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 11 

RESUMO 12 

 13 

A associação de métodos não destrutivos tem se mostrado a solução mais viável para a 14 

inspeção de estruturas de madeira, uma vez que cada método tem suas potencialidades e, 15 

também, suas imprecisões. Ao associar dois ou mais métodos torna-se viável obter 16 

informações complementares sobre a condição da estrutura, aumentando a confiabilidade 17 

da inspeção. O ultrassom e a resistência à perfuração são duas técnicas que vêm sendo 18 

amplamente utilizadas em inspeções de estruturas de madeira em vários países, mas no 19 

Brasil ainda são pouco aplicadas na construção civil, estando mais restritas aos meios 20 

acadêmicos. Este artigo tem como objetivo apresentar estudo de caso, com resultados de 21 

avaliação realizada em 26 pilares de madeira de uma residência utilizando a associação de 22 

métodos visuais, de propagação de ondas e de resistência à perfuração. 23 

Palavras-chave: ultrassom; resistógrafo; inspeção visual. 24 

 25 

ABSTRACT 26 

 27 

The association of nondestructive methods has proved to be the most viable solution for 28 

timber, since each method has its potentialities and also its inaccuracies. By using two or 29 

more methods it is possible to obtain additional information about the condition of the timber, 30 

increasing the reliability of the inspection. Ultrasound and drilling resistance are two 31 

techniques that have been widely used in timber inspections in several countries, but in 32 

Brazil they are still little applied in civil construction, being more restricted to the academy. 33 

This paper aims to present a case study with results of evaluation carried out on 26 wooden 34 

columns of a residence using the association of visual, wave propagation and drilling 35 

resistance methods. 36 

Key-words: ultrasound; drilling resistance; visual inspection  37 
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1. INTRODUÇÃO 1 

 2 

Observa-se, atualmente, interesse crescente na reabilitação de edifícios antigos nos centros 3 

urbanos, os quais geralmente apresentam coberturas, pavimentos e esquadrias em 4 

madeira. No entanto, apesar de a madeira ser um material de construção tradicional e com 5 

utilização milenar, no Brasil continua a ser desconhecida de grande parte de engenheiros, 6 

arquitetos e técnicos que atuam em inspeções e intervenções do patrimônio. 7 

Assim, verifica-se a necessidade de prover, aos técnicos e demais interventores no 8 

processo de reabilitação de estruturas de madeira, ferramentas de diagnóstico e de análise, 9 

que lhes permita intervir nos edifícios causando o mínimo impacto e mantendo, sempre que 10 

possível, seu estilo.  11 

Diversos pesquisadores e organizações consideram a associação de métodos não 12 

destrutivos como o meio mais viável para a inspeção de estruturas de madeira, uma vez que 13 

as deficiências de um método são supridas pelas potencialidades de outros, sendo, 14 

portanto, complementares (MARTINS, 2009; ANDRADE, 2014; ICOMOS, 2014). 15 

Este artigo tem como objetivo apresentar estudo de caso, com resultados de avaliação 16 

realizada em pilares de madeira de uma residência utilizando a associação de métodos 17 

visuais, de propagação de ondas e de resistência a perfuração. 18 

 19 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 20 

 21 

2.1. Material 22 

 23 

Foram ensaiados 26 pilares roliços dede madeira, com aproximadamente 250 mm de 24 

diâmetro, responsáveis pela sustentação da estrutura de cobertura de uma residência 25 

localizada na cidade de Campinas, SP (Figura 1). 26 

Figura 1. Esquema da disposição dos pilares. 27 

 28 

 29 
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Os equipamentos e materiais utilizados foram ultrassom (USLab, AGRICEF, Brasil), 1 

transdutores de 45 kHz de faces planas, gel medicinal como acoplante, equipamento de 2 

resistência à perfuração ( IML RESI F500-SX, Alemanha) e equipamento de medição de 3 

