a outra se X;"X;q = O , 

para p :f:. q (KHUR.l, J 996). 

Assim utilizando a matriz dada pela eq. (4.35) o modelo dado pela eq. (4.14) pode ser 

escrito como: 

(4.36) 

que é o modelo polinomial ortogonal múltiplo da distribuição normal, onde € é 

o erro aleatório do modelo com distribuição normal, com média zero e variância 

constante. 

A utilização da ortogonalidade na aplicação estatística é justificada por várias razões, 

porém uma das causas principais é que a matriz ""r~ X é uma matriz diagonal, o que 

facilita notavelmente as estimativas dos parâmetros, do modelo polinomial ortogonal 

dado pela eq. (4.36). Outra vantagem é que se pode decompor facilmente a soma de 

quadrados da regressão em componentes com apenas um grau de liberdade, cada uma 
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das quais correspondendo a quantidade de variação de Y explicada por um dado 

fator. 

Um caso especial do modelo dado pela eq. (4.36), para k = 2 variáveis independentes 

é o modelo quadrático dado por (MARTÍNEZ, 2001 a): 

(4.37) 

para i = 1,2,. .. ,11 e fi; ~ N(O,<p2
), onde os parâmetros do modelo são obtidos pelo 

método dos mínimos quadrados. Observe que nesta situação é preciso ao menos 7 

valores, considerando que temos seis parâmetros a ser estimados. Além disso, desde 

que o modelo contem tennos quadráticos em ambas as variáveis, ao menos três níveis 

de cada variável precisam ser usados, o que corresponde a no mínimo 9 valores para a 

utilização do modelo dado pela eq. (4 .37). Para este caso a matriz ortogonalizadaX, 

sem réplicas é dada por: 

l - I - I I 1 1 

I 0 - 1-2 1 o 
1 1 - I 1 l - 1 

1 -I o 1-2 o 
.){ = I o 0-2-2 o (4.38) 

o 1- 2 o 
1 -1 l -] 

I o l-2 o 
1 1 l 

No entanto, em todo estudo experimental de engenharia ou em qualquer área exata, 

sempre devem ser consideradas réplicas ( p • ), por motivos explicados anteriormente, 

na seção 4.2.4.1, neste caso, cada linha da matriz ortogonalizada dada pela eq. (4.38), 

• se repete p vezes. 



48 

A adequabilidade ou não dos modelos dados pelas eqs. (4.36) e (4.37), podem ser 

verificadas pela análise dos gráficos dos resíduos e o coeficiente de determinação 

( R1 
). Outras técnicas podem ser encontradas nos livros de estatísticas e de regressão 

(ver por exemplo, DRAPER, 1998 e BOX, 1987, entre outros). 

Em geral, os dados de fadiga em madeira e derivados não seguem uma distribuição 

simétrica, e isto pode representar um problema na utilização do modelo dado pela eq. 

(4.36), pois neste caso os s do mesmo, não seguem uma distribuição normal. Uma 

solução para este problema, pode ser a utilização de uma transformação dos dados de 

N, como por exemplo uma transformação logarítmica, para levar a uma distribuição 

de probabilidade normal (MARTÍNEZ, 2000 a). Observe que de acordo com o 

planejamento proposto, não é necessálio transformar os dados das variáveis 

independentes, basta apenas codificar seus valores. Uma outra alternativa é utilizar o 

terceiro modelo estatístico proposto (modelo da distribuição de Birnbaum-Saunders) 

apresentado na seção 4.3.5. No entanto, antes de abordar este novo modelo, será 

apresentada a técnica de simulação, conhecida por reamostragem Bootstrap, para 

verificar o comportamento do modelo polinomial ortogonal múltiplo da distribuição 

normal, em diversas situações experimentais. 

4.3.4. Método de Bootstrap no modelo polinomial ortogonal nuíltitJio da 

distribuição normal. 

4.3.4.1 Introdução. 

Uma técnica de simulação bastante utilizada atualmente em diferentes situações 

estatísticas é a técnica de reamostragem Bootstrap. Com a mesma é possível obter 

"novos" conjuntos de dados, através da reamostragem do conjunto de dados original 

(EFRON, 1993). Neste trabalho os métodos de reamostragem serão utilizados 

especificamente para modelos de regressão, pois pelo método de Bootstrap, podemos 

re-exanlinar uma análise de regressão já feita, comparando esta com uma população 
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de resultados que poderiam ter sido obtidos sob ceiias circunstancias assumidas 

(DRAPER, 1998). 

Cabe destacar que um ponto importante da utilização das técnicas de Bootstrap, não é 

wúcamente avaliar as estimativas dos parâmetros, mas também obter estimativas dos 

erros padrões mais realistas, a partir das distribuições geradas pelos parâmetros 

estimados nas iterações de reamostragem (LEPAGE, 1992). Este método pode ser 

especialmente valioso em situações de estimação não lineares, tais como nos modelos 

de regressão polinomiais (DRAPER, 1998). Estes modelos são amplamente utilizados 

em dados obtidos através de um planejamento estatístico de experimentos. Um caso 

particular de aplicação dos mesmos é no estudo da fadiga de madeira e derivados 

(MARTÍNEZ, 2001 a). 

A utilização do método de Bootstrap no estudo da vida à fadiga em corpos-de-prova 

de madeira sem emendas e com emendas dentadas, em particular, é justificado por 

várias causas, sendo a principal a verificação do comportamento do modelo 

polinomial ortogonal múltiplo da distribuição normal, em diversas situações 

experimentais, considerando que para a realização dos ensaios experimentais é 

necessário tempo e os custos podem ser elevados, além de poder obter melhores 

estimativas dos parâmetros, dos erros padrões e intervalos de confianças. 

4.3.4.2. Métodos de Bootstrap para modelos de regressão (DRAPER, 1998). 

Em modelos de regressão dois métodos de Bootstrap podem ser utilizados: O 

Bootstrap residual e o Bootstrap de pares. Para a utilização destes métodos é 

considerado o modelo dado pela eq. (4.36). 

4.3.4.2.1. O Bootstrap residual (BR). 

Os passos principais deste método são os seguintes (MARTÍNEZ, 200 l d): 
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a) Obter os 11 residuais (i) através do modelo de regressão ajustado, utilizando 

a amostra original. 

b) Utilizar a reamostragem com reposição e selecionar uma amostra aleatória de 

tamanho 11, com probabilidade 1/11 para cada resíduo ('88
n ), a partir dos 

residuais 8, obtidos no passo (a). 

c) Gerar os novos valores de Y pela seguinte equação: 

(4.39) 

onde '8 8n são os resíduos obtidos no passo (b). 

d) Realizar uma regressão pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o 

seguinte modelo: 

17 nn' XA~. ~nn' = + E , (4.40) 

" ~$ ,._, $ 

para obter um estimador (A ) de A . 

e) Repetir os passos (a), (b) e (d), isto é, realizar tantas iterações quanto 

desejadas, em geral o número de iterações é fi xado em 1000. 

f) Finalmente a média amostrai usual (média BR) e o desvio padrão amostrai 

" 
(desvio padrão BR) de cada um dos elementos do vetor estimado (Ã. ), pode 

ser detenninado, assim como intervalos de confianças BR Além disso, podem 

ser obtidos intervalos de confiança percentil BR l 00(1 - a: )% para cada um 

~. 

dos elementos de A . 

4.3.4.2.2. O Bootstrap de pares (BP). 

O BP é realizado com os pares de valores (f;, x;) originais, onde 1~ é a enésima 

observação e x; é o enésima linha da matriz X . Os passos principais deste método 

são (MARTÍNEZ, 2001 d): 
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a) Utilizar a reamostragem com reposição e selecionar uma amostra aleatória de 

- m· 
11 pares de valores (f;, x;), com probabilidade I I 11 para cada par Y e 

X 8
P, a partir dos pares originais. 

b) Realizar uma regressão pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o 

seguinte modelo: 

Y- BP _ vBI'A- u - bb - ./\ +E , ( 4.41) 

~ 1""-.J ... ,_, .. 
para obter um estimador (A ) de A . 

c) A Repetir os passos (a) e (b ), isto é, realizar tantas iterações quanto desejadas, 

em geral o número de iterações é fixado em 1000. 

d) Finalmente a média amostrai usual (média BP) e o desvio padrão amostrai 
~ 

(desvio padrão BP) de cada um dos elementos do vetor estimado ( Ã" ), pode 

ser determinado, assim como intervalos de confianças BP. Além disso, podem 

ser obtidos intervalos de confiança percentil BP 1 00(1- a: )% para cada um 
~ -.. 

elos elementos de A . 

4.3.5. Terceiro Modelo estatístico: análise clássica de polinômios ortogonais 

múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders. 

4.3.5.1. IVlodelo de Bimbaum-Saunders. 

Um modelo sobre fadiga de materiais utilizado na área de engenharia é dado pela 

distribuição de Birnbaum-Saunders. Esta distribuição, baseada em dois parâmetros foi 

proposta por Birnbaum e Saunders em 1969, a qual foi desenvolvida considerando as 

características básicas dos processos de fad iga (BIRNBAUM, 1969 a), por meio de 

uma idealização do número de ciclos necessários para a ruptura por fadiga. 

A função densidade de probabilidade de Birnbaum-Saunders para uma variável 

aleatória T é dada por: 
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. _ (t + ~)exp{~[~ + ~- 2]} 
f(t,a,P) - r;;- 1 1 ' 

2-v2naP 2 12 
(4.42) 

para 1 >O; a,p >O, onde os parâmetros a e P são respectivamente os parâmetros 

de fonna e escala. Os estimadores de máxima verossimilhança para a e p foram 

obtidos por BIRNBAUM (1969 b). 

A média de T é dada pela eq. (4.43): 

e a vatiância pela eq. (4.44): 

(MARTÍNEZ, 1993). 

2 

E(T) = p[I + ~], 
2 

(4.43) 

(4.44) 

Na Figura 4.4 apresenta-se o g ráfico da densidade dada pela eq. (4.42), para vários 

valores de a. (a =0, lO; 0,25; 0,50; l , O; l ,5; 2, I), com ~ = 1 . Observe como a 

distribuição vai tornando-se assimétrica a medida que o valor de a aumenta . 

()(: 0 .10 

o 2 4 

Figura 4.4- Gráfico da densidade da eq. (4.42) para vários valores de a , com~ = 1 . 
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4.3.5.2. Modelo Log-Linear para a distribuição de Birnbaum-Saunders. 

4.3.5.2.1. Considerando uma variável independente. 

A forma mais usual para apresentar os resultados de fadiga é a curva tensão(S)

número de ciclos(N). Nessa curva, o In( N) é plotado no eixo das ordenadas e no 

eixo das abscissas é plotado S, que também, na prática pode ser dada na escala 

logarítmica (In( S) ). Assim, encontram-se regras empíricas distintas de grande 

utilidade para o estudo da fadiga, as quais podem ser expressas das seguintes 

maneiras: 

In( N) = a + bS , (4.45) 

ln(N) = a+ b ln(S), (4.46) 

ou ainda como: 

Ln( N) = a + bx, (4.47) 

onde x é o logaritmo da tensão (ln(S) ). 

Na prática estimar os parâmetros a e b da eq. (4.46) ou a eq. (4.47) é um problema 

estatístico. Para fomecer uma estrutura estatística adequada para estimação, são feitas 

as seguintes suposições (RIECK, 1991 ): 

Suposição 1: O número de ciclos até a falha (N) tem uma distribuição de Bimbaum

Smmders. 

Suposição 2: O parâmetro deforma a é independente da tensão por ciclo. 
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BIRNBAUM ( 1969 b) mostra que se N tem esta distribuição, e se c > O é uma 

constante, então cN tem uma distribuição de Birnbaum-Saunders, e se as suposições 

(1) e (2) são válidas, então a eq. (4.47) pode ser representada da seguinte maneira: 

N = exp[a + bx]o, (4.48) 

onde o tem uma distribuição de Birnbaum-Saunders. Aplicando logaritmo na eq. 

(4.48) temos: 

ln(N) = a + bx + In( o). (4.49) 

Desta maneira a eq. (4.49) é o modelo Log-Linear na forma aditiva, onde ln(o) tem 

uma distribuição Seno-Normal (distribuição seno-hiperbólico-normal). Isto é, se a 

variável aleatória N tem uma distribuição de Bimbaum-Saunders com parâmetros a 

e f3, a variável aleatória Y = ln(N) tem uma distribuição Senh-Nonnal com função 

densidade de probabilidade dada por: 

2 y - y - 2 y - y f (y; a, y, u) = { .firo } cosh {- -} exp {-2 senh 2 
(--)} , 

2 2n:a u a u 
(4.50) 

para -co < y <co , a, u > O, -co < y <co , onde a é um parâmetro de forma, u um 

parâmetro de escala e y um parâmetro de locação. Definindo y = ln(f3) e u = 2 

obtemos um caso particular da distribuição Senh-Nonnal dada por (MARTÍNEZ, 

1991): 

2 y - y - 2 y-y 
f(y;a,y,2) = { .firo }cosh{--}exp{-2 senh 2

(-- )}. 

2 2n:a 2 a 2 
(4.51) 

A seguir mencionam-se as pnnctpats propriedades da distribuição Senh-Normal 

(RIECK, 1991): 
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a) A distribuição é simétrica em torno do parâmetro de locação y. 

b) A distribuição é fortemente unimodal para a.:::; 2 e bimodal para a > 2. 

c) A média da distribuição é dada por E(y) = y. 

RIECK ( 1991) afirma que valores de a > 2 não são usuais na prática. Observe que 

se a > 1 , o coeficiente de variação é maior que I 00%, o qual não é tolerado na 

engenharia. 

Na Figura 4.5 apresenta-se o gráfico da densidade dado pela eq. (4.51), para alguns 

casos especiais de a (a=O, IO; 0,25; 0,50; 1,0), com P = 1, isto é, y = O. Observe 

como a variabilidade aumenta quando a = I . 

0(: 0.10 

-2 

Figura 4.5- Gráfico da densidade da eq. (4.51) para alguns valores de a < 2, com 

y = 0. 

4.3.5.2.2. Considerando p variáveis independentes. 

O modelo Log-Linear da eq. (4.50), pode ser generalizado para p variáveis 

independentes, denotadas por: 

(4.52) 
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para i = 1,2, · · ·, 11 . Sendo assim, as suposições ( 1) e (2) podem ser generalizadas da 

seguinte maneira (MARTÍNEZ, 1993): 

Suposiçfio3: N =exp[X8 'S], para i = 1,2, .. ·,n, onde S' =(e,,. .. ,ep) é wn vetor 

de parâmetros desconhecidos o qual deve ser estimado, onde N tem 

uma distribuição de Bimbaum-Smmders. 

Suposiçfio 4: O parâmetro de forma a é independente do vetor explana tório X 8 , 

isto é, a 1 = a para i = 1,2, · · ·, n . 

Além disso, se c > O, então cN tem uma distribuição de Birnbaum-Saunders com 

parâmetros de forma a e parâmetro de escala cP1 . Usando este fato e as suposições 

(3) e (4) antes mencionada, vemos que N pode ser expresso como: 

(4.53) 

onde os 81 tem uma distribuição de Birnbaum-Saunders com parâmetros de forma a 

e parâmetro de escala I. Portanto, aplicando o logaritmo na eq. (4.53) temos: 

(4.54) 

que é o modelo Log-Linear em sua forma generalizada, onde <!> 1 = ln(o1) é o erro do 

modelo, o qual tem uma distribuição Senh-Normal com parâmetros a. , y = O e 

o = 2 (MARTÍNEZ, 1993). 

4.3.5.3. Polinômios ortogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders. 

4.3.5.3.1. Modelo de regressão Polinomial. 

Um caso especial do modelo dado pela eq. ( 4.54) é quando os valores das variáveis 

independentes são codificados, jsto é quando é utilizado um planejamento fatorial. 
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Neste caso, os valores das variáveis que formam o vetor X11 dos fatores codificados, 

em geral, podem ser ortogonalizados com bastante facilidade (BOX, 1987), sendo 

assim o vetor X8 pode ser representado pela matriz dada pela eq. (4.35). 

Técnicas de mínimos quadrados também podem ser aplicadas quando o modelo 

envolve potências e produtos das variáveis X 8 
. Este tipo de modelo é chamado de 

modelo de regressão polinomial. Assim utilizando a matriz dada pela eq. (4.35) o 

modelo dado pela eq. (4.54) pode ser escrito como (MARTÍNEZ, 2001 c): 

Y; = ln(N) = xe + 41;, (4.55) 

que é o modelo polinonúal ortogonal múltiplo da distribuição de Birnbaun-Saunders, 

onde Ql; = ln(o;) é o erro aleatório do modelo o qual tem distribuição Senh-Normal 

com parâmetros a , y = O e u = 2. 

Um caso especial do modelo dado pela eq. (4 .55), para k = 2 variáveis 

independentes é o modelo quadrático dado por: 

(4.56) 

para i = 1,2, · · ·,11 e Ql; - SN(a,0,2), onde os parâmetros do modelo são obtidos pelo 

método de máxima verossimilhança, este método é dado na seção 4.3.5.3.2. Observe 

que nesta situação é preciso ao menos 8 valores, considerando que temos sete 

parâmetros a ser estimados. Além disso, desde que o modelo contem termos 

quadráticos em ambas as variáveis, ao menos três níveis de cada variável precisam 

ser usados, o que corresponde a no núnimo 9 valores para a utilização do modelo 

dado pela eq. (4.56), onde a matriz ortogonalizada X, é dada pela eq. (4.35), caso se 

utilizem réplicas, cada linha da matriz ortogonalizada, se repete p· vezes. Portanto 

para o estudo da fadiga em madeira e derivados pode ser utilizado o modelo dado 

pela eq. (4.55). Para o caso específico de dois fatores com três túveis cada um, 

utilizar o modelo dado pela eq. (4.56). 
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4.3.5.3.2. Estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros do 

Modelo quadrático dado pela eq. (4.56). 

Sejam y1,-·· ,y, , 11 observações independentes do modelo dado pela eq. (4 .56), com 

<!>; =y; - (e0 +e,xu +e2 x2; +e3x~ +e4 x;; +e5 xwr2;) onde <!>; ~ SN(a,0,2). A 

função densidade de probabilidade de <!>; é dada na seguinte forma: 

(4.57) 

onde, 

Portanto a fi.mção de verossimilhança para e0,e, ,. · ·,e5 e a é dada por: 

(4.58) 

e o logaritmo da função de verossimilhança (da pm1e informativa) para e o' e,,. .. ' e 5 e 

a é, 

(4 .59) 

Assim derivando a eq. (4 .59) em relação a e0 ,e, ,. .. ,e5 e a, e igualando a zero, 

obtemos as seguintes equações de verossimilhança: 
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(4.60) 

(4.61) 

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 

(4.65) 

(4.66) 

Desta maneira resolvendo a eq. (4.66) encontramos uma expressão para o estimador 

de máxima verossimilhança de a 2 em termos de ê0,êl> .. · ,ê5 , o qual é dado por: 

(4.67) 

A A A 

Onde 80 ,81 , .. ·,85 SãO OS estimadoreS de máxima VerOSSimilhança de 80 ,81,- .. ,85 , OS 

quais são obtidos numericamente. 
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4.3.5.3.3. Inferência sobre os parâmetros e o, e.,···, e 5 e a. 

