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RESUMO 

Neste trabalho, apresenta-se uma proposta de classificação visual de madeiras aplicável a elementos 

estruturais existentes, principalmente em processos de reabilitação, incluindo a atribuição de um valor 

da capacidade resistente como resultado de um processo de avaliação por inspecção visual in situ. 

Propõe-se um método simples e prático, actualmente ainda inexistente em Portugal, facilmente 

aplicável a um caso concreto de reabilitação. 

A escolha da madeira para determinada finalidade, principalmente a nível estrutural, só deve ser feita 

se previamente forem conhecidos, com desejada segurança, os elementos que definem o seu 

comportamento físico, em geral, e a sua resistência mecânica em particular. É assim fundamental 

conhecer os valores característicos das principais propriedades de elementos de madeira in situ (físicos 

e mecânicos), que permitam a sua utilização em projecto com toda a segurança. 

O trabalho teve como base, principalmente, normas de classificação visual de madeira nova existentes 

em vários países da Europa, e uma pré-norma italiana para classificação visual in situ de elementos 

estruturais em madeira existentes em construções antigas. Definem-se os critérios de medição a seguir, 

e os valores limite a considerar. Como a caracterização de um elemento só está completa com o 

conhecimento das respectivas propriedades mecânicas, propõem-se valores das propriedades 

mecânicas em correspondência com a qualidade determinada, tendo como base a NP EN 338.  

Para poder validar a proposta e verificar a sua funcionalidade, foi necessário aplicá-la a casos reais, 

sendo para isso utilizados provetes de madeira (principalmente de carvalho e castanho), retirados de 

um edifício em reabilitação. Estes provetes foram primeiramente classificados visualmente, utilizando 

a proposta definida, para posteriormente serem ensaiados mecanicamente. Finalmente, os valores 

experimentais foram comparados com os considerados na proposta.  

Dois resultados fundamentais podem destacar-se, assim, nesta dissertação: o primeiro diz respeito ao 

estudo das normas existentes a nível europeu relativas à classificação de madeiras, principalmente de 

classificação visual, e a comparação entre elas, percebendo quais as espécies de madeira mais 

estudadas, que valores limite são utilizados na classificação, e que defeitos são considerados 

condicionantes. O segundo consistiu na realização de ensaios mecânicos, o que permitiu entender 

melhor a madeira como elemento de construção, a sua reacção às solicitações impostas, forneceu os 

resultados que permitiram validar a proposta de classificação, e verificar se os valores propostos para a 

resistência são os mais adequados. 

Os resultados experimentais obtidos são animadores e permitiram validar sumariamente a proposta 

elaborada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: elementos estruturais em madeira in situ, classificação visual, classe de qualidade, 

classe de resistência, ensaios mecânicos, normas  
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ABSTRACT  

This study presents a proposal for visual grading of timber; applied to existing structural elements 

mainly in the being object of refurbishment process, with an allocation of a value for its load bearing 

capacity, as a result of an evaluation process by visual inspection in situ. It is proposed a simple and 

practical system, still actually non-existent in Portugal, and easily applicable to a real case of 

refurbishment. 

The choice of timber for a specific use, mostly in a structural way, should only be made if the 

parameters that define its physical behaviour, in general, and their mechanical strength in particular, 

are previously been know, with the necessary security. Thus, it is crucial to known the characteristic 

values of the main properties of timber elements in situ (physical and mechanical), allowing its use in 

design with complete safety.  

This study was based, mainly, on existent visual grading standards for new timber, from several 

European countries, and an Italian draft standard for visual grading in situ. This work also defines 

criteria of measurement of timber defects, and limit values to consider on the grading process. As the 

characterization of a timber piece is only complete with the full knowledge of the corresponding 

mechanical properties, some values of those properties are also proposed, based on the standard NP 

EN 338. 

