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RESUMO 

 
A posição de aplicação de um ensaio não destrutivo ao longo do vão de uma viga pode 

afetar os resultados do método, devido às tensões localizadas nos pontos de flexão da 

peça. Nesta pesquisa buscou-se avaliar a influência nos resultados do método 

esclerométrico dada às cargas concentradas e às ações reativas em vigas de madeira da 

espécie cumaru (Dipteryx odorata). Para tal propósito, cinco vigas com seção transversal 

medindo 60 mm x 160 mm e 3500 mm de comprimento foram submetidas a ensaios de 

flexão (a quatro pontos) e ensaios de esclerometria (na região dos quatro pontos e entre as 

cargas aplicadas). Os resultados mostraram que os índices esclerométricos são 

estatisticamente iguais nas regiões consideradas. A presente pesquisa permitiu concluir que 

a esclerometria pode ser aplicada tanto nas regiões sobre os apoios e sob os pontos de 

aplicação de cargas quanto na região compreendida pelas cargas. 

 

Palavras-chave: índice esclerométrico; cargas concentradas. 

 

 

ABSTRACT 

 

The position of applying a non-destructive test along the span of a beam may affect the 

method results, due to the concentrated stresses at the bending points of the piece. In this 

research, we evaluate the influence on sclerometric method results, due to the concentrated 
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loads and the support actions in wood beams of the cumaru species (Dipteryx odorata). For 

this purpose, five beams with cross-section of 60 mm x 160 mm and 3500 mm length were 

submitted to bending test (four-points), and sclerometry tests (in the region of the four-points 

and between the applied loads). The results showed that the sclerometric indexes were 

statistically equal in the evaluated regions. In this research we conclude that the sclerometry 

can be applied both in the regions on the supports and under the points of application of 

loads, and in the region between the loads. 

 

Keywords: sclerometric indexes, load concentration. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os pontos de aplicação de cargas e os apoios das vigas são regiões onde ocorrem 

concentrações de tensões, como pode ser visto nos resultados dos ensaios de flexão, em 

que as isolinhas (de compressão ou de tração) se tornam mais próximas. Em virtude desta 

concentração de tensões, é necessário compreender se os resultados dos ensaios não 

destrutivos podem ser significativamente afetados. Na madeira, um fenômeno conhecido 

como acustoelasticidade faz com que o resultado da ultrassonografia (velocidade de onda) 

se reduza quando há aumento no nível de tensões (Gonçalves e Ormonde, 2005; Hasegawa 

et al., 2012). Assim, tem-se a importância de se conhecer o comportamento de outros 

ensaios não destrutivos para aplicação in situ, como exemplo, em elementos estruturais. 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar se os resultados da esclerometria são 

diferenciados nas regiões das reações de apoio e das cargas aplicadas às vigas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cinco vigas da espécie cumaru (Dipteryx odorata), com seção transversal medindo  

60 mm x 160 mm e 3200 mm de vão entre apoios, foram ensaiadas por flexão a 

quatro pontos. A carga de ruptura para essa espécie foi estimada rompendo-se, 

adicionalmente, uma viga nas mesmas condições de estática, ou seja, por flexão a 

quatro pontos (Figura 1a). 

Ao nível de 60% da carga de ruptura estimada foram aplicados os impactos 

esclerométricos nas faces laterais das cinco vigas (Figura 1b), utilizando-se o  

esclerômetro (Digital Silver Schmidt BN, PROCEQ, Switzerland), cuja resposta (Q)  

fornece a porcentagem de energia restituída em relação à energia de 2,207 J aplicada  

pelo equipamento.  
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Figura 1. Ensaio de flexão a quatro pontos (a) e impacto esclerométrico (b) 

   

 

Na região entre cargas concentradas foram aplicados 20 impactos em cada face lateral 

(Figura 2), totalizando 40 impactos nesta região. Em cada região de apoio e de aplicação  

de cargas foram executados 15 impactos esclerométricos, em apenas uma das faces 

laterais, totalizando 60 impactos nessas regiões. Os impactos foram aplicados sempre  

com distância de 25 mm entre sí, conforme especificações da American Society for Testing 

and Materials - ASTM C805 (2012). 

 

Figura 2. Esquema estático e pontos de aplicação da esclerometria. 

 

 

Inicialmente, os dados foram tratados com a análise de normalidade, realizada por 

assimetria e curtose. Estabelecida a normalidade, foram calculadas as médias dos impactos 

esclerométricos (Q), ou seja, os índices esclerométricos (IE), com os quais foram realizados 

os agrupamentos pelo método de Tukey a 95% de confiabilidade.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O ensaio da viga para estimativa da carga de ruptura resultou o valor de 30,76 kN, com o 

qual foi calculada a carga correspondente a 60%, isto é, 18,50 kN. Esta carga foi aplicada  

a todas as vigas, resultando em porcentagens distintas em relação à carga de ruptura real 

de cada uma das vigas (Tabela 01). A análise dos agrupamentos mostrou que não é 

possível distinguir os índices esclerométricos obtidos nas regiões de concentrações de 

tensões (apoios e sob cargas aplicadas) daqueles obtidos no vão entre as cargas aplicadas 

(Tabela 1), dado que os grupos resultaram estatisticamente idênticos (letras iguais).  

Nota-se que para todos os casos e ao nível de carga aplicada, embora não distintos pela 

análise estatística, os índices obtidos na região de concentração de cargas foram 

numericamente superiores àqueles obtidos no vão central das vigas. Isso sugere a 
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continuidade dessa pesquisa, considerando outras intensidades de carga superiores àquela 

aplicada, bem como o emprego de um equipamento esclerométrico com aplicação de menor 

energia de impacto, com o intuito de verificar se com essas condições os índices 

esclerométricos também não são influenciados nos pontos de flexão. 

 

Tabela 1. Cargas aplicadas e agrupamentos da esclerometria. 

Viga 
Ruptura  

(kN) 
Carga  

Aplicada (%) 
Região NI* IE** Grupo*** 

C1 33,64 53,5 
Cargas e reações de apoio 56 39,8 A 

Vão entre cargas 39 38,2 A 

C2 61,22 29,4 
Cargas e reações de apoio 56 41,1 A 

Vão entre cargas 40 38,9 A 

C3 47,80 37,6 
Cargas e reações de apoio 50 37,5 A 

Vão entre cargas 39 35,8 A 

C4 27,59 65,2 
Cargas e reações de apoio 56 40,0 A 

Vão entre cargas 40 39,0 A 

C5 37,23 48,3 
Cargas e reações de apoio 56 34,4 A 

Vão entre cargas 39 32,3 A 
*Número de impactos esclerométricos aplicados na região após normalização dos dados **Índice esclerométrico 

***Agrupamentos realizados pelo método de Tukey a 95% de confiabilidade. 

  

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa mostram que a esclerometria não apresentou diferenças 

estatísticas quando aplicada nas regiões dos pontos de flexão (apoios e cargas aplicadas) e 

na região entre cargas aplicadas em vigas de madeira. 
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