Para 11 grande ( 11 :2>: 30) é usual fazer inferência sobre os parâmetros e0 , e.,···, e5 e 

a, utilizando a aproximação normal assintótica dos estimadores de máxima 

verossimilhança ê0 ,ê., .. . ,ê5 e â (ver por exemplo, MOOD, 1974). Assim 

consideramos, 

(4.68) 

onde / 0 é a matriz de informação obse1vada, dada por: 

11 11 ·L: ~ -± L"oZ;W; - 4 "o"s 11; 
i= l i= l 

n 11 -1."' v v 1r. -1."' ,/ n. 4~101 4 ~ 11 

11 11 ·L: ~ - -k L v1ZJ·V; - 4 "•"s11; 
i= l i= l i=l i=l 

(4.69) 
11 11 

1 L z ~ - 4 V5 11; - i: L:v5Z;W; 
i=J i=l i= l i= l 

11 11 

- -k L "si;W; I L ~2 
- ã l (3 Z; - n) 

i =l i=l i=l i= l 

com 

\' - x z ,, - x z 
3 - li, '4 - '2i e 

v5 = Xw\"2p onde os elementos da matriz dada na eq. (4.69) são as segundas deiivadas 

parciais estimadas de /(e0 ,e1,· .. ,e5 ,a) em relação a (e 0 ,e1, .. ·,e5 ,a) a menos do 

sinal, as quais são dadas no apêndice C. 
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Também podemos utilizar a matriz de informação de Fisher I(e•), em Lugar da 

matriz l o, dada pela eq. (4.65), onde e· é definido pelo seguinte vetor: 

(4.70) 

Desta maneira, considerando a notação dada pela eq. ( 4. 70) a matriz de informação 

de Fisher é dada por: 

~. ~. atce·)} ~* 

E{- a'i:2 )} E{- ate e ) } E{ E{- atce..., )} 
o aeoae, aeoae5 êBoca. 
~. ~. ~. ~. 

E{- a1ce ) } E{- alce2 )} E{- a1ce ) } E{- a!(~)} 
ae,aeo ae, ae,ae5 ae,ca. 

'ce·) = (4.71) 
~. ~. ~. 

E( atce...,· )l E(- a1ce ) } E(- ate e ) } E(- 8/(8 )} 
a)5ét)O êB5ét)l ae2 êB5ca. 5 

~. -. alce·)} E{- a~ce· )} E{- ~/(8 )} E{- a/(8 )} . " E{ 
caêB0 aaae fuét) Ca2 

I 5 

a qual é obtida das esperanças das segundas derivadas parciais de !(e•) em relação a 

-. (8 ) a menos do sinal. 

Para calcular os elementos da matriz de informação de Fisher, RIECK ( 1991) 

demonstra que para pequenos valores de a (O < a < 1 ), Z; dada pela eq. ( 4.57) é 

normalmente distribuída com média zero e variância I, isto é, 

Assim, considerando a eq. (4.72) a variável aleatória z; tem uma distribuição de 

Qui-Quadrado com I grau de liberdade ( X1
2 

) , a qual tem média 1 e variância 2 (ver 
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por exemplo, MOOD, 1974). Por outro lado, das fimções trigonométricas 

hiperbólicas temos o seguinte resultado (ver por exemplo, LEITHOLD, 1972): 

cosh 2 x - senh 2 x = 1 . 

Desta maneira, utilizando as eqs. (4.57) e (4.73) temos a seguinte equação: 

W/ - Z;2 = ~(1) , isto é, 
a 

2 2 4 
~ = Z; + - 2 . 

a 

(4.73) 

(4.74) 

Assim, considerando as eqs. (4.69) e (4.71) nas esperanças das segundas derivadas 

parciais de t(e•) em relação a (e•), dadas no apêndice D, e definindo: 

4 [ z.
1 

] c( a) = 1 + - 2 + E 2 ' 2 , 
a Z; + 4/a 

(4.75) 

nestas esperanças. Obtemos a matriz de informação de Fisher, dada por: 

" " " 
{-c(a)~:V~ {- c( a) L "o vi ... .!.c(a)Lv v 4 o 5 o 

i=l i= l i =l 

" " " {-c(a)Lv1v0 tc(a)Lv? tc(a)L v1v5 o 
i=l i I i= I 

1(e·) = (4.76) 
ll ll ll 

i c( a) L v5 V o ic(a)Lv5v1 
... ic(a)L v; o 

i=l i=l i=l 

o o o 211 
a 2 

RIECK (1991) e MARTÍNEZ (1993) demonstram que para pequenos valores de a 

(O < a < 1 ): 



desta maneira, 

c[ z; ] 0 Jj 2 2 ~ ' 
Z; +4/a 

4 
c(a) ~ 1 +-2 • 

a 
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(4.77) 

(4.78) 

Assim, considerando a eq. (4.78), obtemos uma forma simplificada da matriz de 

infonnação de Fisher para 80 , 8,,. .. , 85 e a, dada por: 

1 4 1l 1 4 1l 1 4 1l 

-(1+-2 )L:>~ -(1+-2 Yz>ov, . .. -(1+ - 2 )"~=vov5 o 
4 a i=l 4 a i=l 4 a i=l 

1 4 1l 1 4 1l 2 I 4 " 
-(1 +-2 )L 1\vo -(1+-

2 
)L: v, oo •-(1+-2)L:v,v5 o 

4 a i=l 4 a i= l 4 a i=l 

1(e· ) = (4.79) 

1 4 11 1 4" 1 4" 2 
-(1+-2)Lv5vo -(1+-Jl:v5vl ... -(1+-2)Lv5 o 
4 a i= l 4 a i= l 4 a i= t 

o o o 211 
(J,l 

Utilizando a distribuição normal assintótica dos estimadores de máxima 

verossimiiJ1ança ê0 ,ê,, .. . ,ê5 e â, a qual é dada pela eq. (4.68), com I{S' )dada pela 

eq. (4.79); é possível calcular em forma fácil as variâncias assintóticas (estimadas) 

dos estimadores de máxima verossimilhança ê0 ,ê,,. .. ,ê5 e ô .. Basta observar que o 

inverso da matriz de infom1ação de Fisher é a matriz de variância e covariância de 

ê0 ,ê,,. .. ,ê5 e â (ver por exemplo, KALFLEISCH, 1985). 

Portanto, os intervalos de confiança para os parâmetros 80 ,8,,. .. ,85 e a, 

considerando um nível de confiança 1 00(1 - ~ • )% , são fornecidos por: 

JC(a) = [Ô. ± Z <1>.
12 
~vâr(Ô.)] , (4 .80) 

e 
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(4.8\) 

para i = 1, · · · ,5, onde Z <t>' 12 é um percentil da distribuição normal padronizada (ver 

por exemplo, KALFLEISCH, 1985). 
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4.4. CONSIDERAÇÕES DA FUNDAIVIENTAÇÃO TEÓRICA DO 1\'IODELO 

PROPOSTO. 

• Geralmente o desempenho da fadiga em madeira é estimado por meto de 

funções matemáticas, basicamente utilizando a cmva S - N . 

• No estudo da fadiga em madeira o N não depende unicamente de S , pois 

existem outras variáveis independentes que podem ser estatisticamente 

significativas. 

• Para identificar variáveis independentes que seJam estatisticamente 

significativas e estabelecer um relacionamento fimcional com as mesmas, 

deve-se realizar um planejamento estatístico de experimentos. 

• A aplicação de um planejamento estatístico de experimentos no estudo de 

fadiga da madeira pode reduzir o tempo e o custo dos experimentos, além de 

reduzir a variabilidade dos resultados. 

• Na aplicação de um planejamento estatístico de experimentos deve-se 

cumprir os requisitos básicos, descritos nesta pesquisa, na seção 4.2.4. 

• Quando alguma resposta é influenciada por certos fatores, os planejamentos 

fatoriais são os planejamentos estatísticos de experimentos mais usados. 

• Os planejamentos fatoriais mais utilizados para estimar um modelo de 

segunda ordem são: os 3.t, PCC e os PCCO. Na prática é conveniente 

trabalhar com variáveis codificadas :(· em lugar das medidas originais das 

variáveis .< . 
• Os planejamentos fatoriais direcionam a pesqutsa, indicam o tamanho da 

amostra a ser selecionada, facilitam o desenvolvimento e crítica de modelos e 

proporcionam estimadores de parâmetros altamente eficientes. 

• O mais importante dos planejamentos fatoriais é permitir a criação de uma 

relação fimcional. 

o Geralmente, na prática se desconhece a forma da relação entre a variável 

dependente e os fatores. 
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• Uma alternativa usual é determinar uma aproximação apropriada da função 

real e os fatores, geralmente utilizando um polinômio de primeira ou segunda 

ordem. 

• Os polinômios de segunda ordem são os mais utilizados, pois possibilitam 

modelar com uma função linear ou quadrática a relação entre a resposta e 

cada fator. 

• Os modelos ele segunda orden1 elevem envolver pelo menos três túveis ele 

cada fator para que os coeficientes do modelo sejam estimados. 

• Para verificar a adequabilidade de um modelo, em diversas situações podem 

ser utilizadas simulações, a partir dos dados obtidos experimentalmente, por 

meio elo método de Bootstrap. 
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CAPITULOS 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os aspectos principais referentes aos materiais e 

métodos utilizados no desenvolvimento do trabalho, direcionado a estimar os valores 

de vida à fadiga em emendas dentadas de madeira, na tração, considerando a 

fimdamentação teórica dada no capítulo 4 e os fatores estatísticos em ensaios 

mecânjcos (MARTiNEZ, 2001 b). 

5.1. Espécies de madeira utilizadas na pesquisa. 

As espécies de madeira que foram utilizadas no estudo são as de reflorestamento, 

particularmente, o Pinus Caribea variedade Hondurensis (Pinus caribea var. 

hondurensis) e o Eucalipto Grandis (Eucalyptus grandis). A escolha destas espécies, 

se deve ao fato de que as mesmas estão sendo bastante utilizadas pelas indústrias 

produtoras de MLC do país, bem como pela grande disponibilidade destas espécies no 

Brasil, que possibilitam sua exploração comercial, principalmente nas regiões sul e 

sudeste. A madeira utilizada nos ensaios foi retirada de dois hortos florestais: a de 

Eucalipto Grandis, foi retirada do Horto Florestal Ncn'aJTO de Andrade localizado na 

cidade de Rio Claro, e a de Pinus Caribea variedade Hondurensis, foi retirada do 

Horto Florestal da Cidade de Jtirapina, ambas cidades do Estado de São Paulo. 
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5.2. Os adesivos. 

Os adesivos utilizados para a colagem dos corpos-de-prova foram o CASCOPHEN 

RS-216-M produzido pela Alba Química Indústria e Comércio Ltda, e o adesivo 

poliuretano à base de óleo de mamona desenvolvido pelo Grupo de Química Analítica 

e Tecnologia de Polímeros do Depat1amento de Química e Física Molecular do 

Instituto de Quínlica de São Carlos. 

A escolha do CASCOPHEN RS-2 16-M foi definida pelo fato do mesmo ser 

amplamente empregado pelo parque produtor de MLC do país. O adesivo poliuretano 

à base de óleo de mamona foi escolllido por apresentar algumas vantagens como: o 

processo de cura a frio, a matéria ptima é um recurso natural renovável facilmente 

encontrado no território nacional, ser quimicamente menos agressivo ao homem e ao 

ambiente e ter grande resistência ao intemperismo. Além disso, os estudos mostram 

que este apresenta grande resistência mecânica, é uma tecnologia nacional e um 

produto alternativo para a aplicação em MLC (MACÊDO, 2000). 

5.3. Método de amostragem. 

Na avaliação da fadiga em emendas dentadas de madeira deve-se tomar um cuidado 

especial com relação à resistência de referência (resistência estática) para deHnição 

dos níveis de tensão, pots uma resistência de referência incorreta pode ter uma 

influência significativa nos resultados dos ensaios de fadiga, podendo aumentar 

significativamente a dispersão dos resultados dos ensaios. Portanto, a forma da 

seleção dos corpos-de-prova ao longo do comprimento das peças de madeira isentas 

de defeitos, com dimensões de 6cm x 12 em de seção e 130 em de comprimento, foi 

realizada de maneira que os corpos-de-prova tivessem a maior probabilidade de serem 

considerados gêmeos (Figura 5.1). 

Para garantir a aleatoridade dos valores da resistência obtidos nos ensaios, os corpos

de-prova foram retirados de vários trechos de vigas diferentes (peças diferentes), sem 
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levar em consideração sua posição no tronco da árvore e nem de qual tronco foram 

retiradas. Assim, de cada peça de madeira foi selecionada em forma aleatória ao longo 

da seção, pelo menos uma seqüência de corpos-de-prova de madeira sem emendas 

que foram identificados de maneira semelhante aos corpos-de-prova com emendas 

dentadas. Os corpos-de-prova de controle foram usados para detenninação das 

resistências de referência usadas nos ensaios de fadiga. É importante ressaltar que em 

alguns casos foi possível a seleção de mais corpos-de-prova por seção transversal dos 

que ilustrados na Figura 5.1. 

Seçao 
A 
B 
c 
o 
E 

Fadiga Controle Fadiga 

Figura 5.1 - Forma de seleção dos corpos-de-prova das peças de madeira. 

O método de amostragem utilizado na seleção dos corpos-de-prova para os ensaios 

cíclicos foi o aleatório simples (MARTÍNEZ, 2000 c). Selecionando-se 

aleatoriamente 324 corpos-de-prova, considerando freqüências de 1, 5 e 9HZ 

(Tabela 5. 1) e 60 corpos-de-prova adicionais, considerando freqüências de 13 e 

17HZ (Tabela 5.2). Os corpos-de-prova adicionais foram utilizados para verificar 

experimentalmente, as projeções feitas com os modelos propostos. Esta seleção foi 

realizada de acordo com o planejamento de experimento indicado no capítulo 4, e 

seguindo as indicações de MACÊDO (1996), MACÊDO (2000) e da NBR 7190/97. 

5.4. Dimensão e confecção dos corpos-de-prova. 

Para a detenninação da resistência estática e dinâmica em madeira sem emendas e 

com emendas dentadas na tração, foram utilizados corpos-de-prova confeccionados 
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com as dimensões estabelecidas em MACÊDO ( 1996 e 2000) e adotados pela NBR 

7190/97, como se mostra na Figura 5.2. 

Tabela 5.1- Número de corpos-de-prova usados para os ensaios cíclicos, realizados 

no LaMEM, 2000. 

Ensaio cíclico. 

Madeira com Madeira sem 

Espécie. emendas emendas. Total. 

dentadas. 

Ades.l Ades.2 

Pinus Caribea variedade 54 54 54 162 

Hondurensis. 

Eucalipto Grandis. 54 54 54 162 

Total 108 108 108 324 

Notal: Ades. l = Adesivo CASCOPHEN RS-216-M. 
Ades.2 = Adesivo poliuretano à base de óleo de mamona. 

Nota 2: Para cada 2 corpos-de-prova dinâmicos foi retirado l estát ico, para definir a resistência de 
referência. 

Tabela 5.2- Número de corpos-de-prova adicionais usados para os ensaios cíclicos, 

realizados no LaMEM, 2000. 

Ensaio cíclico. 

Madeira com Madeira sem 

Espécie. emendas emendas. Total. 

dentadas 

(Ades.2). 

Pinus Caribea variedade 18 12 30 

Hondurensis. · 

Eucalipto Grandis. 18 12 30 

Total 36 24 60 

Notal: Ades.2 = Adesivo poliuretano à base de óleo de mamona. 
Nota 2: Para cada 2 corpos-de-prova dinâmicos foi retirado l estático, para definir a resistência de 

referência. 
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Figura 5.2 - Dimensões da geometria da emenda (a) e do corpo-de-prova (b) de 

resistência à tração nas emendas dentadas (MACÊDO, 2000). 

5.5. Execução ~os ensaios. 

A execução dos ensaios estáticos e cíclicos foi realizada na máquina universal de 

ensaios DAR~EC MIOOO/RC do LaMEM. Os ensaios estáticos em corpos-de-prova 

de madeira sem emendas e com emendas dentadas, seguiram as recomendações 

prescritas na NBR 7190/97 e MACÊDO (1996). Os dados obtidos nos ensaios 

estáticos dos ~orpos-de-prova gêmeos foram utilizados para estabelecer os túveis de 

tensão máxima e mínima para os ensaios de fadiga na tração. Desta maneira, os níveis 

de tensão, má_ximos para os carregamentos cíclicos foram de 90%, 75% e 60% da 

resistência do material ( f 10 ), estimados nos ensaios estáticos dos corpos-de-prova 

gêmeos, sendo que o túvel mínimo da tensão ( crmin) foi de 10% do máximo 

( 0,1 O cr "'"'~ ). ~os ensaios cíclicos se utilizaram ciclos de tensões flutuantes de forma 

senoidal, considerando fi·eqüências de 1; 5 e 9 HZ para os corpos-de-prova. O 

procedimento e os resultados dos ensaios estáticos utilizados são parte do trabalho de 

MACÊDO (1996) sobre ensaios estáticos de tração paralela em MLC. O programa de 
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ensaios foi definido utilizando um planejamento estatístico de experimento, com base 

na fundamentação teórica apresentada no capítulo 4, sendo válido tanto para os 

corpos-de-prova de tração com emendas dentadas quanto para os corpos-de-prova de 

madeira sem emendas. 

5.6. Planejamento Estatístico . 

Para o problema em estudo se utilizou um planejamento fatorial 32
, no qual estuda-se 

o número total de ciclos até a falha N (variável resposta) considerando-se seis 

réplicas e utilizando combinações de dois fatores (tensão e freqüência), cada uma 

testada com três níveis. Os níveis para cada fator, assim como a codificação para cada 

nível é dada na Tabela 5.3, onde os códigos - 1, O e l, se obtêm pela equação (4.7), da 

seguinte maneira: 

., x;-75 .c _ x2• - 5 d 
X1 = , Xz. --- , On e, 

15 4 

-· = 60 + 75 + 90 = 75 -· = 1 + 5 + 9 = 5 • = 75 - 60 = 15 • = 5 - 1= 4 X 1 , X l , S1 e S2 . 
3 3 

Tabela 5.3- Número de ciclos, sob três níveis de tensões e três tipos de freqüências. 

Código dos níveis. x: -1 o l 
I 

Tensão ( S) em %. • 60 75 90 XI 

Freqüência (/) em%. • 1 5 9 x2 

5. 7. Procedimento estatístico. 

O procedimento estatístico a ser utilizado para o modelo polinomial oiiogonal 

múltiplo, será realizado considerando duas distribuições de probabilidades, a saber, a 

distribuição normal e a distribuição de Birnbaum-Saunders, isto é, considerando uma 

distribuição de probabilidade simétrica e assimétrica, respectivamente. Para ambas 

distribuições é considerada uma análise clássica. 
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CAPITUL06 

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios cíclicos em corpos-de

prova de madeira sem emendas e com emendas dentadas. Estes dados serão utilizados 

para testar os modelos estatísticos propostos. No apêndice H são apresentados os 

valores de resistência à tração (.fc0 ) . 

6.1. Corpos-de-prova sem emendas. 

Nas Tabelas 6.1 e 6.2 são apresentados os resultados experimentais, considerando-se 

a notação dada na Tabela 5.3, para os dados dos números de ciclos correspondentes à 

vida à fadiga nos corpos-de-prova sem emendas, com os fatores tensão e freqüência, 

para as espécies de Pinus Caribea variedade Hondurensis e Eucalipto Grandis. 