To validate the proposal of grading methodology and to verify its ability to be used, an experimental 

research was carried out using samples of timber elements of “old timber” that was gathered in an 

existent building that was being refurbished (mainly of Oak and Chestnut). Those samples were 

visually graded, in a first step, using the new methodology and, on a second phase, were mechanically 

tested. Finally, the theoretical and experimental values were compared and some conclusions were 

taken. 

Two key results can be highlight from this study. The first concerns the study of existing standards, at 

European level, related to the visual grading of timber, concluding on what species of wood are the 

most studied, which limit values are used in the grading process, and what defects are considered as 

the main constraints. Based on this study a new methodology of grading of “old timber elements” in 

Portugal was prepared including the definition of the main mechanical properties. 

 The second main result consists on an experimental campaign of mechanical tests that enabled to 

better understand the behaviour of the timber as part of them construction and its reaction to the 

imposed loads. The tests provided the results that helped to validate visual grading proposal, and to 

check if the proposed strength values are the most appropriate.  

 

 

KEYWORDS: timber structural elements in situ, visual grading, quality classes, strength classes, 

mechanical tests, standards 

.  
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1 

INTRODUÇÃO  
 

 

1.1. OBJECTO, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO  

A utilização de madeira como material de construção, e principalmente como material estrutural 

remonta aos primeiros tempos de vida do Homem, pois este material reunia um conjunto de factores 

favoráveis como a leveza, a resistência, a facilidade em talhar, e a abundância, que praticamente 

nenhum outro material iguala. Durante muitos séculos, o carpinteiro foi o artífice mais importante na 

construção dos edifícios, e na Idade Média e séculos XVI, XVII e XVIII foram construídas 

verdadeiras obras-primas da construção, quer do ponto de vista de concepção quer de realização.  

Nos finais do século XVIII com o aparecimento de novos materiais, como o aço e o betão, que 

possibilitaram a realização de novas estruturas cada vez mais arrojadas, respondendo às novas 

exigências da construção, e paralelamente com o rápido e grande progresso no domínio do cálculo de 

estruturas e do conhecimento das propriedades dos materiais, a madeira começa progressivamente a 

ceder o seu lugar, até então de primazia (junto com a pedra). A madeira, de emprego empírico e 

tradicional, passado de geração em geração, não consegue acompanhar o rápido desenvolvimento dos 

novos materiais e das suas propriedades (físicas e mecânicas), praticamente controladas e definidas 

pela mão humana. Sendo o mais antigo material de construção usado pelo Homem, a madeira é ao 

mesmo tempo, entre os muitos materiais estruturais básicos importantes, o mais e o menos conhecido. 

Nos últimos anos, com uma maior consciência da necessidade de conseguir uma construção cada vez 

mais sustentável, e mesmo de reabilitação do património edificado, pontos ainda não muito correntes 

em Portugal, mas já frequentes noutros países da Europa, a madeira ganhou nova vida, e um novo 

esforço vem sendo feito no sentido de aumentar as taxas de utilização e sobretudo de recuperação 

deste material. O primeiro passo foi o preencher da lacuna normativa que existia em relação à madeira, 

tanto ao nível de definição das suas propriedades físicas e mecânicas, como na definição de métodos 

de cálculo, e considerações a respeitar na realização de projectos. A escolha da madeira para 

determinada finalidade, principalmente a nível estrutural, e tal como acontece para outros materiais de 

construção, só deverá ser feita se previamente forem conhecidos com desejada segurança os elementos 

que definem o seu comportamento físico, em geral, e a sua resistência mecânica em particular.  

 

Antes de iniciar qualquer estudo sobre madeiras é necessário perceber que, como elemento vivo que é, 

possui elevada variabilidade, sendo uma das suas características, e apontada como principal 

desvantagem, a sua heterogeneidade e anisotropia. Estas características, juntamente com os defeitos e 

anomalias naturais (como por exemplo os nós), fazem com que o estudo da madeira, em particular a 

definição de valores para as propriedades mecânicas, seja muito mais complexo.  
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O conceito de qualidade na madeira estrutural não é um tema novo, e é utilizado já há muitos anos nos 

países mais desenvolvidos nesta matéria. No entanto, em Portugal, continua a não ser ou a ser mal 

aplicado. A partir da observação de um elemento de madeira, e da análise de todas as suas 

características que condicionam a resistência, é possível, com a utilização de uma norma específica, 

atribuir uma classe de qualidade, que está sempre correlacionada com uma classe de resistência (ver 

pontos 2.3 e 2.4 deste trabalho). Ao atribuir uma classe de resistência, ficam desde logo conhecidas 

todas as propriedades mecânicas importantes. Existem também processos mecânicos para atribuir 

classes de qualidade, ou directamente a classe de resistência.  

