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RESUMO 10 

 11 

Usos estruturais da madeira, na forma roliça ou serrada, exigem conhecimento de suas 12 

propriedades, tornando fundamental a classificação nas diferentes geometrias do material. A 13 

Norma Brasileira que apresenta diretrizes para a classificação mecânica da madeira serrada 14 

por meio de ultrassom (NBR 15521, 2007) foi concebida utilizando amostragem constituída 15 

de madeiras tropicais nativas com idade média de 45 anos. O Eucalipto, proveniente de 16 

floresta plantada, tem rápido crescimento no Brasil e muitas espécies apresentam resistência 17 

adequada para serem utilizadas como elementos estruturais. O objetivo desta pesquisa foi 18 

avaliar a viabilidade de utilizar a NBR 15521 para classificar madeira de Eucalipto, tanto na 19 

forma roliça como na forma serrada. Os ensaios de ultrassom foram realizados em peças 20 

roliças de diferentes diâmetros e em vigas. Para determinação da resistência e da rigidez, 21 

ensaios de flexão foram realizados nas peças na condição climatizada. As faixas de 22 

classificação propostas pela norma brasileira se mostraram adequadas para a classificação 23 

da madeira de Eucalipto, quando foram aplicados coeficientes de minoração nas velocidades 24 

de propagação de ondas obtidas nos ensaios. 25 

 26 
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 29 

1. INTRODUÇÃO 30 

 31 

A classificação da madeira é de extrema importância para sua comercialização, uma vez que 32 

facilita a distinção entre peças com maior ou menor incidência de defeitos e maior ou menor 33 

resistência e/ou rigidez. A separação da madeira em função dos defeitos e de propriedades 34 

agrega valor à madeira, pois permite que a mesma seja destinada a aplicações de acordo 35 

com suas características.  Para a madeira, material com grande variabilidade natural, o uso 36 

de tabelas com valores médios de propriedades (caracterização) é importante para viabilizar 37 
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a execução do dimensionamento, mas não resolve a questão da aquisição e do uso de 1 

madeira com resistência compatível com o projeto. Para solucionar esta questão é necessário 2 

que todas as peças comercializadas sejam classificadas mecanicamente. No Brasil, a NBR 3 

15521, Ensaios não destrutivos — Ultrassom — Classificação mecânica de madeira serrada 4 

de dicotiledôneas, especifica os requisitos para a aplicação de ultrassom na classificação da 5 

madeira serrada de dimensões estruturais, e define critérios para esta classificação baseados 6 

em parâmetros acústicos (velocidade e coeficiente de rigidez). Essa norma foi proposta com 7 

base em ensaios (ultrassom e flexão estática) de madeira serrada, proveniente de espécies 8 

tropicais com idades médias em torno de 45 anos. Considerando a possibilidade de utilização, 9 

como elementos estruturais, da madeira proveniente de floresta plantada e de rápido 10 

crescimento no Brasil, este trabalho teve como objetivo avaliar a adequação das faixas de 11 

classificação da norma brasileira para classificação de peças roliças e vigas provenientes de 12 

diferentes espécies do gênero Eucalyptus. 13 

 14 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 15 

 16 

A amostragem foi composta por 54 peças roliças provenientes de três espécies de eucalipto 17 

(E. grandis, E. cloeziana e E. saligna), separadas em 3 faixas de diâmetro; e de 337 vigas 18 

provenientes também de três espécies de eucalipto (E. grandis, E. pellita e E. globulus). 19 

Os ensaios Não Destrutivos foram realizados de acordo com os procedimentos propostos pela 20 

NBR 15521 (2007). Foi utilizado equipamento de ultrassom USLab (Agricef, Brasil), com 21 

transdutores longitudinais de faces exponenciais de 45 kHz. As medições foram realizadas de 22 

forma direta na direção paralela às fibras. As primeiras medições foram realizadas com as 23 

peças na condição de saturada, com umidade acima de 30%. 24 

Todas as peças foram acondicionadas em local protegido de ações climáticas secar devido a 25 

secagem. Ao atingirem a condição de equilíbrio, em torno de 12%, as peças foram novamente 26 

ensaiadas por ultrassom e, em seguida, foram ensaidas em flexão estática em pórtico com 27 

atuador hidráulico, na condição biapoiada com 2 cargas aplicadas no terço do vão, seguindo 28 

proposta de norma europeia (EN 408, 2011). Na condição de equilíbrio também foram 29 

realizados ensaios para cálculo das densidades de cada peça. 30 

Dos ensaios de ultrassom, na condição saturada, foram calculadas as velocidades de 31 

propagação de ondas na madeira e, na condição de equilíbrio, a constante de rigidez (CLL), 32 

utilizando os valores de velocidade e de densidade. Dos ensaios de flexão estática, foram 33 

calculados valores de módulo de elasticidade (EM). 34 

Para verificar a adequação do uso das classes propostas pela NBR 15521, os valores de Vsat 35 

e de CLL, parâmetros adotados por essa norma, foram utilizados na predição das faixas de 36 