Tabela 6.1- Dados da vida à fadiga nos corpos-de-prova sem emendas, para a espécie 

de Pinus Caribea variedade Hondurensis, obtidos no LaMEM 

(MACÊDO, 2000). 

Eusaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nl, N/2 NIJ NH Nu N/6 s (%) f (HZ) 

1 211480 430899 204017 229270 252510 400197 60 1 
2 93432 118610 178388 66818 72917 87134 75 I 
3 91 57 21 139 ll3 87 90 1 
4 900005 703389 1794615 1149067 1382568 791034 60 5 
5 360056 124050 309413 163539 253120 219832 75 5 
6 187 417 348 617 584 381 90 5 
7 793417 1106942 1814582 1264336 1330109 1016584 60 9 
8 150375 241314 454026 264474 297954 373929 75 9 
9 103 325 649 619 669 925 90 9 
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Tabela 6.2- Dados da vida à fadiga nos corpos-de-prova sem emendas, para a espécie 

de Eucalipto Grandis, obtidos no LaMEM (MACÊDO, 2000). 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) N" Nl2 Nu N;. N~~ N/6 s (%) f (HZ) 

I 300060 447727 256633 483367 428444 180865 60 1 
2 153472 124896 81872 94734 77639 114332 75 1 
3 lJ 45 204 104 34 134 90 1 
4 1601572 902906 1310678 867411 1413229 1887691 60 5 
5 339606 255226 356979 249317 182182 290385 75 5 
6 181 120 236 639 594 897 90 5 
7 963383 1367100 1410236 1145759 1145760 1535709 60 9 
8 175454 241199 310731 473653 332578 329510 75 9 
9 355 157 430 284 745 1077 90 9 

6.2. Corpos-de-prova com emendas dentadas. 

Nas Tabelas 6.3 a 6.6 são apresentados os resultados experimentais, considerando-se 

a notação dada na Tabela 5.3, para os dados dos números de ciclos correspondentes à 

vida à fadiga , nos corpos-de-prova com emendas dentadas, com os fatores tensão e 

freqüência, para as espécies de Pinus caribea variedade hondurensis e Eucalipto 

grandis, utilizando os adesivos CASCOPHEN-RS-216M e poliuretano à base de óleo 

de mamona. 

Tabela 6.3- Dados da vida à fadiga dos corpos-de-prova com emendas dentadas, para 

a espécie de Pinus Caribea variedade Hondurensis com o adesivo 

CASCOPHEN RS-216M, obtidos no LaMEM (MACÊDO, 2000). 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) N" . N/2 NjJ N/4 N~~ Ni6 s (%) f (HZ) 

1 20007 25001 8232 32240 21424 25254 60 I 

2 4368· 2738 3150 6003 5001 3027 75 1 
3 85 34 48 110 25 75 90 1 
4 50144 27771 30155 60000 50018 50178 60 5 
5 14019 12315 10692 3374 6667 7655 75 5 
6 272 145 98 138 202 542 90 5 
7 80000 60348 67514 120062 78108 105919 60 9 
8 26214 47513 25374 35325 15180 7027 75 9 
9 364 301 92 473 121 279 90 9 
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Tabela 6.4- Dados da vida à fadiga dos corpos-de-prova com emendas dentadas, para 

a espécie de Eucalipto Grandis com o adesivo CASCOPHEN RS-216M, 

obtidos no LaMEM (MACÊDO, 2000). 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nn N/2 NIJ N~< N/, N/6 s (%) f (HZ) 

1 30000 26052 16135 36250 25161 16019 60 I 
2 6007 2924 6014 2075 4321 5378 75 1 
3 69 31 108 67 49 40 90 1 
4 50073 35106 26022 66561 21410 47202 60 5 
5 9205 4138 13371 6027 10327 9535 75 5 
6 325 264 139 216 413 335 90 5 
7 80135 40166 70910 101142 104429 95920 60 9 
8 25796 51125 30239 10556 17613 31451 75 9 
9 627 155 198 400 130 203 90 9 

Tabela 6.5- Dados da vida à fadiga dos corpos-de-prova com emendas dentadas, para 

a espécie de Pinus Caribea variedade Hondurensis com o adesivo 

poliuretano à base de óleo de mamona, obtidos no LaMEM (MACÊDO, 

2000). 

Ensnio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) 

N/1 Nn NIJ N/1 N" N/6 s (%) f (HZ) 

I 20269 28210 32824 18370 18865 33526 60 I 
2 3459 7229 6337 4237 5445 2513 75 1 
3 58 38 19 78 90 81 90 I 
4 40011 48331 45326 72388 38887 31605 60 5 
5 10095 3295 13724 9144 91 27 4138 75 5 
6 256 201 96 276 544 139 90 5 
7 105933 89235 37879 104860 34625 122984 60 9 
8 24629 20084 33358 22472 18430 15161 75 9 
9 193 157 328 260 509 286 90 9 

Tabela 6.6- Dados da vida à fadiga dos corpos-de-prova com emendas dentadas, para 

a espécie de Eucalipto Grandis com o adesivo poliuretano à base de óleo 

de mamona, obtidos no LaMEM (MACÊDO, 2000). 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nll N/2 N/J N/, N~., N/6 s (%) f (HZ ) 

L 32412 16138 20073 25765 46278 9654 60 I 
2 6452 6349 3798 3199 6294 4255 75 1 
3 72 49 li 56 155 53 90 1 
4 67434 50000 20788 63208 46081 44230 60 5 
5 12764 7386 9640 5268 5624 8561 75 5 
6 234 214 116 212 509 387 90 5 
7 70819 108540 117265 39331 97100 62769 60 9 
8 26638 21256 18870 15358 38047 8099 75 9 
9 295 247 318 159 321 593 90 9 
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6.3. Corpos-de-prova sem emendas complementais. 

Tabela 6.7- Dados complementais da vida à fadiga dos corpos-de-prova sem 

emendas, para a espécie de Pinus Caribea variedade Hondurensis, 

obtidos no LaMEM, no 2000. 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) 

N11 Nn s (%) I (HZ) 

1 4939830 24543 19 60 13 
2 299297 1983 14 75 13 
3 1819 1186 90 13 
4 7185056 10000000 60 17 
5 689235 363015 75 17 
6 3845 2536 90 17 

Nota: os ensaios foram limitados em 10.000.000 ciclos, portanto o corpo-de-prova do ensaio 4 da 
segunda réplica do Pinus Caribea variedade Hondurensis, não rompeu. 

Tabela 6.8- Dados complementais da vida à fadiga dos corpos-de-prova sem 

emendas, para a espécie de Eucalipto Grandis, obtidos no LaMEM, no 

2000. 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nu Nn s (%) f (HZ) 

I 2939418 4367251 60 13 
2 304819 159369 75 13 
3 1617 1378 90 13 
4 9654185 6739416 60 17 
5 723655 251914 75 17 
(i 4369 1897 90 17 

6.4. Corpos-de-prova com emendas dentadas complementais, coladas com o 

adesivo poliuretano à base de óleo de mamona. 

Tabela 6.9- Dados complementais da vida à fadiga dos corpos-de-prova com 

emendas dentadas para a espécie de Pinus Caribea variedade 

Hondurensis, obtidos no LaMEM no 2000. 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nu Nl2 Nil s (%) f (HZ) 

l 152545 276374 411 545 60 13 
2 8701 33606 53628 75 13 
3 1575 793 1167 90 13 
4 663539 9754 17 138681 60 17 
5 83413 55 149 223 16 75 17 
6 4637 1015 2904 90 17 
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Tabela 6.10- Dados complementais da vida à fadiga dos corpos-de-prova com 

emendas dentadas para a espécie ele Eucalipto Granclis, obtidos no 

LaMEM no 2000. 

Ensaio RESPOSTA ( N ). Fatores 
(i) Nll Nn Nu s (%) f (HZ) 

I 435024 85950 239367 60 13 
2 15819 22614 38147 75 13 
3 1832 1079 644 90 13 
4 339417 751262 418839 60 17 
5 78531 61343 11090 75 17 
6 2513 1819 3197 90 17 
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CAPITUL07 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentadas as análises e discussões dos ensa1os cíclicos em 

corpos-de-prova de madeira sem emendas e com emendas dentadas, considerando a 

distribuição normal e a distribuição de Birnbaum-Saunders. 

7.1. Considerando a distribuição normal. 

7.1.1. Verificação da adequabilidade do modelo dado pela eq. (4.37). 

A análise dos dados, para os números de ciclos correspondentes às vidas à fadiga em 

corpos-de~prova de madeira sem emendas e com emendas para as espécies e adesivos 

considerados, se inicia com a verificação da adequabilidade do modelo, utilizando o 

procedimento apresentado na seção 4.3.3.4, ou seja, realizando uma análise dos 

resíduos deste modelo. 

Assim, para verificar a igualdade de variância, foram utilizados gráficos de resíduos 

contra os valores estimados. As Figuras 7.1, 7.3 e 7.5 exemplificam estes gráficos, e 

mostram que os mesmos apresentam uma forma de fimil, indicando um aumento da 

variância, e portanto, deve ser feita uma transformação dos dados, para ver se é 

possível estabilizá-la. 

Para verificar a distribuição normal, utilizamos gráficos dos escores nonna1s. As 

Figuras 7.2, 7.4 e 7.6 exemplificam estes gráficos, e pode ser observado que os 
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pontos não estão localizados ao longo de uma reta, o que indica que os resíduos do 

modelo não seguem uma distribuição normal. 

O aumento da variância e a falta de normalidade se observam em todos os resultados 

deste trabalho, o qual pode ser verificado nos gráficos apresentados no apêndice E. 

1000000 1000000 

• • 

J 
600000 • g 600000 • 

• ::J • 
.I • j 

... _,...,---·· o • 1:, : o -
• 1! I • • • • • 

.WOOO() • ·600000 • 
o -~ ·1 () I 1 

V a!oru estimados. Escores Nonnais. 

Figura 7.1- Gráfico dos resíduos contra os Figura 7.2 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados, para os dados escores normais, para os dados 
da Tabela 6.1. da Tabela 6.1 . 
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Figura 7.3- Gráfico dos resíduos contra os Figua·a 7.4 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados, para os dados escores nonnais, para os dados 
da Tabela 6.2. da Tabela 6.2. 
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Figura 7.S- Gráfico dos resíduos contra os Figura 7.6 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados, para os dados escores normais, para os dados 
da Tabela 6.3. da Tabela 6.3. 
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A seguir realiza-se uma transformação logarítmica dos dados (In( N) ), e se constroem 

os gráficos dos resíduos contra valores estimados e os gráficos dos resíduos contra os 

escores normais, tal como se exemplifica nas Figuras 7. 7 a 7. 12. 

Das Figuras 7.7, 7.9 e 7. 11 pode-se concluir que a variância é constante. Porém, na 

Figura 7.7 se observa a presença de dois valores com resíduos pequenos (terceira 

réplica do terceiro ensaio, com N = 21 , freqüência 1 e tensão de 90; primeira réplica 

do nono ensaio, com N = I 03, fi·eqüência 9 e tensão de 90), e na Figura 7.9 se 

destaca a presença de um valor com resíduo pequeno (primeira réplica do terceiro 

ensaio, com N = 13 , f = I e tensão de 90). Neste trabalho, os valores dos resíduos 

considerados pequenos ou grandes são destacados com um quadrado, e 

correspondem aos valores dos resíduos que não pet1encem ao intervalo de confiança 

95%, isto é, (O ± 1,96 x s) , onde s é o desvio padrão amostrai. 
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Figum 7.9 - Grálico dos resíduos contra os Figul'a 7.10 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados, para os dados 
da Tabela 6.2 (transformados). 
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Figura 7.11 - Gráfico dos resíduos contra os Figura 7.12 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados para os dados escores normais para os dados da 
da Tabela 6.3 (transformados). Tabela 6.3 (transformados). 

Nas Figuras 7.8, 7.10 e 7.12 se obse1va um comportamento aproximadamente linear, 

ou que indica que os resíduos seguem uma distribuição normal aproximada, a menos 

dos valores destacados anteriormente nas Figuras 7.7 e 7.9, porém não considerados 

problemáticos, para a utilização do modelo proposto dado pela eq. (4.37). 

Para confirmar a suposição de normalidade indicada, dos dados transformados foi 

utilizado o teste estatístico de Shapiro (apêndice A) e se concluiu que a suposição de 

normalidade não foi rejeitada pelos dados amostrais considerados, nos níveis usuais 

(0,01< a.·< 0,05), conforme pode ser observado nas Figuras 7. 13 a 7. 15. A 

estabilidade da variância e a suposição de normalidade aproximada dos dados 

transformados, também se observou em todos os resultados deste trabalho, o qual 

pode ser verificado nos gráficos apresentados no apêndice E. 
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Figura 7.13- Gráfico de probabilidade Normal para os resíduos dos dados da Tabela 

6.1 (transformados). 
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Figura 7.14- Gráfico de probabilidade Normal para os resíduos dos dados da Tabela 
6.2 (transformados). 
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Figura 7.15- Gráfico de probabilidade Normal para os resíduos dos dados da Tabela 
6.3 (transformados). 

Portanto, da análise dos resíduos, pode-se concluir que é necessário fazer uma 

transformação _logarítmica nos valores da variável resposta ( N) e, de acordo com o 

planejamento proposto, uma codificação dos valores das variáveis independentes. Por 

conseguinte, para a análise dos dados deste trabalho, será considerada a 

transformação ln(N) . 
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7.1.2. Com1>arações médias dos dados (transformados). 

a) Espécies e adesivo. 

Em média a vida à fadiga da madeira sem emendas da espécie Eucalipto Grandis é 

maior, porém com mais variabilidade que a da espécie Pinus Caribea variedade 

Hondurensis (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1- Valores médios, desvios padrões e intervalos de confiança da vida à 

fadiga em MPa, para os corpos-de-prova sem emendas dos dados 

transformados. 

Espécie. 
Média Desvio Inlervalo de confiança 

11 
(MPa) padrão. (95%). 

Eucaliplo Grandis. 54 10,388 3,745 (9,366 ; 11 ,411) 
Pinus Caribea variedade Hondurensis. 54 10,344 3,622 (9,356 ; 11 ,333) 

Observe que embora a vida à fadiga do Eucalipto Grandis seja maior em média, não é 

uma diferença estatisticamente significativa. Também em média a vida à fadiga dos 

dados de madeira com emendas dentadas é aproximadamente igual , quando se utiliza 

o adesivo poliuretano a base de óleo de mamona, para ambas espécies. Quando 

usamos o adesivo Cascophen, há uma pequena diminuição da resistência média à 

fadiga na espécie Pinus Caribea variedade Hondurensis (Figura 7. 16 e Tabela 7.2), 

porém, não é uma diferença estatisticamente significativa. 

8,280 
,...:... 

8,260 g 
c:: 8,240 c 
0: 8,220 :a 
·~ 
:E 8,200 

8, 180 

Euc.Cas. Euc.Mmn. Pin.Cas. Pin.Mam. 

Malleirn com E mendas. 

Figura 7.16- Gráfico da vida média á fad iga em MPa dos dados transfom1ados 

( ln(N)) , da madeira com emendas dentadas contra espécie. 
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Tabela 7.2- Valores médios, desvios padrões e intervalos de confiança da vida à 

fadiga em MPa , para a madeira com emendas dentadas dos dados 

transformados. 

Espécie. Adesivo 
Média Desvio lntcrv~lo de 

11 
MP a padrão. confiança (95%) 

Euc~lipto Grandis. Cascophen 54 8,273 2,516 (7,586 ; 8,960) 
Eucalipto Grandis. Mamona 54 8,274 2,518 (7,587 ; 8,962) 
Pinus Caribea variedade Hondurensis. Cascophen 54 8,217 2,569 (7.516 ; 8.919) 
Pinus Caribea variedade Hondurensis. Mamona 54 8,254 2,535 (7,562 ; 8,946) 

Do anterior pode-se concluir que a vida à fadiga da madetra sem emendas mdepende 

das espécies estudadas, desde que os níveis de tensão sejam definidos em fi.mção de 

sua resistência. Esta conclusão também é válida para madeira com emendas dentadas 

das espécies utilizadas, e se pode observar, que o adesivo poliuretano a base de óleo 

de mamona, produz um pequeno aumento na vida à fadiga da madeira com emenda 

para as espécies utilizadas. 

b) Freqiiência e tensão. 

Em média a vida à fadiga da madeira sem emendas das espécies consideradas, 

aumenta quan~o a freqüência aumenta, sendo que o comportamento da mesma é 

aproximadamente igual para as freqüências (f) de 5 e 9HZ , tal como se exemplifica 

na Figura 7.17. Este comportamento crescente também se observa na resistência 

média à fadiga dos dados de madeira com emendas dentadas, nas espécies e adesivos 

considerados. No entanto, há maior diferença nas fi·eqüências consideradas (Figuras 

7.18 e 7.19). 
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Figura 7.17- Gráfico do efeito da f para os dados da Tabela 6.2. 
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Figura 7.18- Gráfico do efeito da f para os dados da Tabela 6.4. 
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Figura 7.19- Gráfico do efeito da f para os dados da Tabela 6.5. 
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Ao contrário ~a f, em média, a vida à fadiga da madeira sem emendas nas espécies 

consideradas, diminui quando a tensão aumenta em forma de curva, para os níveis 

considerados, ~endo que o comportamento da mesma é significativamente menor para 

a tensão de 90, tal como se pode observar na Figura 7.20. Este compo1iamento 

decrescente ta~nbém se observa na resistência média à fadiga dos dados de madeira 

com emendas dentadas, nas espécies e adesivos considerados (Figuras 7.21 e 7.22). 

Da análise conjunta dos fatores, para as tensões e fi·eqüências utilizadas, se observa 

que há uma relação quadrática entre a resposta (In( N)) e as variáveis independentes 

utilizadas, ver ror exemplo Figura 7.23. Também se observa esta relação ao comparar 

a madeira sem emendas com a madeira com emendas em função da tensão, para 

ambas espécies consideradas (Figuras 7.24 e 7.26). 
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Figura 7.20- Gráfico do efeito da S para os dados da Tabela 6.2. 
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Figum 7.21- Gráfico do efeito da S para os dados da Tabela 6.4. 
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Figura 7.22- Gráfico do efeito da S para os dados da Tabela 6.5. 
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Figura 7.23- Gráfico da interação entre S e f para todas as espécies com emendas. 
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Figura 7.24- Comparação da vida média à fadiga da madeira sem emendas e com 

emendas, para a espécie de Eucaliptos Grandis. 
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Figura 7.25- Comparação da vida média à fadiga da madeira sem emendas e com 

emendas, para a espécie de Pinus Caribea variedade Hondurensis. 

Portanto, considerando as análises da seção 7.1.1 e os gráficos da parte (b) da seção 

7.1.2, há evidência para a utilização do modelo dado pela eq. (4.37), nos dados de 

madeira sem emendas e com emendas. 
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7.1.3. Modelo Estatístico para os dados transformados. 

Para determinar os efeitos dos fatores, será utilizado o modelo dado pela eq. (4.37), 

com os dados do N transformados e os valores dos fatores codificados. Esta 

utilização é exemplificada nos modelos dados pelas eqs. 7.1 a 7.3. No apêndice F 

encontram-se todos os modelos com suas respectivas tabelas, necessárias para realizar 

as inferências pertinentes a um modelo estatístico com distribuição normal. A seguir 

na eq. (7.1) apresenta-se este modelo, para a espécie Pinus Caribea variedade 

Hondurensis, na madeira sem emendas (Tabela 6.1 ), dado por: 

y ::= 10,344- 4,00lx~ + 0,723x; - 0,885x~"- 0,189xic + 0,091x~x;, (7.1) 

onde x~ representa a tensão e x~ a freqüência. 