Todas as normas referentes a este tipo de classificação são para aplicação a madeira nova, e pressupõe-

se que o sejam ainda antes de chegar ao cliente, não existindo ainda, uma norma que possa ser 

aplicada especificamente a estruturas já existentes, nomeadamente em edifícios antigos sujeitos a 

processos de reabilitação.  

O principal objectivo desta dissertação é o desenvolvimento de uma metodologia para determinação 

da capacidade resistente de elementos estruturais de madeira, por inspecção visual in situ. Pretende-se, 

sobretudo, propôr um método simples e de aplicação fácil e prática em obra, e apenas baseado na 

inspecção visual dos elementos. Para isso, foi necessário recorrer à análise de normas existentes sobre 

a classificação visual utilizada em madeiras novas e, eventualmente, de estruturas de madeira já 

existentes, e posteriormente desenvolver uma proposta de classificação visual para madeiras in situ, 

seguida da atribuição da capacidade resistente. 

Como em todos os estudos é a experiência prática que verdadeiramente esclarece a teoria, não seria 

útil criar apenas uma proposta e não saber se era possível efectivamente aplicá-la a um caso real. Deste 

modo, foram realizados ensaios de resistência mecânica sobre provetes de madeira (de Carvalho e 

Castanho), provenientes de um edifício em reabilitação, com o objectivo de validar a proposta definida 

para a classificação visual. Foi possível estabelecer a sua qualidade, e as respectivas propriedades 

resistentes. Posteriormente, realizaram-se ensaios mecânicos, e efectuou-se a análise e comparação dos 

valores assim obtidos com os definidos na proposta de classificação. 

Pretende-se com esta dissertação dar mais um contributo para o processo de reabilitação de estruturas 

de madeira de forma segura e eficiente. Assume-se que, se não pelos resultados práticos que dela 

resultam, pelo menos pela metodologia de aplicação que pode ser seguida, é uma base fundamental 

para estudos posteriores que se possam desenvolver sobre esta temática. 

 

1.2 BASES DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

A principal base desta dissertação é um conjunto de normas sobre classificação de madeiras: 

• Normas definidas a nível Europeu, pelo Comité Técnico Normalizador, o CEN TC 124, 

destinadas ao mercado estrutural de madeiras do sector europeu, e que definem usualmente 

regras gerais que devem ser seguidas pelas normas específicas de cada país;  

• Normas de classificação visual utilizadas em alguns países europeus, mais desenvolvidos que 

Portugal, que embora sigam alguns parâmetros gerais, apresentam valores e considerações 

distintas, de acordo com a realidade de cada um. 

Existe uma grande quantidade e variedade de normas sobre classificação de madeiras a nível 

europeu, relativas a diferentes espécies e que seguem diferentes critérios de aplicação, que por um 

lado é vantajoso, abrindo um maior leque de perspectivas e estudos. Por outro lado, a grande 
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variabilidade representa uma desvantagem, mostrando que ainda há muito a fazer para tentar 

uniformizar as normas existentes.  

Em Portugal tem sido missão do LNEC, entre outros organismos, a tradução e adaptação de normas, 

destacando-se paralelamente a publicação das “Fichas da madeira para construção”, algumas das 

quais foram consultadas, cujo objectivo é dar indicação sobre as propriedades da madeira face à 

utilização prevista e os parâmetros a especificar. 