umidade (PM1-E, Merlin, Brasil). 4 

 5 

2.2. Métodos 6 

 7 

Inicialmente foram feitas inspeções visuais de cada pilar, com registro fotográfico. Após as 8 

inspeções visuais, todos os pilares foram inspecionados com o uso de duas técnicas – 9 

ultrassom e resistência à perfuração.  10 

As medições de ultrassom foram feitas na direção radial (duas medições perpendiculares, 11 

sempre que possível) e na direção longitudinal. As medições radiais foram feitas em quatro 12 

posições: Região aérea, acima do afloramento (medição de referência) – cerca de 1,20 m 13 

acima do piso; Região da base, logo acima da parte concretada; Região intermediária entre 14 

a base e o ponto de afloramento e Região do afloramento.  15 

As medições longitudinais foram feitas apenas na zona aérea do pilar, sempre acima do 16 

afloramento, e foram utilizadas apenas como referência básica, para evitar a furação dos 17 

pilares, necessária para o ensaio da propagação longitudinal. Torna-se importante salientar 18 

que medições longitudinais são as mais adequadas para indicarem a resistência residual 19 

enquanto que as medições radiais as mais indicadas para indicarem a presença de zonas 20 

deterioradas. 21 

As medições de resistência à perfuração foram realizadas posteriormente e apenas nas 22 

proximidades do engastamento. Essas medições foram feitas em ângulo de 45°, de forma 23 

que a agulha penetrasse na zona abaixo do afloramento.  24 

As medições de umidade foram feitas na parte aérea do pilar e na parte situada entre a base 25 

e o afloramento. 26 

 27 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 28 

 29 

Na inspeção visual, os pilares não apresentaram evidências de flambagem ou de 30 

esmagamentos por compressão. Na parte aérea, grande parte deles apresentaram 31 

rachaduras longitudinais normais, frequentes em madeira roliça de eucalipto. Alguns 32 

apresentaram rachaduras mais profundas e afundamentos da superfície, indicativos de 33 

zonas deterioradas em consequência de infiltração de água ou ataque de fungos. Na parte 34 

abaixo do afloramento todos os pilares apresentaram, na inspeção visual, algum nível de 35 

deterioração tais como umidades elevadas na base (infiltração recente ou atividade de 36 
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fungos) ou perdas importantes de seção, que deveriam ser objeto de avaliação quanto à 1 

perda de capacidade de carga em análise estrutural. 2 

Na avaliação por ultrassom a velocidade radial de referência (madeira sadia) foi a máxima 3 

obtida na zona aérea dos pilares, considerando que todos eram da mesma espécie de 4 

eucalipto. O valor obtido (2000 m/s) está dentro dos limites esperados para velocidades 5 

radiais em madeira íntegra. Quando comparado com a velocidade de referência, a inspeção 6 

constatou que vários pilares apresentavam, na parte aérea, reduções em torno de 30% e, na 7 

parte do afloramento ou abaixo dele, reduções superiores a 50%. Esses níveis de redução 8 

na velocidade são indicativas de perdas de moderada a severa  na capacidade resistente do 9 

elemento estrutural.  10 

Os resultados de resistência à perfuração confirmaram as inferências obtidas na inspeção 11 

por ultrassom, com presença de muitas zonas com amplitude baixa de resistência à 12 

perfuração, indicativa de perda de resistência mecânica, e até mesmo regiões com 13 

amplitude zero, indicativa de cavidades. 14 

 15 

4. CONCLUSÕES 16 

 17 

A associação da inspeção por ultrassom e de resistência à perfuração indicou apenas os 18 

pilares 2, 10, 11, 12, 13 e 15 (Figura 1) em bom estado geral. Os pilares 14 e 16 (Figura 1) 19 

foram considerados com deterioração severa restrita à zona da base e o pilar 20 (Figura 1) 20 

com deterioração severa restrita ao afloramento. Os pilares 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 21 e 25 21 

(Figura 1) foram considerados como severamente deteriorados e, portanto, com grande 22 

perda de resistência mecânica. 23 

 24 
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