Este modelo, tem um desvio padrão amostrai de 0,4851 e um coeficiente de 

determinação de 98,4% ( R2 
::= 98,4% ). Além destes valores, na Tabela 7.3 

apresentam-se os coeficientes das variáveis independentes, com seus respectivos 

desvios padrões (DP), valor da razão 1
0 

e numero de observações (11 ). 

Tabela 7.3- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, f o, 11 , R 2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (7.1). 

Variável. Coeficiente. DP. {o 

Constante 10,3445 0,0660 156,72 
r c 
• 1 -4,00138 0,08084 -49,50 

x·· 
- 2 0,72345 0,08084 8,95 

\"2c 
. I -0,88545 0,04667 -18,97 

\"2 c 
• 2 -0,18929 0,04667 -4,06 

x"xc 
I· l 0,09080 0,09901 0,92 

11 =54 R2 = 0,984 s = 0,485 l 

Na Tabela 7.4, apresenta-se a soma de quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.), 

para os dados do modelo da eq. (7. 1). 



Tabela 7.4- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (7. 1 ). 

Variável. g.l. SQ. 
c 

XI I 576,40 

r c 
. 2 1 18,84 

r2c 
, I I 84,67 

x2c 
2 1 3,87 

x cr c 
I' 2 1 0,20 

RegresS<1o 5 683,98 
Resíduo 48 11 ,29 
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Na Tabela 7.5 apresentam-se os ensaios, réplica, valor transformado de N (ln(N) ), 

S , f e valor estimado de In( N) pelo modelo da eq. 7. 1 com seus respectivos 

resíduos (valores de resíduos pequenos). 

Tabela 7.5- Ensaios, réplicas, ln(N) , S, f, estimado e resíduo (valores com 

resíduos grande), para os dados do modelo da eq. (7.1). 

Ensaio. Réplica. Jn(N) s f Eslimado. Resíduo. 

3 3 3,0445 90 I 4,4541 -1,4096 
9 I 4,6347 90 9 6,0826 -1,4479 

Do mesmo modo, utiljzando a eq. (4 .37), o modelo para espécie Pinus Caribea 

variedade Hondurensis, na madeira com emendas considerando o adesivo 

CASCOPHEN-RS-216M (Tabela 6.3) é dado por: 

.Y = 8,217 - 2,861x~ + O, 764x.~ - 0,440x?c - 0,053x~c + 0,009x~ x~ (7.2) 

Este modelo tem um desvio padrão amostrai de 0,5 178 e um coeficiente de 

determinação de 96,3%. Além destes valores, nas Tabelas 7.6 e 7.7 se apresentam os 

coeficientes das variáveis independentes, com seus respectivos desvios padrões (DP), 

valor da razão I o, e numero de observações ( n ), e a soma de quadrados (SQ) e graus 

de liberdade (g .l.), para os dados do modelo da eq. (7.2), respectivamente. 
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Tabela 7.6- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, I 0 , 11 , R 2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (7 .2). 

Variável. Coeficiente. DP. lo 

Constante 8,21723 0,07047 116,61 

\'c 
• 1 -2,86146 0,08630 -3 3, 16 

x; 0,76404 0,08630 8,85 

2.: 
x1 -0,43979 0,04983 -8,83 

r 2c 
. 2 -0,05328 0,04983 -1 ,07 

x"rc . 1. 2 0,0092 0,1057 0,09 

11 = 54 R2 = 0,963 s = 0,5178 

Tabela 7. 7- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g. l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (7.2). 

Variável. g.l. SQ. 
c 

x1 I 294,767 

c 
.\'2 1 2 1,01 5 

x 2c . 1 I 20,889 

2c x2 I 0,307 

c c 
x1x2 I 0,002 

Regress:lo 5 336,980 
Resíduo 48 12,871 

Também utilizando a eq. (4.37), o modelo para espécie Eucalipto Grandis, na madeira 

com emendas considerando o adesivo poliuretano à base de óleo de mamona (Tabela 

6.6) é dado por: 

y= 8,274 - 2,807x~ + 0,73lx; - 0,416x?c -0,065x;c +0,129xtx; , (7.3) 

com um desvio padrão amostrai de 0,5285 e um coeficiente de determinação de 

96,0% (R2 = 96,0% ). Na Tabela 7.8, se apresentam os coeficientes das variáveis 

independentes, com seus respectivos DP, valor da razão I o, e numero de observações 

( 11 ), para os dados do modelo da eq. (7.3). 
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Tabela 7.8- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, I o, 11, R2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (7.3). 

Variável. Coeficiente. DP. ID 
Constante 8,27423 0,07192 115,05 

c x, -2,80724 0,08808 -31 ,87 

X" c 
• 2 0,73079 0,08808 8,30 

X" 2c 
'I -0,41633 0,05085 -8,19 

2c 
x2 -0,06531 0,05085 -1,28 

c c 
xl x2 0,1287 0,1079 1,19 

N = 54 R2 = 0,960 s = 0,5285 

Na Tabela 7.9 se apresenta a soma de quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.), para 

os dados do modelo da eq. (7.3), e na Tabela 7.10 se apresentam os ensaios, réplica, 

valor transformado de N ( ln(N) ), S, f e valor estimado de ln(N) pelo modelo da 

eq. (7.3) com seus respectivos resíduos (valores de resíduos pequenos). 

Tabela 7.9- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g .l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (7.3). 

Variável. g.l. SQ. 

XC 
I 

1 283,702 

XC 
2 1 19,226 

X" 2c 
. I I 18,720 

2c x2 I 0,461 

\'"C\'"C 
· I· 2 1 0,398 

Regressão 5 322,506 
Resíduo 48 13,407 

Tabela 7.10- Ensaios, réplicas, ln(N), S, f, estimado e resíduo (valores com 

resíduos grande), para os dados do modelo da eq. (7.3). 

Ensaio. Réplica. ln(N) s f Estimado. Resíduo. 

3 3 2,3979 90 1 4,1258 -1 ,7279 

Da análise das Tabelas 7.3 a 7.10, se observa que os efeitos lineares (xn e 

quadráticos ( x;c) da S no logaritmo do número total de ciclos até a falha ( ln(N)) 



92 

são altamente significativos, sendo o efeito linear ( x~) da S relativamente grande 

quando comparado com o efeito quadráticos, enquanto que a f somente tem efeito 

linear ( x~) no número total de ciclos até a falha . O efeito da interação entre a S e a 

fi·eqüência (x~x; ) não é significativa, isto é, não existe interação entre os dois fatores. 

Os tnodelos dados pelas eqs. (7.1), (7.2) e (7.3) são adequados, como pode ser 

observado nos gráficos dos resíduos e os valores dos coeficientes de determinação. 

Estes modelos permitem estimar o número de ciclos em função da S e da f para os 

dados obtidos, ou para extrapolar valores não determinados. Nas Tabelas 7.12, 7.14, 

7.16 e 7.18 exemplificam-se estas extrapolações (.j/0 ) obtidas com a eq. (4 .33), com 

seus respectivos desvios padrões de .Yo ( DP(y0 )) e intervalos de previsão a 95% 

para y 0 (IP(95%), estimados com a eq. (4.34); considerando freqüências de 13HZ e 

17HZ , e tensões de 60, 75 e 90%. Nas Tabelas 7.1 1, 7.13, 7. 15 e 7.17 são 

apresentados os valores médios, desvios padrões e os intervalos de confiança a 95% , 

para os dados das Tabelas 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 (transformados), obtidos 

experimentalmente. 

Tabela 7.11- Valores médios ( y ), desvios padrões (DP) e intervalos de confiança a 

95~ d d d T b I 6 7 ( ti d ) o, para os a os a a e a trans orma os . 
Ensaio RESPOSTA (y = ln(N)). Fatores 

(i) • y DP IC(95%) s f p 
1 2 15,063 0,495 (10,619 ; 19,507) 60 13 
2 2 12,403 0,29 1 {9,789; 15,018) 75 13 
3 2 7,292 0,302 (4,575 ; 10,009) 90 l3 
4 2 15,953 0,234 ( 13,853 ; 18,053) 60 17 
5 2 13,123 0,453 (9,050; 17,196) 75 17 
6 2 8,046 0,294 (5,402 ; 10,691) 90 17 

Tabela 7.12- Extrapolação (;10 = ln(N)) utilizando o modelo dado pela eq. (7.1), 

com f de 13HZ e 17HZ, e S de 60,75 e 90%; DP(y0 )e IP(95%). 

s f 
A 

DP(y0 ) IP(95%) Yo 
60 13 13,9686 0,3366 (12,7815 ; 15,1557) 
75 13 11,0342 0,2556 (9,9318 ; 12, 1367) 
90 13 6,3290 0,3366 (5,1419 ; 7,516 1) 
60 17 13,6548 0,5802 (1 2,l343 ; 15,1753) 
75 17 10,8113 0,4895 (9,4256 ; 12,1969) 
90 17 6,1968 0,5802 (4,6763 ; 7,7173) 
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Tabela 7.13- Valores médios (y ), desvios padrões (DP) e intervalos de confiança a 

95%, para os dados da Tabela 6.8 (transformados). 
Ensaio RESPOSTA Fatores 

(i) y = ln(N) 
• y DP IC(95%) s f p 

1 2 15, 092 0,280 (12,576 ; 17,607) 60 13 

2 2 12,303 0,459 (8,183 ; 16,423) 75 13 
3 2 7,3084 0,1131 (6,292; 8,324) 90 l3 

4 2 15,903 0,254 (13,620. 18, 187) 60 17 

5 2 12,964 0,746 (6,260 ; 19,668) 75 17 
6 2 7,965 0,590 (2,665 ; 13,265) 90 17 

Tabela 7.14- Extrapolação (y0 = ln(N)) utilizando o modelo dado pela eq. (7.23), 

do apêndice B, com f de 13HZ e 17HZ , e S de 60, 75 e 90%; 

DP(y0 ) e JP(95% ) . 

s f 
A 

DP(y 0 ) JP(95%) Yo 
60 13 13,8961 0,3788 ( 12,5600 ; 15,2322) 
75 13 10,9750 0,2877 (9,7341 ; 12,2159) 
90 13 6,2173 0,3788 ( 4,8812 ; 7,5534) 
60 17 13,4 127 0,6530 (11,7013 ; 15,124 1) 
75 17 10,6377 0,5510 (9,0781 ; 12, 1973) 
90 17 6,0261 0,6530 (4,3 147 ; 7 ,7375) 

Tabela 7.15- Valores médios ( y ), desvios padrões (DP) e intervalos de confiança a 

95%, para os dados da Tabela 6.9 (transformados). 
Ensaio RESPOSTA Fatores 

(i) y = ln(N) 
• y DP IC(95%) s f p 

l 3 12,464 0,499 (1 1,223 ; 13,705) 60 13 
2 3 10,128 0,944 (7,782 ; 12,474) 75 13 
3 3 · 7,033 0,344 (6, 179 ; 7,888) 90 13 
4 3 13,012 1,033 (10,446 ; 15,578) 60 17 
5 3 10,754 0,674 (9,079 ; 12,429) 75 17 
6 3 7,779 0,778 (5,847 ; 9,712) 90 17 

Tabela 7.16- Extrapolação (y0 = ln(N)) utilizando o modelo dado pela eq. (7.30), 

do apêndice B, com f de 13HZ e 17HZ , e S de 60, 75 e 90%; 

DP{Y0 )e IP(95%). 

s f 
A 

DP(y0 ) IP(95 %) Yo 
60 13 11,6914 0,335 1 (10,5096 ; 12,8732) 
75 13 9,5284 0,2545 (8,4309 ; 10,6259) 
90 13 6,5146 0,3351 (5,3328 ; 7,6964) 
60 L7 12,0898 0,5776 ( 10,576 1 ; 13,6035) 
75 17 10,0547 0,4874 (8,6752 ; 11 ,434 1) 
90 17 7, 1688 0,5776 (5,655 I ; 8,6825) 
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Tabela 7.17- Valores médios (y ), desvios padrões (DP) e intervalos de confiança a 

95%, para os dados da Tabela 6.10 (transformados). 
Ensaio RESPOSTA (y = ln(N)). Fatores 

(i) • y DP IC(95%) s f p 
1 3 12,243 0,820 (10,206; 14,281) 60 13 
2 3 L0,081 0,443 (8,982; ll, l81) 75 13 
3 3 6,988 0,523 (5,690 ; 8,287) 90 13 

4 3 13,070 0,412 (l2,047 ; 14,093) 60 17 
5 3 10,536 1,066 (7,888; 13,185) 75 17 
6 3 7,802 0,283 (7,099 ; 8,505) 90 17 

Tabela 7.18- Extrapolação (y0 = ln(N)) utilizando o modelo dado pela eq. (7.3), 

com f de 13HZ e 17HZ, e S de 60, 75 e 90%; DP(y0 )e IP(95%). 

s f 
~ 

DP(j10 ) JP(95%) Yo 
60 13 11 ,6080 0,3667 (10,3 146 ; 12,9014) 
75 13 9,4746 0,2785 (8,2734 ; 10,6757) 
90 13 6 ,5085 0,3667 (5,2 151; 7,8018) 
60 17 11 ,8835 0,6321 (10,2268 ; 13,5401) 
75 17 9,8788 0,5334 (8,3691 ; 11,3885) 
90 17 7,0414 0,6321 (5,3848 ; 8,6981) 

Das projeções feitas com o modelo da eq. (4.37) para as freqüências de 13 e 17HZ, 

pode-se concluir que os valores estimados estão próximos dos valores médios 

adicionais obtidos experimentalmente, observe que em geral IP(95%) dos valores 

estimados estão incluídos nos intervalos de confiança a 95%, obtidos 

experimentahn~nte (ver Tabelas 7.11 a 7.18). Cabe destacar que nos valores 

adicionais foram utilizadas apenas duas réplicas para o caso de madeira sem emendas 

e 3 réplicas para a madeira com emendas. Desta forma verifica-se experimentalmente 

a adequabilidade do modelo dado pela eq. (4.37), para a análise de dados de fadiga 

em madeira sem emendas das espécies utilizadas, e de madeira com emendas 

dentadas, das espécies e adesivos considerados. 

7 .1.4. Verificação do comportamento do modelo da eq. ( 4.37) pelos métodos de 

Bootstrap. 

Para avaliar o comportamento do modelo polinomial ortogonal múltiplo ela 

distribuição no.rmal (eq. (4.37)), foram feitas simulações, pelos métodos de BR e BP, 

utilizando as eq. (4.40) e (4.41). Um resumo destas simulações é exemplificado nas 
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Tabela 7.19 e 7.20, considerando os dados da Tabela 6. 1. Na Tabela 7.19, são 

apresentados os estimadores de mínimos quadrados (EMQ), os estimadores Bootstrap 

residual (EBR) e os estimadores Bootstrap de pares (EBP), com seus respectivos 

desvios padrões e vícios relativos (VR) para os EBR e EBP, de todos os parâmetros. 

Na Tabela 20, são apresentados os intervalos de confiança assintóticos (AS), BR e BP 

e também são apresentados os intervalos de confiança percentil para BR (PBR) e BP 

(PBP) de todos os parâmetros. Para obter os estimadores pontuais e por intervalos, 

uti lizando os métodos de BR e BP foram consideradas 1000 iterações. 

Cabe destacar que para realizar os cálculos dos métodos de BR e de BP, foi 

necessário elaborar um programa em MIN1TAB V. 13. 

Tabela 7.19- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo da eq. 
(4 .37), para os dados da Tabela 6.1. 

Parâmetro. 
Método. e o el e2 e3 e4 e5 

EMQ 10,3445 -4,0014 0,7234 -0,8854 -0,1893 0,0908 
(0,0660) (0,0808) (0,0808) (0,0466) (0,0466) (0,0990) 

EBR 10,341 5 -4,0019 0,7259 -0,886 1 -0,1890 0,0904 
(0,0629) (0,0744) (0,0749) (0,0434) (0,0452) (O 0895) 

EBP 10,3467 -3,9981 0,71 87 -0,883 1 -0, 1875 0,09 11 
(0,0679) (0,0890) (0,0885) (0,0435) (0,0429) {0, 11 81) 

VREBR -0 03 0,01 0,33 0,07 -0, 17 -0,50 
VREBP 0,02 -0,08 -0,66 -0.26 -0,96 o 33 

Nota: Os valores entre parêntcsis são os desvios padrão. 

Tabela 7.20- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6. 1 e 7.19. 

J>aràmetro. 
lnkrvalo de conJi;mça 90%. 

AS DR BP Pl:lR PBP 

e o 
( l 0,2362; I 0,4527) (1 0,2383; 10,4487) (I 0,2355; I 0,4580) ( 10,2364; 10,443 1) (10,231 4;10,4567) 

el ( -4, 1340;-3,8688) ( -4, 1239;-3,8799) (-4, 144 1 ;-3,9816) ( -4, 1296;-3,8808) ( -4, 1493;-3,8564) 

el (0,5909;0,8560) (0,603 1 ;0,8487) (0,5735;0,8638) (0,60 li ;0,8462) (0,5676;0,8562) 

e3 ( -0,9620; ·0,8089) (·0,9573;·0,8149) (..0,9545;-0,8 118) (·0,958 1 ;·0,8128) (·0,9548;-0,8 138) 

e4 (-0,2658;-0, 1127) ( ·0,2631 ;-0, 1149) (-0,2578;-0,1172) (·0,2587;-0, IllO) (·0,2598;-0, 11 8 1) 

es ( .0,0716·,0 ,2532) (-0 ,0559;0,2367) (·0, 1026;0,2840) (-0,0578;0,2334) (·0,0997;0,'2843) 
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Das Tabelas 7.19 e 7.20, pode-se concluir que os estimadores pontuais e por 

intervalos, obtidos pelos métodos de BR e BP, considerando 1000 iterações, estão 

bem próximos dos valores estimados pelo método dos mínimos quadrados, exceto 

para o parâmetro 84 , para o qual o desvio padrão obtido pelo método de BP é 

relativamente menor. Isto se deve provavelmente ao vício envolvido na estimação 

empírica deste parâmetro, que é relativamente menor quando comparado com o outro 

método. 

A seguir constroem-se histogramas e gráficos quantil-quantil para as distribuições dos 

estimadores dos parâmetros obtidas via BR (EBR) e BP (EBP), tal como se 

exemplifica nas Figuras 7.26 a 7.49 e, a partir destes gráficos, pode-se concluir que a 

distribuição dos parâmetros é normal. Portanto, considerando uma transformação 

logarítmica dos dados originais da variável resposta e uma codificação das variáveis 

independentes dos dados obtidos experimentalmente e, pelos procedimentos de 

simulação de Bootstrap, podemos concluir que o modelo polinomial ortogonal 

múltiplo da distribuição normal, dado pela eq. (4.37) pode ser utilizado para a análise 

de dados de fadiga em corpos-de-prova de madeira. 

Um comportamento similar foi observado nas outras simulações, com base nas 

Tabelas 6.2 a 6.6. Um resumo destes resultados e gráficos para as distribuições dos 

estimadores dos parâmetros obtidas via BR (EBR) e BP (EBP) é apresentado no 

apêndice G. 
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7.2. Considerando a distribuição de Birnbaum-Saunders. 