Das normas estudadas, destacam-se as normas de classificação: EN 14081-1 (2004), EN 14081-2 

(2004), EN 14081-3 (2004), EN 14081-4 (2004); a norma francesa NF B 052 01 (1998); a norma 

espanhola UNE 56544 (2003); a norma portuguesa NP4305 (1995); e a pré-norma italiana 

U84000420 (2003). 

A norma fundamental seguida nos ensaios mecânicos de validação é a NP EN 408 (2003). 

 

Para além disso, consultaram-se documentos importantes publicados em Portugal sobre o assunto, 

tal como o documento [5] e [6], e diversa documentação com origem em investigações do Núcleo de 

Madeiras do Departamento de Estruturas do LNEC [7] a [11]. 

Pela sua importância, destacam-se ainda as publicações do AITIM espanhol, em particular a 

publicação [2]. 

 

 1.3 ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho divide-se em cinco capítulos: 

 

• O Capítulo 1 onde é feita uma breve introdução da dissertação, com apresentação do objecto e 

âmbito do estudo desenvolvido e dos objectivos propostos, e uma descrição da estrutura do trabalho.  

 

• O Capítulo 2 onde se faz uma abordagem directa ao tema da Classificação das madeiras; primeiro é 

feita uma breve apresentação da madeira e da sua constituição e estrutura macro e microscópica; 

referem-se apenas, de modo geral, as espécies existentes e a sua constituição estrutural e química, 

para melhor se perceber a sua variabilidade e diversidade, e consequentemente, a dificuldade 

inerente à sua classificação; 

Segue-se uma apresentação das propriedades e características mais importantes da madeira, e que 

influenciam a sua resistência, dando especial ênfase a defeitos;  

Por fim, é analisado o método de classificação de madeira estrutural existente, por atribuição de 

classes de qualidade e classes de resistência; faz-se uma explicação mais pormenorizada da única 

norma portuguesa existente de classificação visual de madeira, a NP 4305 (1995), e da norma 

europeia EN14081(2004), que define as regras gerais a serem seguidas pelas normas de cada um 

dos países; estas duas normas representam as primeiras bases para o desenvolvimento da 

metodologia pretendida; 
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• O Capítulo 3 que se inicia com uma breve passagem pelo processo de reabilitação e todos os 

parâmetros que a envolvem: Levantamento, Diagnóstico e Inspecção; Dá-se a conhecer alguns 

métodos não destrutivos existentes para determinar propriedades da madeira;  

Finaliza-se com a proposta de classificação visual in situ, sendo apresentada toda a metodologia 

seguida até chegar à proposta final, incluindo os defeitos e critérios de medição considerados; e a 

classificação propriamente dita; 

 

• O Capítulo 4 onde se descreve a campanha experimental efectuada para a validação da proposta de 

classificação visual definida anteriormente; Utilizando provetes recuperados numa obra de 

reabilitação em curso no Porto, realizou-se uma análise visual com a proposta de classificação 

definida; Descrevem-se todos os parâmetros físicos e mecânicos determinados em laboratório, e o 

modo de determinação, com especial ênfase para os ensaios de compressão paralela ao fio e os 

ensaios de flexão; todos os valores obtidos foram registados para posterior análise e discussão de 

dados, e são apresentados neste trabalho; a validação só está completa quando forem comparados os 

valores obtidos na classificação visual, com os valores obtidos no ensaio;  

Para finalizar são feitas algumas considerações e retiradas algumas conclusões dos ensaios 

efectuados e da viabilidade da proposta de classificação formulada; 

 

• O Capítulo 5 que se refere à conclusão da dissertação, é avaliado o cumprimento dos objectivos 

inicialmente propostos, e daqueles que foram alcançados; é feita uma breve reflexão dos próximos 

passos possíveis a seguir, e o contributo positivo deste trabalho nesse campo. 
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2 
2. CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS 

 

 

2.1.  CONSTITUIÇÃO MACRO E MICROSCÓPICA DA MADEIRA 

A madeira é um material heterogéneo e anisotrópico, ou seja, formada por células de diversos tipos 

morfológicos e que apresenta diferentes propriedades físicas segundo os três eixos direccionais: 

longitudinal, radial e tangencial (FIG. 2.1).  