EM, permitindo analisar a classificação dos lotes de Eucalyptus. 37 
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Para avaliar as peças de forma isolada, o valor do módulo de elasticidade real (obtido nos 1 

ensaios estáticos) foi comparado com a faixa de valores previstos pela NBR 15521, utilizando 2 

Vsat e CLL, e o resultado foi enquadrado em uma das três categorias proposta por Kretschmann 3 

& Hernandez (2006): Categoria 1: predição de propriedades na faixa do valor real; Categoria 4 

2: predição de propriedades acima da faixa do valor real (contra a segurança); Categoria 3: 5 

predição de propriedades abaixo da faixa do valor real. Resultados enquadrados na Categoria 6 

2 são tolerados para apenas 5% dos casos. Valores na Categoria 3 são esperados, pois as 7 

faixas de predição da NBR 15521 foram baseadas em modelos da curva rebaixada (valores 8 

característicos). 9 

 10 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 11 

 12 

A priori, a classificação das peças de Eucalyptus, através de critérios da NBR 15521, não se 13 

mostrou adequada, pois alta porcentagem (> 5%) de peças foi enquadrada na Categoria 2. 14 

Devido ao resultado preliminar, verificou-se a possibilidade de ser aplicado coeficiente de 15 

correção da velocidade, tanto na condição saturada quanto na condição de equilíbrio.  16 

Para cada peça foi então calculada a velocidade na condição saturada e o coeficiente de 17 

rigidez esperados, considerando a faixa de classificação baseada no módulo de elasticidade 18 

obtido no ensaio de flexão estática (EM). Tendo em vista se tratar de uma faixa de valores, 19 

adotou-se, para a velocidade na condição saturada e para o coeficiente de rigidez, o valor 20 

máximo da faixa para que o enquadramento de EM fosse adequado. Com esse procedimento 21 

foram calculadas as relações entre a velocidade esperada e a velocidade real obtida no 22 

ensaio. Utilizando os valores médios dessas relações para as peças serradas e para 23 

diferentes faixas de diâmetro das peças roliças (Tabela 1), foi possível propor fatores de 24 

minoração de velocidades (saturada e na condição de equilíbrio) para os diferentes 25 

grupos.(Tabela 1)  26 

 27 

Tabela 1. Coeficientes de minoração das velocidades em função do grupo. 28 

 29 

Grupo 1: peças serradas; Grupo 2: peças roliças com diâmetros entre 50 e 109 mm; Grupo 30 

3: peças roliças com diâmetros entre 110 e 169 mm; Grupo 4: peças roliças com diâmetros 31 

entre 170 e 229 mm; Grupo 5: peças roliças com diâmetros superiores a 230 mm 32 

Grupo* 
Fator de minoração da 

velocidade 

1 0,85 

2 0,85 

3 0,85 

4 0,80 

5 0,70 
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 1 

Nova classificação foi realizada, considerando os coeficientes de correção das velocidades 2 

para cada grupo (Tabela 1). A quantidade de peças enquadradas na Categoria 2 diminuiu 3 

substancialmente e a nova classificação se mostrou adequada (Figuras 1 e 2).  4 

 5 

Figura 1. Categorias de enquadramento da classificação por (a) Vsat e (b) CLL antes e 
depois da aplicação de coeficiente de correção para as peças de madeira roliça. 

 

  

(a) (b) 

Figura 2. Categorias de enquadramento da classificação por (a) Vsat e (b) CLL antes e 
depois da aplicação de coeficiente de correção para as peças de madeira serrada. 

  

(a) (b) 

4. CONCLUSÕES 6 

 7 

As classes propostas pela NBR 15521 podem ser utilizadas na classificação da madeira 8 

Eucalyptus, tanto na forma roliça como na forma serrada. Para os dois casos é necessário 9 

aplicar coeficiente de minoração nas velocidades. Os coeficientes de minoração são iguais 10 

para a madeira serrada e roliça até diâmetros de 169 mm. Para a madeira roliça de diâmetros 11 

superiores, os coeficientes diminuem conforme o diâmetro das peças roliças aumenta. 12 
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