Para a análise elos dados consideramos uma transfonnação logarítmica dos dados da 

variável dependente ( y = In( N)) e uma codificação elas variáveis independentes. Esta 

análise é resumida nas Tabelas 7.21 a 7.26, onde se representam os estimadores de 

máxima verossimilhança (EMV) obtidos numericatnente, utilizando as eqs. (4.57) a 

(4.64), com seus desvios padrões (DP) e com seus respectivos inte1valos de confiança 

(IC) 90% para os parâmetros, considerando as eqs. (4.80) e (4.81). Para comparar os 

resultados, nas Tabelas 7.21 a 7.26, também são apresentados os estimadores de 

núnimos quadrados (EMQ) obtidos com o modelo dado pela eq. (4.37). 
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Das Tabelas 7.21 a 7.26 pode-se observar que os valores das estimativas pontuais 

para os parâmetros estudados são muito próximos. Porém, de acordo com os 

intervalos de confiança para os parâmetros, observa-se que há melhor precisão nas 

inferências dos resultados utilizando a distribuição de Birnbaum-Saunders, pois a 

variâncias estimadas dos parâmetros obtidas considerando a distribuição de 

Birnbaum-Saunclers são aproximadamente menores que as obtidas pela utilização da 

distribuição normal (9, 11 e 12% para os dados elas tabelas 6.1, 6.2, 6.6; 6.3, 6.5 e 

6.4, respectivamente), elos dados considerados, embora esta distribuição tenha um 

parâmetro a mais que a distribuição normal. Também, os gráficos dos quantil-quantil 

dos resíduos estimados (Figuras 7.50 a 7.61) mostram que o modelo da distribuição 

de Birnbaum-Saunders estima melhor os dados, pois os desvios padrões deste modelo 

são menores. Outra vantagem deste modelo é que a distribuição de Birnbaum

Saunders foi derivada para o estudo da fadiga (BIRNBAUM, 1969 a). 

Cabe destacar que, para realizar os cálculos da distribuição de Birnbaum-Saunders, 

foram desenvolvidos dois programas computacionais, um em DELPHI V. 4 e outro 

em MINITAB V. 13. No primeiro é necessário apenas entrar os dados da variável 

resposta (número de ciclos até a falha), e no segundo deve-se entrar a matriz 

codificada ortogonalizada com réplicas, N e o número de réplicas, estes programas 

serão devidamente documentados para sua utilização na área de fadiga de madeiras e 

derivados. 

Tnbela 7.21- Estimador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
or1ogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e 
d. t .b . - I d d d T b I 6 1 IS n urçao norma , para os a os a a e a .. 

Parâmetro EMV EMQ 

Estima dor DP r c (90%) Estimador DP IC (90%) 

e o 10,3295 0,0629 (10,2263 ; 10,4327) 10,3445 0,0660 (10,2362 ; 10,4527) 

el -4,0248 0,0771 (-4, 1513 ; -3,8985) -4,0014 0,0808 (-4, 1339; -3,8689) 

e1. 0,7204 0,0771 (0,5941 ; 0,8470) 0,7234 0,0808 (0,5909 ; 0,8560) 

e3 -0,8926 0,0445 ( -0,9657; -0,8197) -0,8854 0,0466 (-0,9619 ; -0,8090) 

e4 -0, 1955 0,0445 (-0,2686 ; -0, 1226) -0,1893 0,0466 (-0,2657; -0,1129) 

e5 0,0921 0,0944 (-0,0627 ; 0,2470) 0,0908 0,0990 (-0,0716; 0,2532) 

a 0,4754 0,0457 (0,4004 ; 0,5504) 
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Tabela 7.22- Estimador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
ortogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e da 
distribuição normal, para os dados da Tabela 6.2. 

Parâmetro EMV EMQ 

Eslimador DP IC (90%) Eslimador DP IC (90%) 

e o 10,3790 0,0707 ( 10,263 I ; 10,4950) 10,3882 0,0743 (10,2664 ; 10,51 o l ) 

e, -4,1416 0,0866 ( -4,2836 ; -3,9995) -4,1315 0,0910 ( -4,2808 ; -3,9823) 

el 0,7310 0,0866 (0,5889 ; 0,8730) 0,7 139 0,0910 (0,5646 ; 0,863 1) 

e3 -0,9227 0,0500 (-1 ,0048; -0,8407) -0,9183 0,0525 (-1,0044 ; -0,8322) 

e4 -0,2176 0,0500 (-0,2996 ; -0, 1356) -0,2102 0,0525 (-0,2963 ; -0, 1241) 

e5 0,1708 O, 106 1 (-0,0032 ; 0,3447) 0,1461 0,1114 (-0,0366 ; 0,3288) 

a 0,538 1 0,0518 (0,4532 ; 0,6230) 

Tabela 7.23- Estimador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
011ogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e da 
distribuição normal, para os dados da Tabela 6.3. 

Parâmetro EMV EMQ 

Estimado r DP IC (90%) Estimador DP IC (90%) 

e o 8,2126 0,0665 (8, 1035 ; 8,3216) 8,2 172 0,0705 (8, I O 16 ; 8,3328) 

el -2,8596 0,08 14 (-2,9932; -2,726 1) -2,8615 0,0863 (-3,0030 ; -2,7 110) 

e2 0,7622 0,0814 (0,6286 ; 0,8957) 0,7640 0,0863 (0,6225 ; 0,9055) 

e) -0,4380 0,0470 (-0,5151 ; -0,3609) -0,4398 0,0498 (-0,5215 ; -0,3581) 

e-~ -0,0592 0,0470 ( -0,1363 ; -0,0 180) -0,0533 0,0498 (-0,1350 ; 0,0284) 

e5 -0,0017 0,0997 (-0,1652 ; 0,1619) 0,0092 0,1057 (-0,1642 ; 0,1826) 

a 0,5038 0,0484 (0,4243 ; 0,5834) 

Tabela 7.24- Estimador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
011ogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e da 
distribuição normal, para os dados da Tabela 6.4. 

Parâmetro EMV EMQ 

Es\imador DP lC (90%) Eslimador DP l C (90%) 

e o 8,2699 0,0638 (8,1652 ; 8,3746) 8,2729 0,0682 (8, 1610 ; 8,3848) 

e, -2,798 1 0,0782 ( -2,9264 ; -2,6699) -2,7999 0,0836 ( -2,9370 ; -2,6628) 

el 0,7420 0,0782 (0,6138 ; 0,8702) 0,7410 0,0836 (0,6039; 0,8781) 

e3 -0,4408 0,045 1 (-0,5 148 ; -0,3668) -0,4403 0,0482 (-0,5 194; -0,3612) 

e4 -0,0546 0,045 1 (-0, 1286 ; 0,0194) -0,0543 0,0482 (-0,1334; 0,0248) 

e5 0,0678 0,0958 (-0,0892 ; 0,2249) 0,0698 0,1023 (-0,0980 ; 0,2376) 

a 0,4826 0,0464 (0,4064 ; 0,5587) 
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Tabela 7.25- Estimador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
ortogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e da 
d. t 'b . - I d d d T b I 6 5 IS rt mçao norma , para os a os a a e a .. 

Parâmetro EMV EMQ 

Estimador DP IC (90%) Estimador DP IC (90%) 

e o 8,2484 0,0621 (8,1465; 8,3502) 8,2542 0,0657 (8,1464 ; 8,3620) 

e. -2,8419 0,0761 (-2,9666 ; -2,7 171) -2,8443 0,0805 (-2,9763 ; -2,7 123) 

e2 0,7146 0,0761 (0,5898 ; 0,8394) 0,7110 0,0805 (0,5790 ; 0,8430) 

e3 -0,4212 0,0439 (-0,4932 ; -0,3491) -0,4254 0,0465 (-0,5017 ; -0,3491) 

e" -0,0413 0,0439 (-0,1134 ; 0,0307) -0,0369 0,0465 (-0,1132 ; 0,0394) 

e5 0, 140 1 0,0932 (-0,0 127 ; 0,2929) 0, 1279 0,0986 (-0,0338 ; 0,2896) 

a 0,4688 0,0451 (0,3948 ; 0,5428) 

Tabela 7.26- Est imador, DP e IC dos parâmetros dos modelos polinomiais 
ortogonais múltiplos da distribuição de Birnbaum-Saunders e da 
d' t 'b . - I d d d T b I 6 6 IS n mçao norma , para os a os a a e a . . 

Parâmetro EMV EMQ 

Estima dor DP TC (90%) Eslimador DP IC (90%) 

e o 8,2619 0,0686 (8, 1494 ; 8,3743) 8,2742 0,07 19 (8,1563 ; 8,3921) 

e. -2,8174 0,0840 (-2,9551 ; -2,6796) -2,8072 0,088 1 (-2,95 17 ; -2,6627) 

e2 0,7485 0,0840 (0,6 107 ; 0,8863) 0,7308 0,0881 (0,5863 ; 0,8753) 

e3 -0,4213 0,0485 (-0,5009 ; -0,3418) -0,4163 0,0509 ( -0,4998 ; -0,3328) 

e" -0,0740 0,0485 ( -0,1536 ; 0,0055) -0,0653 0,0509 (-0,1488 ; 0,0182) 

e5 0,1559 0,1029 (-0,0 128 ; 0,3246) 0,1287 0, 1079 (-0,0483 ; 0,3057) 

a 0,5208 0,05 11 _(0,4386 ; 0,6030) 

s= 0,106347 R1 = 94,8% s= 0,258056 R1 =93,6% 
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Figum 7.50 - Gráfico I(Uantil-quantil dos resíduos para os Flgum 7.51 - Gráfico quantil-quantil dos resíduos para o~ 
dados da tabela 6.1, considernndo o modelo da dados da tabela 6.1, considerando o modelo da 
distribuição de Bimbaum-Saunders. distribuição nom1al. 
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Figu ra 7.53 - Gráfico quantii-<Juantil dos r.:síduos para os 
dados da talx:la 6.2, ~·unsidemndo o modelo da 
distribui\'<lo nonnal. 
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Figum 7.5-t - Gráfico quanlil-quantil dos r.:siduos para os Figum 7.55 - Gráfico quantil-quantil dos resíduos para os 
dados da tabela 6.3, considerando o modelo da dados da tabela 6.3, considerando o modelo da 
distribuição de Dimbaum-Saunders. distribuição nonnal. 
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Figu ra 7.56 - Gráfico quantil·<"luantil dos r.:siduos para os 
dados da talx:la 6.4, considerando o moddo da 
distribuição de Bimbaum-Saunders. 
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Flgurn 7.57 - Gráfico quantil-quantil dos resíduos para os 
dados da tabela 6.4, considerando o modelo da 
distribui\'ilo nonual. 
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Figura 7.60 - Gráfico quantil-quantil dos resíduos para os Jiigum 7.61 - Gráfico quantil-quantil dos resíduos para os 
dados da tabela 6.6, considerando o modelo da dados da tabela 6.6, considerando o modelo da 
distribuição de I3imbaum-Saunders. distribuiç;lo nonnal. 
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CAPITUL08 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e recomendações para futuros 

trabalhos dos ensaios cíclicos em corpos-de-prova de madeira sem emendas e com 

emendas dentadas, considerando a distribuição normal e a distribuição de Birnbaum

Saunders. 

8.1. Conclusões. 

I) O uso de um planejamento estatístico de experimentos de fadiga em madeira 

serrada com ou sem emendas dentadas, certamente diminui o número de ensaios e 

pode aumentar grandemente a eficiência destes experimentos, além de realçar as 

conclusões. 

2) Para analisar os dados de fadiga em corpos-de-prova de madeira sem emendas e 

com emendas dentadas deve-se utilizar uma relação quadrática entre o logaritmo 

da variável resposta (In( N)) e as variáveis independentes tensão e freqüência 

codificadas. Por meio desta relação, concluiu-se que os efeitos das tensões e 

freqüências utilizadas são altamente significativos; sendo que a tensão tem efeito 

quadrático e linear e a fi·eqüência somente efeito linear. 

3) Como os efeitos da tensão e da fi·eqüência são estatisticamente significativos, o 

pesquisador deve utilizar um modelo estatístico aos dados, para estimar o número 

total de ciclos até a falha como função da freqüência e da tensão, e não 

unicamente em fi.mção da tensão como é usual na prática. 
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4) O modelo estatístico mais apropriado considerando a distribuição normal, para as 

espécies e adesivos considerados é dado pela eq. (4.37), este modelo permite 

estimar o número de ciclos em função da tensão e da freqüência para os dados 

obtidos, ou para extrapolar valores não determinados. 

5) Das projeções feitas com o modelo da eq. (4.37) para as freqüências de 13 e 

17HZ, pode-se concluir que os valores estimados estão próximos dos valores 

médios adicionais obtidos experimentalmente. Desta fonna se verifica 

experimentalmente a adequabilidade do modelo dado pela eq. (4 .37), para a 

análise de dados de fadiga em madeira sem emendas das espécies utilizadas, e de 

madeira com emendas dentadas, das espécies e adesivos considerados. Também, 

por meio de 1000 simulações, conluiou-se que modelo polinomial ortogonal 

múltiplo da distribuição normal, dado pela eq. (4.37) pode ser utilizado para a 

análise de dados de fadiga em corpos-de-prova de madeira sem emendas e com 

emendas dentadas. 

6) Outra alternativa para estimar os efeitos da tensão e da freqüência no número total 

de ciclos até a falha, em estudos de fadiga na tração de madeira e derivados, é 

utilizar o modelo polinomial ortogonal múltiplo da distribuição de Birnbaum

Saunders, dado pela eq. (4.56). 

7) Da comparação feita com os modelos das eq. (4.37) e (4.56), se observa que há 

melhor precisão nas inferências dos resultados utilizando a distribuição de 

Birnbaum-Saunders, dos dados considerados, embora esta distribuição tenha um 

parâmetro a mais que a distribuição normal. 

8) Cabe destacar que, embora o modelo ela eq. ( 4.56) seja mais complexo que o 

modelo dado pela eq. (4.37), isto não terá nenhuma dificuldade prática na 

utilização do mesmo, pois foram elaborados dois programas computacionais para 

sua utilização. 

9) Finalmente, concluímos que o modelo estatístico mais apropriado para o estudo 

da fadiga em corpos-de-prova ele madeira serrada com emendas dentadas e sem 

emendas, elas duas espécies estudadas, considerando as variáveis tensão e 

freqüência é o polinomial ortogonal múltiplo da distribuição de Birnbaun

Saunders dado pela eq. (4.56). 
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8.2. Recomendações para futuros trabalhos. 

l) Desenvolver uma análise Bayesiana para o modelo da distribuição de 

Birnbaum-Saunders, para utilizar o conhecimento a priori sobre estudo de 

fadiga em madeira e derivados. 

2) Realizar um estudo sobre o modelo de Birnbaum-Saunders utilizando teoria 

da confiabilidade. 

3) Realizar um estudo sobre a fadiga em emendas dentadas de madeira com 

peças estntturais, para determinar o efeito do volume das peças. 

4) Estudar o efeito da tensão em peças estmturais com emendas e sem emendas, 

considerando que os resultados mostram que o efeito tensão é muito mais 

sigtúficativo (o dobro) em corpos-de-prova sem emendas comparados com os 

com emendas dentadas. 

5) Considerar tensões de 75%, 60% e 45% da resistência de ntptura e 

freqüências de 9, 13 e 17HZ, pois segundo os dados complementais deste 

trabalho (Tabela 6.7), quando se considerou uma tensão de 60% da resistência 

e uma freqüência de 17HZ um dos corpo-de-prova da espécie Pinus Caribea 

variedade Hondurensis não rompeu com 10,000,000 de ciclos. Com estas 

recomendações provavelmente poderia se estabelecer o linúte da fadiga em 

madeira serrada sem emendas e com emendas dentadas, das espécies 

consideradas. 

6) Avaliar o efeito da temperatura na resistência à fadiga para túveis de 

freqüência superiores a 9HZ . 
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" APENDICEA 

TESTE ESTATÍSTICO DE SHAPIRO 

O teste estatístico de Shapiro, utilizado para verificar se os dados seguem uma 

distribuição normal, é baseado na correlação (SHAPIRO, 1972). Este teste é similar 

ao teste de Ryan-Joiner (R Y AN, 1976), e as hipóteses são: 

{
H 0 : Os dados seguem uma distribuição normal 

H 1 : Os dados não seguem uma distribuição normal, 
(A.l) 

é rejeitado H 0 se o p-va lor do teste é menor que um nível a • . 

Para a realização deste teste será utilizado o MINITAB V. 13, procedindo da seguinte 

manetra: 

I) Escolher Stat > Basic Statistics > Normality Test 

2) Em Variables, entrar na coluna ou colunas contendo os dados, a ser testados. 

3) Caso não deseje as opções padrão, selecione outras opções na caixa, então 

pulse OK. 

Em Reference probabilities, entre uma coluna contendo as probabilidades de 

referencias, as quais devem ser valores entre O e 1. 

No gráfico de probabilidade normal, o eixo vertical tem uma escala de probabilidade e 

o eixo horizontal uma escala dos dados. Com os pontos da representação gráfica uma 
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linha é estimada pelo método dos mínimos quadrados e representada no gráfico, para 

referencia. A forma da linha, uma estimativa da função de distribuição acumulada para 

a população a partir da qual os dados são representados. Estimativas numéricas da 

população (média, desvio padrão) são apresentadas com o gráfico, e o p-valor 

aproximado a ser utilizado para o teste. O p-valor (nível descritivo) é freqüentemente 

utilizado em testes de hipóteses para rejeitar a hipótese nula. O p-valor representa a 

menor probabilidade de rejeitar a hipóteses nula (H 0 ) quando é verdadeira (erro de 

tipo I). 
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" APENDICEB 

ORTOGONALIZAÇÃO DE EFEITOS PARA 
" , 

PLANEJAMENTOS COM TRES NIVEIS 

Suponha uma variável de entrada x; com três níveis igualmente espaceados, 

codificados com x,c = - I ,0, I e que um modelo quadrático é estimado por: 

(B. l) 

onde x0 = 1. Se escrevemos o modelo (B.l) na forma matricial como Y = zp• + ~, a 

matriz Z é da forma : 

\
• ,. c _. 2c 

· O ·'I ' 'I 

(B.2) 

Observe que a terceira coluna não é or1ogonal a primeira, porém podemos re-escrever 

o modelo para obter uma matriz Z com colunas ortogonais, pelo seguinte 

procedimento (BOX, 1987). Fazendo uma regressão da coluna x1
2
c (como resposta) e 

da coluna x0 (como preditora) e tomando os residuais, para obter uma nova coluna. 

A terceira nova coluna consiste de elementos da forma x~,c- x~c , isto é, da forma 
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Com este procedimento temos uma nova matriz Z , a qual chamaremos de Z 0 , isto é, 

-1 ll o -2 

I 1 

(B.2) 

Assim para duas variáveis codificadas x~ e x; existem 9 componentes ortogonais, 

como se apresentam na Tabela B.l (BOX, 1987). No entanto, as interações de ordem 

superior (as de terceira, quarta ou mais ordem) em geral são desprezíveis 

(MONTGOMERY, 1991). Assim a tabela B.1 pode ser expressa pela tabela B. 2. 

Tabela B.l- Uma matriz Z0 ortogonalizada para duas variáveis x~ e x; . 