A sua estrutura e propriedades variam também com a espécie, a idade, e as condições de crescimento 

da árvore. 

 
FIG. 2. 1 – Secções radial, transversal e tangencial. (Especificações E31, 1954) 

 

As árvores estão inseridas em dois grandes grupos botânicos: as Angiospérmicas e as 

Gimnospérmicas.  

Nas Gimnospérmicas destaca-se a classe das Coníferas, também conhecida por Resinosas ou madeiras 

brandas que se caracterizam por ter folhas persistentes (com algumas excepções), geralmente estreitas 

de pontas aguçadas, com frutos em forma de cone e muitas das vezes com escamas lenhosas. São 

exemplo das resinosas: o Pinho (Pinus Pinaster Ait.), o Pinho manso (Pinus Pinea L.), a Casquinha 

(Pinus Silvestris L.), entre outros. 

Por outro lado, as Angiospérmicas subdividem-se em: Monocotiledóneas e Dicotiledónias. As únicas 

que produzem madeira com estrutura lenhosa são as Dicotiledónias, também denominadas Folhosas 

ou madeiras duras. Caracterizam-se por terem sementes, flores com pétalas, frutos de grande 

diversidade de forma, textura e cor; apresentam folhas persistentes ou caducas, com forma geralmente 

plana e uma rede de finas nervuras. São exemplo de folhosas: o Carvalho (Quercus Robur L.), o 
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Castanho (Castanea Sativa Mill), a Cerejeira (Prunus avium L.), o Choupo Negro (Populus nigra L.), 

o Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill), entre outros.  

Uma árvore é composta por raiz, caule (ou tronco) e copa. A raiz é o apoio da árvore no solo, tendo a 

finalidade de retirar do solo os sais minerais necessários ao seu desenvolvimento. A copa engloba os 

ramos, folhas e frutos. É nas folhas que se processa a transformação da água e sais minerais em 

compostos orgânicos, ou seja, a produção da seiva elaborada. 

O tronco, além de sustentar a copa, conduz por capilaridade a seiva bruta da raiz até às folhas, e a 

seiva elaborada das folhas até ao lenho em crescimento. Pode ser subdividido em casca, entrecasco (ou 

líber), câmbio, borne, cerne e medula, sendo esta classificação feita do exterior para o interior, como 

se representa na Figura 2.2.  

 

 

FIG. 2. 2 - Esquema da constituição do tronco 
 
 
 

A Casca tem como função proteger o lenho e conduzir a seiva que foi elaborada nas folhas. A camada 

externa, designa-se por ritidoma e é composta por tecido morto; a camada interna, ou líber é formada 

por tecido vivo e tem como função a condução da seiva elaborada. 

O Câmbio é uma camada fina e quase não visível, situada entre a casca e o lenho, e formado por 

tecidos vivos. Apresenta na sua constituição um tecido de células em contínua e permanente 

transformação – tecido merismático. O câmbio é responsável pelo crescimento transversal da árvore, 

ou seja pela adição de novas camadas concêntricas e periféricas, os anéis de crescimento. Tanto o líber 

como o câmbio têm uma função vital para o crescimento das árvores, e o seu corte provocará a morte 

da mesma. 

Os anéis de crescimento reflectem as condições de desenvolvimento da árvore: serão largos e pouco 

diferenciados em essências tropicais de rápido crescimento; e estreitos e bem distintos nas espécies 

típicas de zonas temperadas e frias. 

Em cada anel que se forma, ano a ano, destacam-se duas camadas: uma de cor clara, com células 

longas e paredes finas, formada no período Primavera – Verão, e com a função de transportar até às 

folhas as substâncias nutritivas absorvidas pelas raízes; outra de cor escura, com células estreitas de 

paredes grossas, formada no período Verão – Outono, com a função de consolidar o tronco. Os anéis 

de crescimento dão testemunho da idade da árvore e servem de referência para a consideração e estudo 

da anisotropia da madeira.  