X o c c \'" 2c \' 2c c c x2c \'c \' c x 2c :r2c x2c 
X I x2 . I . 2 XI X 2 I ' 2 ' I 2 · I 2 

1 -1 -1 I 1 I -I -I I 
1 o -1 -2 1 o -2 o -2 
I "I -I 1 1 - I -1 I 1 
1 - 1 o 1 -2 o o 2 -2 
I o o -2 -2 o o o 4 
1 I o I -2 o o -2 -2 
l - l 1 1 l -1 1 -1 1 
I o 1 -2 l o -2 o -2 
I 1 1 I I 1 1 I I 

Tabela B.2- Matriz Z0 ortogonalizada para duas variáveis xt e x~ , sem as 

interações de terceiro e quatia ordem. 

X o \' c \' c 2c \'"2 c :r" \'" • I • 2 XI . 2 • I · 2 

I -1 - l l l l 
I o -1 -2 1 o 
1 1 -1 1 1 -1 

1 -1 o 1 -2 o 
I o o -2 -2 o 
1 1 o 1 -2 o 
1 -1 1 1 1 -1 
l o I -2 1 o 
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APÊNDICE C 

SEGUNDAS DERIVADAS PARCIAIS DA EQ. ( 4.56) 

As segundas derivadas parciais de t(e•) da eq. (4.56) com respeito a e• são dadas 

por: 

(C.3) ··. 
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(C.7) 

(C.8) 

(C.9) 

(C. lO) 

(C. li) 

(C.l2) 

. ( 
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" APENDICED 

ESPERANÇAS DAS SEGUNDAS DERIVADAS 

PARCIAIS DA EQ. (4.56) 

As esperanças das segundas derivadas parciais de t(fi•) da eq. (4.56) em relação a 

~. 

(9 ) , são dadas por: 

(D. l) 

(D.2) 

(D.J) 

(0.4) 

(0.5) 
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(D.6) 

{ a
2t(e·)} , 11 

2 [ 4 ( z; )] E - =-'l:v 1+-+E-_____.:_-
ôe ~ 4 1=1 

2 
a 2 Z/ +4/ a. 2 

' 
(D.7) 

(D.8) 

(D.9) 

{ o
1J(e·)} 1 

11 

2 [ 4 ( z/ JJ E - 2 =-L v 3 1 +-2 +E 1 1 ' 
êB 3 4 1=1 a zl +4/ et. 

(D.JO) 

(D.ll) 

(0. 12) 

{ cil(e·)} 1 11 

[ 4 ( z
2 JJ E - =-"v1 l +- +fi: ' 1 ~4 2 1 2' ffi 4 4 1=1 a. z i + 4 / Ct. 

(D. 13) 

{ o2/(e·)} 1 
11 

[ 4 ( z/ )] { o2J(e·>} E - "{) ~ =-4L""''5 1+ - z +E zl I 2 = E - -~----'--::::o-'- , 
C 4 ú U 5 i= l a i + 4 a ú U 5 ú U 4 

(D.14) 

(0.15) 
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(D.16) 

(D.l7) 

Observe que, as esperanças das segundas derivadas parciais da eq. (0.16) são iguais a 

zero, sendo assim, o parâmetro (l é ortogonal aos parâmetros e o' el> ... ' e 5 . 
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APÊNDICE E 

GRÁFICOS DOS RESÍDUOS 

Figura E.l- Gráfico dos resíduos contra os Figura E.2 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados, para os dados valores estimados para os dados 
da Tabela 6. l. da Tabela 6.2. 
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Figura E.3 - Gráfico dos resíduos contra os 
escores normais, para os dados 
da Tabela 6.1. 
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Figura E.4 - Gráfico dos resíduos contra os 
escores normais, para os dados 
da Tabela 6.2. 
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Figura E.6 - Gráfico dos resíduos contra os 
valores estimados para os dados 
da Tabela 6.2 (transformados). 

Observação E.l: neste trabalho, os valores dos resíduos considerados pequenos ou grandes são 

destacados com um quadrado, e correspondem aos valores dos resíduos que não pertencem ao 

intervalo de confiança 95%, isto é, (O± 1,96 x s), onde s é o desvio padrão amostrai. 
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Figura E. 7 - Gráfico dos resíduos contra os Figura E.8 - Gráfico dos resíduos contra os 
escores normais para os dados da escores nonnais para os dados da 
Tabela 6.1 (transformados). Tabela 6.2 (transformados) . 
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" APENDICE F 

MODELOS ESTATÍSTICOS, UTILIZANDO A EQ. (4.37) 

A seguir para todos os modelos estatísticos dos dados transformados ( ln(y), se 

apresenta uma Tabela com os coeficientes das variáveis independentes, com seus 

respectivos DP, f a, n , R 2 e desvio padrão amostrai ( s ). Uma Tabela com a SQ e 

graus de liberdade (g.l.). Além destas Tabelas, para alguns dos modelos com valores 

de resíduos "pequenos" ou "grandes", se apresenta uma outra Tabela com os ensaios, 

réplica, valor transformado de N ( ln(N) ), S , f e valor estimado de ln(N) com seus 

respectivos resíduos (valores de resíduos "pequenos" ou "grandes"). 

Modelo completo para espécie Pinus Caribea variedade Hondurensis, na madeira sem 

emendas (Tabela 6. I) é dado por: 

y = 10,344 - 4,00tx; + 0,723x;·- 0,885x~·· - 0,189x;c + 0,091xtx; (F. l) 

onde x:· representa a tensão e x; a freqüência. 

Tabela F.l- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, f o , 11, R 2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (F.l ). 

Variável. Coeficiente. DP. 1,, 

Constante 10,3445 0,0660 156,72 
c 

x. -4,00138 0,08084 -49,50 

c 
x2 0,72345 0,08084 8,95 

2c x. -0,88545 0,04667 -18,97 

X" 2c 
J 2 

-0,18929 0,04667 -4,06 

c c x1 x2 
0,09080 0,09901 0,92 

11 = 54 R2 = 0,984 s = 0,4851 



Tabela F.2- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (F. I). 

Variável. g.l. SQ. 

XC 1 576,40 
1 

XC 
2 

1 18,84 

x1c 
1 

1 84,67 

x2c 
2 

1 3,87 

xcxc 
1 2 

1 0,20 

Regressão 5 683,98 
Resíduo 48 11,29 
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Tabela F.3- Ensaios, réplicas, ln(N), S, f, estimado e resíduo (valores com 

resíduos muito grandes), para os dados do modelo da eq. (F. I). 

Ensaio. Réplica. ln(N) s f Estimado. Resíduo. 

3 3 3,0445 90 1 4,4541 -1,4096 
9 1 4,6347 90 9 6,0826 -1,4479 

Modelo completo para espécie Eucalipto Grandis, na madeira sem emendas (Tabela 

6.2) é dado por: 

y = 10,388- 4,132x; + 0,714x;- 0,9l8x:c- 0,210xgc + O,l46xtx;, (F.2) 

Tabela F.4- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, 1
0

, n, R 2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (F.2). 

Variável. Coeficiente. DP. (o 

Constante 10,3882 0,0743 139,82 

XC 
1 

-4,13154 0,09099 -45,40 

XC 0,71386 
2 

0,09099 7,85 

x2c -0,91832 
I 

0,05254 -17,48 

x2c 
2 

-0,21023 0,05254 -4,00 

xcxc 
1 2 

0,1461 0,1114 1,31 

n=54 R 2 = 0,981 s = 0,5460 



: 

Tabela F.S- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (F.2). 

Variável. g.l. SQ. 

XC 
-I 

1 614,51 

XC 
2 

1 18,35 

\""l c 
. I 

1 91,08 

x2 c 1 4,77 
'2 

c c x,·x2 
1 0,51 

Regressão 5 729,21 

Resíduo 48 14,3 1 
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Tabela F.6- Ensaios, réplicas, ln(N) , S, f, Estimado e resíduo (valores com 

resíduos muito grandes), para os dados do modelo da eq. (F.2). 

Ensaio. Réplica. ln(N) s f Estimado. Resíduo. 

3 1 2,5649 90 1 4,2682 -1 ,7032 

Modelo completo para espécie Pinus Caribea variedade Hondurensis, considerando o 

adesivo CASCOPHEN RS-216M (Tabela 6.3) é dado por: 

y = 8,217 - 2,861x~ +O, 764x; - 0,440x1
1

c - 0,053xic + 0,009x~ x; , (F.3) 

Tabela F.7- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, I o, 11 , R 1 e 

s, para os dados do modelo da eq. (F.3). 

Variável. Coeficiente. DP. f o 

Constante 8,21723 0,07047 116,6 I 

X~ -2,86146 0,08630 -33 ,16 

x;· 0,76404 0,08630 8,85 

x 2c 
' I 

-0,43979 0,04983 -8,83 

2c x2 -0,05328 0,04983 -1 ,07 

c c x1 x2 
0,0092 0,1057 0,09 

11 = 54 R 2 = 0,963 s = 0,5178 
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Tabela F.8- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 
indep endentes, para os dados do modelo da eq. (F.3) . 

Variável. g.l. SQ. 

XC 
. I 

I 294,767 

XC 
• 2 

1 21,015 

2c 
XI 

I 20,889 

2c 
Xz 1 0,307 

~ (,' x1 x2 
1 0,002 

Regressão 5 336,980 
Resíduo 48 12,871 

Modelo completo para espécie Eucalipto Grandis, considerando o adesivo 

CASCOPHEN RS-2 16M (Tabela 6.4) é dado por: 

y = 8,273- 2,800xt + 0,741x~- 0,440x~c - 0,054xic + O,O?Ox;x;, (F.4) 

Tabela F.9- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, to, 11 , R2 e 

s para os dados do modelo da eq (F 4) ) 

Variéivcl. Coeficiente. DP. lo 
Constante 8,27286 0,06821 121,28 

XC 
. I 

-2,79994 0,08355 -33,51 

XC 
2 

0,74099 0,08355 8,87 

x 2c 
I 

-0,44028 0,04823 -9)3 

?c x; -0,05430 0,04823 -1 , 13 

x c x c 
• I 2 

0,0698 O, 1023 0,68 

11 = 54 R 2 = 0,963 s = 0,5178 

Tabela F.lO- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 
in de )endentes, para os dados do modelo da eq. (F.4) 

Variável. g.l. SQ. 
,.c 1 282,227 
. I 

\' c I I9,767 
. l 

x 2c 
. I 

I 20,936 

2c 
Xz 

1 0,318 

x c x c 
I " 2 

1 O, 117 

Regressão 5 323,365 
Resíduo 48 12,06I 
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Modelo completo para espécie Pinus Caribea variedade Hondurensis, considerando o 

adesivo poliuretano à base de óleo de mamona (Tabela 6.5) é dado por: 

y = 8,254 - 2,844xt + 0,711x.~- 0,425x:c - 0,037x~c + 0,128x; x;, (F.5) 

Tabela F.ll- Coeficientes de regressão das va1iáveis independentes, DP, f o, 11, R 2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (F.5). 

Variável. Coeficiente. DP. lo 
Constante 8,25417 0,06571 125,61 

XC 
'I 

-2,84427 0,08048 -35,34 

XC 
• 2 

0,71099 0,08048 8,83 

:r2" .. I 
-0,42540 0,04647 -9, 15 

2c: x2 -0,03694 0,04647 -0,80 

c c 
XI X2 

O, 12792 0,09857 1,30 

11 = 54 R2 = 0,967 s = 0,4829 

Tabela F.12- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g .l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (F.S) . 

Variável. g. I. SQ. 

r <· L 29 1,235 
• I 

r" I 18,198 
' 2 

x 2c I 19,544 
-I 

x 2c I 0,147 
. 2 

x~x; L 0,393 

Regress.io 5 329,517 

Resíduo 48 11 ,193 

Tabela F.13- Ensaios, réplicas, ln(N) , S, f, Estimado e resíduo (valores com 

resíduos muito grandes), para os dados do modelo da eq. (F.S). 

Ensaio. Réplica. ln(N) s f Estimado. Resíduo. 

6 5 6,2989 90 5 5,0584 1,2406 
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Modelo completo para espécie Eucalipto Grandis, considerando o adesivo poliuretano 

à base de óleo de mamona (Tabela 6.6) é dado por: 

y == 8,274 - 2,807 x~ +O, 73lx~ - 0,416x~c - 0,065xi" + 0,129x~ x~ , (F.6) 

Tabela F.l4- Coeficientes de regressão das variáveis independentes, DP, f 
0

, 11, R2 e 

s, para os dados do modelo da eq. (F.6). 

Variável. Coeficiente. DP. { o 

Constante 8,27423 0,07I92 II5,05 

x" . I 
-2,80724 0,08808 -3I,87 

XC 
• 2 

0,73079 0,08808 8,30 

"\"lc 
• I 

-0,41633 0,05085 -8,19 

x lc 
. l 

-0,06531 0,05085 -1 ,28 

x"x" ' I 2 
0,1287 o, 1079 I, I9 

11 =54 R 2 = 0,960 s == 0,5285 

Tabela F.15- Soma de Quadrados (SQ) e graus de liberdade (g.l.) das variáveis 

independentes, para os dados do modelo da eq. (F.6). 

Variável. g.l. SQ. 

XC 
. I 

I 283,702 

XC 
• 2 

I 19,226 

x l c 
. I 

1 18,720 

xlc 
. l 

L 0,461 

" c xlxz l 0,398 

Regressão 5 322,506 

Resíduo 48 13,407 
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Tabela F.16- Ensaios, réplicas, ln(N) , S , f , Estimado e resíduo (valores com 

resíduos muito grandes), para os dados do modelo da eq. (F.6). 

Ensaio. Réplica. ln(N) s f Estimado. Resíduo. 

3 3 2,3979 90 1 4,1258 -1 ,7279 



137 

,.. 
APENDICEG 

VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MODELO 

DA EQ. (4.37) PELOS MÉTODOS DE BOOTSTRAP 

Para avaliar o comportamento do modelo polinomial ortogonal múltiplo da 

distribuição normal (eq. (4.37)), foram feitas simulações, pelos métodos de BR e BP, 

utilizando as eq. (4.40) e (4.41). Os resumos destas simulações são apresentados nas 

Tabelas G. l a G. 12, considerando os dados das Tabelas 6. 1 a 6.6. Nas Tabelas G. 1 a 

G.6, são apresentados os estimadores de mínimos quadrados (EMQ), os estimadores 

Bootstrap residual (EBR) e os estimadores Bootstrap de pares (EBP), com seus 

respectivos desvios padrões (DP) e vícios relativos (VR) para os EBR e EBP, de 

todos os parâmetros. Nas Tabelas G. 7 a G.12, são apresentados os intervalos de 

confiança assintóticos (AS), BR e BP e também são apresentados os intervalos de 

confiança percentil para BR (PBR) e BP (PBP) de todos os parâmetros. Para obter os 

estimadores pontuais e por intervalos, utili zando os métodos de BR e BP foram 

consideradas I 000 iterações. 

Tabela G.l- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo da eq. 
''4.37), para os dados da Tabela 6.1. 

Parâmetro. 
Método. e o e. el e3 e"' e~ 

EMQ 10,3445 -4,0014 0,7234 -0,8854 -0,1893 0,0908 
(DP) (0,0660) (0,0808) (0,0808) (O 0466) (0,0466) (0,0990) 
EBR 10,3415 -4,0019 0,7259 -0,886 1 -0,1890 0,0904 
(DP) (0,0629) (0,0744) (0,0749) (0,0434) (0,0452) (0,0895) 
EBP 10,3467 -3,9981 0,7187 -0,883 1 -0,1875 0,0911 
(DP) (0,0679) (0,0890) (0,0885) (0 0435) (0,0429) (0,1181) 

VREBR -0,03 0,01 o 33 0,07 -0,17 -0,50 
VREBP 0,02 -0,08 -O,lílí -0,2lí -0,% 0,33 
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Tabela G.2- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo ela eq. 
14.37), para os dados ela Tabela 6.2. 

Parâmetro. 
Método. e o el e2 e3 e .. e~ 
EMQ 10,3882 A , l315 0,7139 -0,9183 -0,2102 0, 1461 
(DP) (0,0743) (0,0910) (0,0910) (0,0525) (0,0525) (0,1114) 
EBR 10,3866 -4, 1286 0,7155 -0,9182 -0,2105 O, 1418 
(DP) (0,0707) (0,0891) (0,0881) (0,0482) (0,0504) (0, 1055) 
EBP 10,3917 -4,1308 0,7098 -0,9182 -0,2082 0,1466 
(DP) (0,0766) (0,1081) (0,0961) (0,0444) (0,0496) (0, 1311) 

VREBR -0,02 -0,07 0,23 -0,01 0, 13 -2,93 
VREBP 0,03 -0,02 -0,57 -0,01 -0,96 0,35 

Tabela G.3- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo da eq. 
(4.37), para os dados ela Tabela 6.3. 

Parâmetro. 
Método. e o e, ez e3 e .. 95 

EMQ 8,2172 -2,8615 0,7640 -0,4398 -0,0533 0,0092 
(DP) (0,0705) (0,0863) (0,0863) (0,0498) (0,0498) (0,1057) 
EBR 8,2162 -2,8610 0,7631 -0,4396 -0,0531 0,0113 
(DP) (0,0659) (0,08 17) (0,0819) (0,0460) (0,0469) (0,1026) 
EBP 8,2191 -2,8550 0,7642 -0,4356 -0,0539 0,0092 
(DP) (0,0709) (0,0897) (0,0900) (0,0528) (0,0499) (0,1114) 

VREBR -0,01 -0,02 -0,12 -0,04 -0,34 22,40 
VREBP 0,02 -0,23 0,02 -0,95 I 24 -0,54 

Tabela G.4- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP elos parâmetros elo modelo da eq. 
14.37), para os dados da Tabela 6.4. 

Parâmetro. 
Método. e o 91 92 93 e .. 95 
EMQ 8,2729 -2,7999 0,7410 -0,4403 -0,0543 0,0698 
(DP) (0,0682) (0,0836) (0,0836) (0,0482) (0,0482) (0,1023) 
EBR 8,2745 -2,7979 0,7402 -0,4406 -0,0570 0,0705 
(DP) (0,0649) (0,080 1) (0,0781) (0,0451) (0,0444) (0, 1009) 
EBP 8,2711 -2,7978 0,7425 -0,4375 -0,0532 0,0685 
(DP) (0,0710) (0,0851) (0,0875) (0,0492) (0,0517) (0,1037) 

VREBR 0,02 3,24 -0, 11 0,07 4,97 1,00 
VREBP -0,02 3,24 0,20 -0,64 -2,03 -1,86 
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Tabela G.5- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo da eq. 
(4.37), para os dados ela Tabela 6.5. 

Parâmetro. 
Método. 90 91 e2 93 94 95 

EMQ 8,2542 -2,8443 0,7110 -0,4254 -0,0369 0,1279 
(DP) (0,0657) (0,0805) (0,0805) (0,0465) (0,0465) (0,0986) 
EBR 8,2534 -2,8463 0,7174 -0,4229 -0,0376 0, 1279 
(DP) (0,0610) (0,07365) (0,0762) (0,0452) (0,0445) (0,0955) 
EBP 8,2586 -2,8395 0,7141 -0,4231 -0,0383 0,1302 
(DP) (0,0670) (0,0830) (0,0779) (0,0457) (0,0472) (0, 1026) 

VREBR -0,01 0,07 0,90 -0,59 1,90 0,00 
VREBP 0,05 -0,17 0,44 -0,54 3,79 1,80 

Tabela G.6- EMQ, EBR, EBP, VREBR e VREBP dos parâmetros do modelo da eq. 
4.37), para os dados da Tabela 6.6. 

Parâmetro. 
Método. 

90 91 92 93 94 95 
EMQ 8,2742 -2,8072 0,7308 -0,4163 -0,0653 0,1287 
(DP) (0,0719) (0,0881) (0,0881) (0,0509) (0,0509) (0,1079) 
EBR 8,2734 -2,8092 0,73 12 -0,4158 -0,0668 0, 1347 
(DP) (0,0692) (0,0830) (0,0846) (0,0475) (0,0495) (0,1065) 
EBP 8,2785 -2,7980 0,7307 -0,4 164 -0,0676 0, 1266 
(DP) (0,0715) (0,0961) (0,092 1) (0,0490) (0,0515) (0, 1228) 

VREBR -0,01 0,07 0,06 -0, 12 2,30 4,66 
VREBP 0,05 -0,33 -0,01 0,02 3,52 -1 ,63 

Tabela G.7- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.1 e G. l . 

Parámàro. 
lnt~valo de confiança 90%. 

AS DR l3P PDR PBP 

90 ( 10,2362; 10,4527) (10,2383;1 0,4487) ( I 0,2355; I 0,4580) (10,2364; 10 ,4431) (10,2314;10,4567) 

91 ( -4, 1340;-3,8688) ( -4, 1239;-3,8799) (-4, 1441;-3,9816) (-4, 1296;-3,8808) (-4,1493;-3,8564) 

92 (0,5909;0,8560) (0,603 1 ;0 ,8487) (0,5735;0,8638) (0,60 11 ;0,8462) (0,5676;0,8562) 

e3 ( -0,9620;-0,8089) (-0,9573;-0,8 149) (-0,9545;-0,8 11 8) (-0,958 1 ;-0,8 128) (-0,9548;-0,8138) 

e4 (-0,2658;-0, 1127) (-0,263 1;-0,1149) (-0,2578;-0, 1172) (-0,2587;-0, 11 10) (-0,2598;-0,118 1) 

es (-0,0716;0,2532) (-0,0559;0,2367) (-0, I 026;0,2840) (-0,0578;0,2334) (-0,0997;0,2843) 
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Tabela G.8- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.2 e 0 .2. 

Parâmetro. 
lnlervn lo de confhmça 90%. 

AS IlR IlP PBR PilP 

e o 
(10,266<1;10,5 101) ( I 0,2706; I 0,5026) (10,2661 ; 10,5174) (10,2742;10,5075) (10,2659; 10,5212) 

e, (-4,2808;-3,9823) (-<1,2747;-3,9824) (-<1,3080; -3,9536) (-4,2890;-3,9877) (-4,3 1 08; -3,9630) 

e2 (0,5646;0,8631) (0,5709;0,8601) (0,5521 ; 0,8674) (0,5697;0,8621) (0,5525; 0,8683) 

e3 (-1 ,0044;-0,8322) (-0,9972;·0,8392) (-0,9911 ; -0,8453) (-0,9992;-0,8380) (-0,9895; -0,8437) 

e4 (-0,2963;-0,1241) (-0,2931 ;-0, 1278) ( -0, 2896; -0, 1268) (-0,2980;-0, 1270) (-0,2917; ..(), 1277) 

e5 (·0,0366;0,3288) ( -0,0312;0,3 148) (-0,0684; 0,3616) (-0,0271;0,3167) (-0,0631 ; 0,3672) 

Tabela G.9- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.3 e 0.3. 

Parâmetro. 
Intervalo de confiança 90%. 

AS IlR BP PBR PBP 

e o 
(8,1016; 8,3328) (8,1081 ; 8,3244) (8, f 029 ; 8,3354) (8, 103.1 ; 8,32 10) (8,099<1 ; 8,3343) 

e, (-3,0030 ; -2,7 110) (-2,9950 ; -2,7270) (-3,0021 ; -2,7079) (-2,9859; -2,7206) (-3,00 11 ; -2,7024) 

e2 (0,6225 ; 0,9055) (0,6287; 0,8975) (0,6182 ; 0,9101) (0,6264 : 0,8988) (0,6244 ; 0,9124) 

e3 (-0,52 15 ; -0,3581) (-0,5150 ; -0,3642) (-0,5223 ; -0,3490) (-0,5145 ; ..0,3626) (-0,5229 ; -0,3497) 

e4 (-0, 1350 ; 0,0284) (-0,1300 ; 0,0238) (-0,1357; 0,0278) (-0,1280 ; 0,0266) (-0, 1415 ; 0,0299) 

e5 (-0,1642 ; 0,1826) (-0, 1569 ; o, 1796) (·0, 1735 ; 0,191 9) (·0,1624 ; 0,174 1) (-0,1702 ; 0,19<19) 

Tabela G.lO- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.4 e 0.4. 

Parâmetro. Intervalo de confiança 90%. 
AS BR BP PBR PilP 

e o 
(8,1610 ; 8,3848) (8, 1681 ; 8,3809) (8, 1547; 8,3875) (8, I 660 ; 8,3 794) (8,1535; 8,3907) 

e, (-2,9370 ; -2,6628) (-2,9293 ; -2,6666) (-2,9374 ; -2,6582) (-2,9299 ; -2,6657) (-2,9360; -2,6596) 

e2 (0,6039 ; 0,8781) (0,6122 ; 0,8683) (0,5990; 0,8861) (0,6042; 0,8666) (0,6021 ; 0,8905) 

e3 (·0,5\94 ; -0,3612) ( ..0,5 145 ; ·0,3667) (-0,5181 ; -0,3569) (·0,5142 ; -0,3656) (-0,5157 ; -0,3504) 

e4 (-0, 1334 ; 0,0248) (-0,1299 ; 0,0158) (-0,1380 ; 0,0316) (-0,1330 ; 0,0170) (-0, 1392 ; 0,0304) 

e5 (-0,0980 ; 0,2376) (·0,0949 ; 0,2359) (-0, 1016; 0,2387) (-0,0931 ; 0,2410) ( -0,0944 ; 0,2351) 
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Tabela G.ll- Intetvalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.5 e G.5. 

Parâmetro. 
Intervalo de L'onfi,mça 90%. 

AS BR UP POR PBP 

80 (8, 1464 ; 8,3620) (8,1534 ; 8,3534) (8,1487; 8,3684) (8, 1534 ; 8,3528) (8, 1393 ; 8,3658) 

e, (·2,9763 ; -2,7 123) ( -2,967 1 ; -2, 7256) (·2,9757; -2,7033) (·2,9611 ; -2,7204) (·2,9756; -2,7016) 

82 (0,5790 ; 0,8430) (0,5925 ; 0,8424) (0,5863 ; 0,8419) (0,5946 ; 0,8389) (0,5878 ; 0,8468) 

83 (-0,5017 ; -0,349 1) (·0,4970 ; -0,3488) (-0,498 1 ; -0,3480) (-0,4983 ; -0,3505) ( -0,5006 ; -0,3484) 

84 (-0,1132 ; 0,0394) (-0,1106 ; 0,0354) (-0, 11 58; 0,039 1) (-0, 1139 ; 0,0321) (-0,1182 ; 0,0381) 

85 (-0,0338 ; 0,2896) (·0,0287 ; 0,2845) (-0,0380 ; 0,2985) (-0,0304 ; 0,2852) ( -0,0320 ; 0,3026) 

Tabela G.12- Intervalos de confiança 90% AS, BR, BP, PBR e PBP, para todos os 

parâmetros, utilizando os dados das Tabelas 6.6 e G.6. 

Parâmetro. Intervalo de confiança 90%. 
AS BR OP POR PBP 

80 (8, 1563 ; 8,392 1) (8,1599 ; 8,3869) (8, 1613 ; 8,3957) (8, 155 1 ; 8,3849) (8,1577 ; 8,3916) 

e, (-2,9517 ; -2,6627) ( -2,9453 ; -2,673 1) (-2,956 ; -2,6404) (·2,9474 ; -2,6728) ( -2,9639 ; -2,6422) 

82 (0,5863 ; 0,8753) (0,5925 ; 0,8700) (0,5797; 0,8817) (0,5940 ; 0,870 I) (0,5880 ; 0,8905) 

83 (-0,4998 ; -0,3328) (-0,4937 ; -0,3378) (-0,4969 ; -0,3360) (-0,4916 ; -0,3382) (-0,4984 ; -0,3414) 

84 (-O, 1488 ; 0,0 182) (-0,1480 ; 0,0 144) (-0,1520 ; 0,0 169) ( -0, 1486 ; 0,0097) ( -0,1596 ; 0,0 136) 

85 (-0,0483 ; 0,3057) (-0,0399 ; 0,3093) (-0,0748 ; 0,3279) (·0,0364; 0,3021) (-0,0688 ; 0,3330) 

A segwr constroem-se os gráficos quantil-quantil para as distribuições dos 

estimadores dos parâmetros obtidas via BR (EBR) e BP (EBP), tal como se ilustra 

nas Figuras G. l a G.36, considerando os dados das Tabelas 6.1. a 6.6. 
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Figur·a G.l - Gráfíco Qnantii-Quantil de 80 , Figura G.2 - Gráfíco Quantil-Quantil de 80 , 

para a Tabela 6. 1 (EBR). para a Tabela 6. I (EBP). 
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Figura G.J - Gráfico Quantii-Quantil de e, , Figura G.4 - Gráfico Quantii-Quantil de e, , 
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Figura G.S - Gráfico Quantii-Quantil de e 2 , Figura G.6 - Gráfíco Qunntii-Quantil de 02 , 

para n Tnbcln 6. J (EBR). pnrn n Tnbeln 6. 1 (EBP). 
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Figura G.7 - Grúfico Qunntii-Quantil de e3 , Figura G.8 - Gráfico Quantii-Quantil de e3 , 

pam a Tnbcln 6.1 (EBR). para a Tabela 6. I (EBP). 
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Figura G.9 - GrMíco Quantii-Quantil de 84 , Figura G.lO - Gráfico Quantii -Quantil de 84 , 

para a Tabela 6.1 (EBR). para a Tabela 6.1 (EBP). 
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Figura G.l1 - Gráfico Quantil-Quantil de 8 5 , Figura G.12 - Gráfico Quanti i-Quantil de 85> 

.. 

para a Tabela 6.l (EBR). para a Tabela 6. 1 (EBP). 
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Figura G. lJ - Gráfico Quant ii-Quantil de 80 , Figura G.14 - Gráfico Q uantil-Quantil de 80 , 

para a Tabela 6.2 (EBR). para a Tabela 6.2 (EBP). 
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G.17 - Gráfrco Qu:m1il-Qunn1i l de 02, Figm·a G.18 - Gráfico Qunn1il-Qunntil de 02> 
para a Tabela 6.2 (EBR). para a Tabela 6.2 (EBP). 
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G.19 - Gráfrco Quan1il-Quan1il de 03' Figun1 G.20 - Gráfico Quan1il-Qunnti l de 03' 
para a Tabela 6.2 (EBR). para a Tabela 6.2 (EBP). 



. . 145 

s = 0,0023000 R1 = 99,8% 
op _,----------------------------~ 

s= 0,001 3453 R2 = 99,9"/o 

,. ... 
·' .. ., .. . 

Qumtil ~6rico. Qumtil ~ótico. 

Fil,'lll"a G.21 - Gráfico Quantil-Quantil de 8 4 , Figura G.22 - Gráfico Qunntil-Quantil de 84 , 

para a Tabela 6.2 (EBR). para n Tabcln 6.2 (EBP). 
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Figura G.23 - Gráfico Quantii -Quantil de 85 , Figura G.24 - Gráfico Quantii -Quantil de 85 , 

para n Tnbeln 6.2 (EBR). pnra a Tabela 6.2 (EBP). 
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Figura G.25 - Gráfico Quantii-Quantil de 80 , Figura G.26 - Gráfico Qunntii -Qunntil de 80 , 

para a Tabela 6.3 (EBR). para n Tabeln 6.3 (EBP). 
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Figura G.27 - Gráfico Quantil-Quantil de e1 , Figura G.28 - Gnífico Quantil-Quantil de e1 , 

para a Tabela 6.3 (EBR). para a Tabela 6.3 (EBP). 
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Figura G.29 - Gráfico Quantii-Quantil de e2 , Figura G.30 - Gráfico Quantii-Quantil de e2 , 

para a Tabela 6.3 (EBR). para a Tabela 6. 3 (EBP). 
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Figura G.31 - Gnífico Quantil-Quantil de e3 , Figura G.32- Gráfico Quantil-Quantil de e3 , 

para a Tabela 6.3 (EBR). para a Tabela 6.3 (EBP). 
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Figura G.33 - Gráfico Qunntii-Qunntil de e4 , Figura G.34 - Gráfico Qunntil-Quantil de e4 , 

para a Tnbela 6.3 (EBR). pnra a Tabela 6.3 (EBP). 
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Figura G.35 - Gráfico Qunntii-Qunntil de e 5 , Figura G.36 - Gráfico Quantii-Qunntil de e 5 , 

para a Tabela 6.3 (EBR). para a Tabela 6.3 (EBP). 
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Fib'lll'a G.37 - Gráfico Qunntil-Quantil de e0 , Figura G.38 - Gráfico Quantil-Quantil de eo, 
para a Tnbcla 6.4 (EBR). pnra a Tabela 6.4 (EBP). 
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Figura G.39 - GrMíco Quantil-Qunntil de 91, Figura G.40 - Gráfico Quantil-Quantil de 91, 

para a Tabela 6.4 (EBR). para a Tabela 6.4 (EBP). 
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Figut·a G.4l - Gráfico Quantii -Quant il de 92 , Figura G.42 - GrMico Quant ii-Quantil ele 91 , 

para a Tabela 6.4 (EBR). para a Tabela 6.4 (EBP). 
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Figura G.43 - Gráfico Quantii -Quantil de 93 , Figura G.44 - Grá fico Qunntii-Quantil de 93 , 

para a Tabela 6.4 (EBR). para a Tabela 6.4 (EBP). 
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Figun1 G.45 - Gráfico Quantil-Qnant il de e4 , Figura G.46 - G ráfico Quantil-Quantil de e4 , 

para a Tabela 6.4 (EBR). para a Tabela 6.4 (EBP). 
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Figura G.49 - Gráfico Quant il-Quant il de e0 , Figun1 G.SO - Gráfico Quant il-Quant il de eo, 
para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela 6.5 (EBP). 
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Figura G.Sl - Gráfico Quantii-Qua ntil de e, , Figum G.52 - Gráfico Quantii-Quantil de e, , 
para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela 6.5 (EBP). 
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Figura G.53 - Gr{tfico Quantil-Quantil de e2 , Figura G.54 - Gráfico Quantil-Quantil de e2 , 

para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela 6.5 (EBP). 
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Figum G.55 - Gráfico Quantil-Quantil de e3 , Figu ra G.56 - Gráfico Quantii-Quantil de e3 , 

para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela 6.5 (EBP). 
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Figura G.57 - Gráfico Quantii-Quanlil de 8 .p Figm·a G.58 - Gráfico Quanl ii-Quanl il de 8,~> 

para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela 6.5 (EBP). 
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Figum G.59 - Gráfico Quantii -Qnantil de 85 , Figura G.60 - GrMico Quant ii-Quant il de 85 , 

para a Tabela 6.5 (EBR). para a Tabela ó.5 (EBP). 
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Figura G.61 - Gráfico Quantii-Quanlil de 80 , Figura G.62 - Gráfico Qnanlii-Qnanlil de 80 , 

para a Tabela 6.6 (EBR). para a Tabela 6.6 (EBP). 
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Figura G.63 - Gráfico Quanlii-Quanlil de e,, Figura G.64 - Gráfico Quanlii-Quanlil de e,, 
para a Tabela 6.6 (EBR). para a Tabela 6.6 (EBP). 
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Figura G.65 - Gráfico Quanli i-Quanl il de e 2 , Figm·a G.66 - Gráfico Qunulii-QuanliJ de e2 , 

para a Tabclfl 6.6 (EBR). para fi Tabclfl 6.6 (EBP). 
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Figm·fl G.67 - Gráfico Quanlil-Quanlil de e3 , F igura G.68 - Gráfico Qunnlil -Quanlil de e3 , 

para fi Tabela 6.6 (EBR). para a Tabela 6.6 (EBP). 
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s= 0,0018744 R1 = 99,9%, s= 0,0039051 R1 = 99,4% 
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Figura G.69 - Gráfico Quant ii-Quantil de 8 4 , Figura G.70 - Gráfico Quantii-Quantil de 8
4

, 

para a Tabela 6.6 (EBR). para a Tabela 6.6 (EBP). 
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Figura G.7l - Gráfico Quantii-Quantil de 85 , Figura G.72- Gráfico Quantii-Quantil de 8
5
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para a Tabela 6.6 (EBR). para a Tabela 6.6 (EBP). 
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" APENDICEH 

" ' -VALORES DE RESISTENCIA A TRAÇAO (fw) 

Tabela Hl- Dados de resistência a tração paralela às fibras (.fr0 ) e vida à fadiga (N) 

de corpos-de-prova de madeira sem emendas, para a espécie Pinus 
Caribea variedades Hondurensis, obtidos no Lru\t1EM (MACÊDO, 
2000). 

Ensaio . Réplica. f s /,o 
N 

(HZ) (%) (kN I cm 2
) 

I I I 60 ~.902 2 1.1~80 

I 2 1 60 7,290 430899 
I 3 1 60 4,561 204017 
1 4 I 60 3,614 229270 
I 5 l 60 6,750 252510 
1 6 1 60 6,880 400197 
2 I 5 60 3,117 900005 
2 2 5 60 6,763 703389 
2 3 5 60 5, 177 179461 5 
2 4 5 60 4,884 1149067 
2 5 5 60 4,710 1382568 
2 6 5 60 6,680 791034 
3 1 9 60 4, 125 7934 17 
3 2 9 60 6,763 1106942 
3 3 9 60 5,177 1814582 
3 4 9 60 3,968 1264336 
3 5 9 60 3,614 1330 109 
3 6 9 60 6,860 1016584 
4 1 1 75 4,125 93432 
4 2 1 75 7,290 118610 
4 3 I 75 7,100 178388 
4 4 1 75 3,750 66818 
4 5 l 75 6,860 72917 
4 G l 75 6,880 87134 
5 1 5 75 3,697 360056 
5 2 5 75 7,100 124050 
5 3 5 75 5,862 309413 
5 4 5 75 4,812 163539 
5 5 5 75 5,400 253 120 
5 6 5 75 6,750 2 19832 
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6 I 9 75 4,726 150375 

6 2 9 75 4,882 241314 
6 3 9 75 5,862 454026 
6 4 9 75 7,210 264474 
6 5 9 75 5,350 297954 
6 6 9 75 4,710 373929 
7 1 I 90 3,569 91 
7 2 J 90 3,117 57 
7 3 I 90 4,561 21 
7 4 1 90 6,985 139 
7 5 1 90 6,880 113 
7 6 1 90 6,750 87 
8 1 5 90 3,697 I87 
8 2 5 90 3,717 417 
8 3 5 90 4,812 348 
8 4 5 90 6,985 617 
8 5 5 90 5,400 584 
8 6 5 90 6,750 38 1 
9 I 9 90 3,569 103 
9 2 9 90 3,717 325 
9 3 9 90 4,884 649 

9 4 9 90 7,210 619 
9 5 9 90 5,350 669 
9 6 9 90 6,75 925 

Nota: S = tms.'io c J = freqiiencia. 

Tabela H2- Dados de resistência a tração paralela às fibras ( fzo) e vida à fadiga ( N) 

de corpos-de-prova de madeira sem emendas para as espécies Eucalipto 
Grandis obtidos no LaMEM (MACÊDO 2000) 

' ' 

Ensaio. Réplica. f s h o N 
(HZ) (%) (kN/cm 2

) 

1 1 I 60 8,478 300060 
1 2 1 60 7,830 447727 
1 3 I 60 4,041 256633 
I 4 I 60 8, 175 483367 
l 5 1 60 6,747 428444 
l 6 L 60 10,893 180865 
2 1 5 60 8,677 1601572 
2 2 5 60 7,574 902906 
2 3 5 60 6,899 13 10678 
2 4 5 60 7,694 867411 
2 5 5 60 10,893 1413229 
2 6 5 60 6,747 1887691 
3 1 9 60 4,902 963383 
3 2 9 60 8, 175 1367100 
3 3 9 60 9,566 1410236 
3 4 9 60 9,215 1145759 
3 5 9 60 5,6IO 1145760 
3 6 9 60 5,870 1535709 
4 l l 75 7,610 153472 
4 2 1 75 7,574 124896 
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4 3 I 75 9,623 81872 
4 4 1 75 8,894 94734 
4 5 l 75 6,017 77639 
4 6 1 75 9,039 114332 
5 1 5 75 8, 144 339606 
5 2 5 75 9,623 255226 
5 3 5 75 7,089 356979 
5 4 5 75 9,566 249317 
5 5 5 75 7,553 182182 
5 6 5 75 9,215 290385 
6 1 9 75 8,144 175454 
6 2 9 75 8,677 241199 
6 3 9 75 6,899 310731 
6 4 9 75 7,553 473653 
6 5 9 75 9,039 332578 
6 6 9 75 5,870 329510 
7 1 1 90 8,767 13 
7 2 l 90 8,478 45 
7 3 I 90 7,830 204 
7 4 L 90 4,041 104 
7 5 I 90 6,694 34 
7 6 1 90 8, 125 134 
8 1 5 90 8,767 181 
8 2 5 90 4,902 120 
8 3 5 90 10,346 236 
8 4 5 90 7,480 639 
8 5 5 90 7,089 594 
8 6 5 90 8, 125 897 
9 1 9 90 7,610 355 
9 2 9 90 10,346 157 
9 3 9 90 8,894 430 
9 4 9 90 6,017 284 
9 5 9 90 10,05 745 
9 6 9 90 5,6 10 1077 

Nota: S = h:ns.'io.: j = fr.xjflilncia. 

Tabela H3- Dados de resistência a tração paralela às fibras ( ./,_0 ) e vida à fadiga ( N) 

de corpos-de-prova de madeira com emendas dentadas para as espécies 
Pinus Caribea variedades Hondurensis com os adesivos CASCOPHEN 
RS-216 (Ades. l) poliuretano à base de óleo de mamona (Ades.2), 
obtidos no LaMEM (MACÊDO, 2000) . 

Ensaio. Réplica. f s .f,0 ( kN I cm 2
) N 

(HZ) (%) Ades.1 Ades.2 Ades.l Ades.2 

1 1 I 60 2, 900 6,956 20007 20269 
1 2 I 60 3,378 4 ,336 25001 28210 
l 3 1 60 3,724 5, 112 8232 32824 
I 4 l 60 2,850 4,768 32240 18370 
1 5 I 60 5,2 13 4,505 2 1424 18865 
1 6 I 60 3,840 3,104 25254 33526 
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2 I 5 60 2,900 3,138 50144 400 I J 
2 2 5 60 3,378 2,119 27771 48331 
2 3 5 60 3,742 4,600 30 155 45326 

2 4 5 60 2,779 5,112 60000 72388 
2 5 5 60 5,337 4,437 50018 38887 
2 6 5 60 2,971 6,427 50178 31605 

3 1 9 60 3,060 3,906 80000 105933 
3 2 9 60 3,596 1,928 60348 89235 

3 3 9 60 3,786 4,600 67514 37879 

3 4 9 60 3,906 4,805 120062 104860 
3 5 9 60 5,440 4,336 78108 34625 
3 6 9 60 3,840 6,958 105919 122984 

4 I I 75 3,320 3,138 4368 3459 
4 2 I 75 2,931 3,906 2738 7229 
4 3 1 75 3,533 3,422 3150 6337 

4 4 1 75 3,873 4,803 6003 4237 
4 5 1 75 3,329 6,958 5001 5445 
4 6 1 75 3,293 5,554 3027 2513 

5 1 5 75 4,340 1,9 18 14019 10095 
5 2 5 75 4,213 4,027 12315 3295 
5 3 5 75 4,292 3,422 10692 13724 
5 4 5 75 5,485 4,805 3374 9144 
5 5 5 75 5,213 6,427 6667 9127 
5 6 5 75 2,971 5,940 7655 4138 
6 1 9 75 3,900 2,019 26214 24629 
6 2 9 75 4,340 3,104 47513 20084 

1 ' 
6 3 9 75 3,724 4,777 25374 33358 
6 4 9 75 5,440 4,418 35325 22472 
6 5 9 75 5,240 4,348 15180 18430 
6 6 9 75 3,293 5,940 7027 15161 
7 1 I 90 3,000 4,505 85 58 
7 2 1 90 3,533 1,928 34 38 
7 3 1 90 3,873 4,768 48 19 
7 4 l 90 3,259 3,916 110 78 
7 5 I 90 3,906 6,656 25 90 
7 6 I 90 5,473 5,365 75 81 

8 I 5 90 3,320 1,918 272 256 
8 2 5 90 4,213 4,3 15 145 201 
8 3 5 90 3,912 3,219 98 96 

8 4 5 90 4,341 4,752 138 276 
8 5 5 90 4,292 4,513 202 544 
8 6 5 90 5,240 5,365 542 139 
9 1 9 90 3,000 2, 180 364 193 
9 2 9 90 3,596 4,027 301 157 
9 3 9 90 3,912 4,158 92 328 
9 4 9 90 4,775 3,916 473 260 
9 5 9 90 2,850 4,513 121 509 
9 6 9 90 3,840 5 554 279 286 

Nota: S = tensão e j = fr~Xjüôtcia. 
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Tabela H4- Dados de resistência a tração paralela às fibras ( /,0 ) e vida à fadiga ( N) 

de corpos-de-prova de madeira com emendas dentadas para as espécies 
Eucalipto Grandis com os adesivos CASCOPHEN RS-2 16 (Ades. l) 
poliuretano à base de óleo de mamona (Ades.2), obtidos no LaMEM 
(MACÊDO 2000) , 

Ensaio. Réplica. f s /,0 ( kN I C/l/
2

) N 
(HZ) (%) Adcs. l Ades.2 Adcs.l Ades.2 

1 I 1 60 6,390 6,023 30000 32412 
1 2 1 60 6,391 8,938 26052 16138 
I 3 I 60 5,957 4,052 16 135 20073 
I 4 I 60 4,76 1 6,568 36250 25765 
1 5 1 60 2,778 5,718 25 161 46278 
1 6 l 60 6,469 6,627 160 19 9654 
2 1 5 60 6,372 4,756 50073 67434 
2 2 5 60 3,242 7,182 35106 50000 
2 3 5 60 7,018 3,791 26022 20788 
2 4 5 60 4,6 I5 6,483 66561 63208 
2 5 5 60 4,829 5,877 2 1410 4608 1 
2 6 5 60 2,900 7,467 47202 44230 
3 I 9 60 6,313 7, I82 80135 708 19 
3 2 9 60 6,284 5,278 40166 108540 
3 3 9 60 3,96-l 7,999 70910 117265 
3 4 9 60 3,882 6,586 10 ll42 3933 1 
3 5 9 60 4,829 4,667 104429 97100 
3 6 9 60 2 900 6,792 95920 62769 
4 I 1 75 6,390 6,427 6007 6452 
4 2 I 75 6,418 5,813 2924 6349 
4 3 I 75 6,980 3,712 60 14 3798 
4 4 I 75 7,018 7,508 2075 3199 
4 5 1 75 5,892 4,667 432 I 6294 
4 6 I 75 3,8 17 6,347 5378 4255 
s 1 5 75 6,308 5,813 9205 12764 
5 2 5 75 6,218 4,798 4 138 7386 
s 3 s 75 6,326 3,539 13371 9640 
5 4 5 75 7, 189 8,995 6027 5268 
5 5 5 75 5,892 4,990 10327 5624 
5 6 5 75 4,6 15 6,774 9535 856 1 
6 1 9 75 6,549 4,756 25796 26638 
6 2 9 75 5,912 5,989 5 11 25 21256 
6 3 9 75 7,982 3,539 30239 18870 
6 4 9 75 5 318 8,995 10556 15358 
6 5 9 75 3,565 4,990 176 13 38047 
6 6 9 75 3,8 17 6,627 3 145 L 8099 
7 I 1 90 8, 108 4,613 69 72 
7 2 l 90 6,269 6,427 3 1 49 
7 3 I 90 6,520 3,867 108 11 
7 4 I 90 6 284 3,545 67 56 
7 5 I 90 5,957 8,393 49 I 55 
7 6 1 90 3,155 5,877 40 53 
8 1 5 90 6,269 5,278 325 234 
8 2 5 90 6,308 6,05I 264 214 
8 3 5 90 6,2 18 7,999 139 116 
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8 4 5 90 6,391 3,545 216 212 
8 5 5 90 3,242 6,732 413 509 
8 6 5 90 6,469 6,347 335 387 
9 1 9 90 7,401 4,798 627 295 
9 2 9 90 5,844 6,051 155 247 
9 3 9 90 6,4 18 4,052 198 318 
9 4 9 90 6,990 3,712 400 159 
9 5 9 90 3,242 8,393 130 321 
9 6 9 90 2,778 6,732 203 593 

Nota: S = ten~ào c f = fr~'(jüêncin. 

Tabela HS- Dados adicionais de resistência a tração paralela às fibras ( fto) e vida à 

fadiga ( N ) de corpos-de-prova de madeira sem emendas, para a espécie 
Pinus Caribea variedades Hondurensis, obtidos no LaMEM no 2000. 

Ensaio. Réplica. 
f s fro 

N 
(HZ) (%) (kN I C/J/

2
) 

I 1 13 60 3,904 4939830 
.I 2 13 60 4,884 2454319 
2 L 17 60 3,904 7185056 
2 2 17 60 4,879 10000000 
3 l 13 75 5,016 299297 
3 2 13 75 4,213 198314 
4 l 17 75 3,416 689235 
4 2 17 75 4,213 363015 
5 1 13 90 5,016 1819 
5 2 13 90 3,968 1186 
G 1 17 90 4,879 3845 
6 2 17 90 3,750 2536 

Nota: S = tens:1o e j = freqüência. 

Tabela H6- Dados adicionais de resistência a tração paralela às fibras (.ft0 ) e vida à 

fadiga ( N) de corpos-de-prova de madeira sem emendas, para a espécie 
E r t G d. bfd L MEM 2000 uca 1p10 ran 1s, o 1 os no a no 

Ensaio. Réplica. f s .!,o 
N 

(HZ) (%) (kN/cm 2
) 

I I 13 60 8,339 2939418 
1 2 13 60 7,519 4367251 
2 I 17 60 8,339 9654185 
2 2 17 60 7,519 6739416 
3 1 13 75 8,559 304819 
3 2 13 75 7,019 159369 
4 I 17 75 9,016 723655 
4 2 17 75 6,958 251914 
5 1 13 90 8,559 1617 
5 2 13 90 6,958 1378 
G 1 17 90 9,016 4369 
6 2 17 90 6,958 1897 

Nota: S = tensão c J = fr.:qüência. 
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Tabela H7- Dados adicionais de resistência a tração paralela às fibras (!,0 ) e vida à 

fadiga ( N) de corpos-de-prova de madeira com emendas dentadas para 
as espécie Pinus Caribea variedades Hondurensis com o adesivos 
poliuretano à base de óleo de mamona, obtidos no LaMEM no 2000. 

Ensaio. Réplica. 
f s fto 

N 
(HZ) (%) (kN I C/11

2
) 

1 1 13 60 4,315 152545 
1 2 13 60 4,039 276374 
1 3 13 60 1,940 411545 
2 1 17 60 4,039 663539 
2 2 17 60 3,109 975417 
2 3 17 60 5,431 138681 
3 I 13 75 4,119 8701 
3 2 13 75 4,418 33606 
3 3 13 75 1,940 53628 
4 I 17 75 3,958 83413 
4 2 17 75 4,805 55149 
4 3 17 75 3,779 22316 
5 1 13 90 2,019 1575 
5 2 13 90 3,958 793 
5 3 13 90 5,431 1.167 
6 J 17 90 2,180 4637 
6 2 17 90 4, 119 1015 
6 3 17 90 5,43 1 2904 

Tabela H8- Dados adicionais de resistência a tração paralela às fibras ( f, 0 ) e vida à 

fadiga ( N) de corpos-de-prova de madeira com emendas dentadas para 
as espécie Eucalipto Grandis com o adesivos poliuretano à base de óleo 
de mamona, obtidos no LaMEM no 2000. 

Ensaio. Réplica. 
f s fto N 

(HZ) (%) ( kN I C/11
2

) 

1 1 13 60 4,798 435024 
I 2 13 60 4,831 85950 
J 3 13 60 7,508 239367 
2 I l7 60 3,867 339417 
2 2 17 60 6,483 75 1262 
2 3 17 60 7,3 1.4 418839 
3 I l3 75 7,073 15819 
3 2 13 75 5,990 22614 
3 3 13 75 4,089 38147 
4 1 17 75 7,073 78531 
4 2 17 75 5,990 61343 
4 3 17 75 3,958 11090 
5 1 13 90 4,089 1832 
5 2 13 90 7,314 1079 
5 3 13 90 6,174 644 
6 I 17 90 6,023 2513 
6 2 17 90 3,958 1819 
6 3 17 90 2,900 3197 

Nota: S = tens.'io c .f = fr~""qfu.'ncia. 
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Aliigo aceito para publicação no Jntemational Joumal of Fatigue, 200 I . 

5. MARTÍNEZ, E. M.; CALIL, C. J. ; FLIORELLI, J. Resistencia Mecán.ica de 

los Tableros de Densidad Media. Parte I : Resistencia a la tracción Paralela a la 

superficie y Conceptos Básicos de Diseno Estadístico de Experimentos. 

Atiigo submetido à publicação na Revista F aresta/ Yvyraretá, 2001. 

6. MARTÍNEZ, E. M.; LOUZADA, F. N.; CALIL, C. J. A Multiple Otihogonal 

Polynomial Birnbaum-Saunders Model for Fitting Fatigue in Wood. Atiigo 



•) 

162 

aceito para publicação no lntemational .Joumal of Engineering Science, 

2001. 

7. MARTÍNEZ, E. M.; LOUZADA, F. N.; CALIL, C. J. Bootstrap Procedure 
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EM ESTRUTURAS DE MADEffiA (VII EBRAMEM), celebrado na Escola 

de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), 

São Carlos - SP, 12 de julho de 2000. 

6. MARTÍNEZ, M. E.; CALIL, C. J. Planejamento estatístico de 

experimentos de fadiga em MDF. Anais do VII ENCONTRO 

BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA (VII 
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Universidade de São Paulo (USP), São Carlos- SP, 12 de julho de 2000. 

7. MARTÍNEZ, M. E.; CALlL, C. J. Um método de amostragem para a 
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8. MARTÍNEZ, M. E.; CALIL, C. J. Desenvolvimento de um modelo 

estatístico para aplicação no estudo de fadiga em emendas dentadas de 

madeira. Livro de Programa e Resumos do lll SlMPÓSlO EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS (Ill SICEM), celebrado no Prédio anexo 

do Serviço de Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da 

Universidade de São Paulo (USP), São Carlos - SP, 24 de Novembro de 

2000. 

9. MARTÍNEZ, M. E. ; CALIL, C. J. O Planejamento Estatístico na 
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EM ESTRUTURAS DE MADEIRA (VID EBRAMEM), a ser realizado na 

Faculdade de Engenharia Civil (FEClV) da Universidade Federal de 
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" APENDICEJ 

PROGRAl\1A DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO 

(PAE) E CURSOS MINISTRADOS 

J.l. Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 

1. Carga horária: 6 horas, Período: 2° semestre de 2000, atividades: didáticas, 

disciplina: Introdução à Inferência Estatística, Lugar·: Depa11amento de 

Ciências de Computação e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e 

de Computação, nível: graduação, super-visão: Profa. Dra. Maria Creusa 

Bretas Salles. 

2. Carga horária: 6 horas, Período: 1 o semestre de 2000, at ividades: didáticas, 

disciplina: Estatística 1, Lugar: Departamento de Ciências de Computação e 

Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, nível: 

graduação, supe1visão: Profa. Dra. Maria Creusa Bretas Salles. 

3. Carga horária: 6 horas, Período: 2° semestre de 1999, atividades: didáticas, 

disciplina: Probabilidade e Estatística, Lugar: Departamento de Ciências de 

Computação e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação, nível: graduação, supervisão: Profa. Dra. Maria Creusa Bretas 

Salles. 

J.2. Cursos Ministrados. 

1. ESTATÍSTICA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO DE 

EXPERIMENTOS EM MADEIRAS E PRODUTOS DERIVADOS, curso de 
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40 horas, apresentado no âmbito do Instituto Brasileiro de Madeira 

(!BRAMEM), para pós-graduandos das Áreas de Engenharia de Estruturas e 

Ciências dos Materiais, Escola de Engenharia de São Carlos - USP, 

Universidade de São Paulo, 2000. 

2. PLANEJAMENTO DE PESQUISA E TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

UTILIZADAS NAS PESQUISAS CIENTÍFICAS, curso de 42 horas, 

apresentado na Escola de Química, da Faculdade de Ciências Naturais e 

Exatas, da Universidad Autonóma de Chiriquí (UNAClll), David- Chiriquí

Panamá, 1995. 

3. A AUTOMATIZAÇÃO NA TOMA DE DECISÕES E ENSINO, curso de 40 

horas, apresentado no Departamento de Estatística Econômica e Social, da 

Faculdade de Economia, do Centro Regional Universitário de Chiriquí 

(CRUCID), da Universidad de Panamá, David- Chiriquí - Panamá, 1995. 

4. ESTATÍSTICA APLICADA A PROBLEMAS ECONÔMICOS, curso de 40 

horas, apresentado no Departamento de Estatística Econômica e Social, da 

Faculdade de Economia, do Centro Regional Universitário de Chiriquí 

(CRUCID), da Universidad de Panamá, David- Chiriquí- Panamá, 1994. 

5. INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO ELECTRÔNICO DE DADOS, curso 

de 40 horas, apresentado na sala de Contabilidade, da Faculdade de Administração 

de Empresas e Contabilidade, do Centro Regional Universitário de Chiriquí 

(CRUCID), da Universidad de Panamá, David - Chiriquí- Panamá, 1995. 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA, curso Teórico Prático de 42 horas, 

apresentado para docentes, no Centro Regional de Chiriquí, da Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), David - Chiriquí - Panamá, 1994. 