BORNE 
 

ANEL DE 

CRESCIMENTO 

RAIO 
MEDULAR 

MEDULA 

CASCA 

CÂMBIO 

CERNE 
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Falsos anéis de crescimento ou deslocamentos de anéis podem ser provocados por interrupções de 

crescimento, devido a períodos de seca, ataques de pragas ou abalos sofridos pela planta.  

O Lenho é a base de sustentação e resistência da árvore, em cuja parte viva circula a seiva bruta. 

Constitui a parte útil do tronco no que se refere ao fornecimento da matéria-prima lenhosa. O borne é 

a camada mais externa, com cor mais clara que o cerne, constituído por células vivas através das quais 

circula a seiva bruta por ascensão capilar desde a raiz até à copa. O cerne é a camada mais interior, de 

cor mais escura e constituído por células mortas. Apresenta maior densidade, compacidade, resistência 

mecânica e durabilidade. 

A Medula é o conteúdo central do tronco. É facilmente identificável numa secção transversal, sendo 

constituído por tecido mole e esponjoso, muitas vezes já apodrecido. Não tem resistência mecânica, 

nem durabilidade, e a sua presença em peças serradas constitui um defeito. 

O lenho é constituído por vários tipos de células elementares cujas dimensões, forma e agrupamentos 

variam de acordo com a sua localização no lenho e a espécie lenhosa. A constituição diferenciada do 

tecido lenhoso é a causa do comportamento anisotrópico da madeira e da sua heterogeneidade, quer 

em relação às várias espécies, quer em função da localização no mesmo toro. 

Cada um dos elementos celulares presentes na madeira - traqueídos, vasos, fibras e raios medulares - 

tem uma função específica (condução, suporte, armazenamento, distribuição), de importância 

fundamental no seu desenvolvimento. As resinosas são constituídas principalmente por traqueídos e 

raios medulares. Já as folhosas apresentam fibras, parênquima, vasos e raios, como se observa na 

Figura 2.3.  

 

 

 
FIG. 2. 3 - Aspecto microscópico da madeira das folhosas (Especificações E31, 1954) 

 

 

 

Legenda:  
 

1- Anel de Primavera 
2- Anel de Outono 
3- Parênquima 
4- Fibras (Prosênquima) 
5- Vasos 
6- Poros 
7- Raio Lenhoso 
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Quimicamente, nas células da madeira podem distinguir-se quatro substâncias, cada uma com a sua 

função específica: 

• Celulose (40-50%), polímero com elevada resistência mecânica, e responsável pela 

higroscopicidade da madeira; 

• Hemicelulose (20-30%), garante a função de união entre as fibras de celulose, sem 

influenciar a sua dureza e/ou características mecânicas; 

• Lenhina (20-30%), contribui também para a integridade estrutural das fibras de celulose, 

e para a rigidez e resistência da madeira à compressão e ao corte; 

• Outras substâncias (5-7%), tal como as resinas, os taninos, os trementinos, as ceras e 

outras substâncias tais como proteínas e pectinas. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS E DEFEITOS DA MADEIRA QUE TÊM INFLUÊNCIA NA SUA RESISTÊNCIA 

MECÂNICA  

2.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os factores que influenciam mais o desempenho mecânico de um elemento de madeira são as suas 

características intrínsecas ao nível físico e biológico, e sobretudo os defeitos que derivam directamente 

da estrutura anatómica muito variável do lenho das árvores. 

Os aspectos fundamentais a considerar são: 

• Espécie botânica – a estrutura anatómica e a constituição do tecido lenhoso, primeiros 

responsáveis pelo comportamento físico-mecânico do material, variam de espécie para 

espécie lenhosa; daí ser necessária a perfeita identificação botânica da espécie a ser 

classificada;  

• Massa volúmica do material – a massa volúmica aparente é um índice da distribuição 

ou concentração de material existente e resistente no tecido lenhoso. Aplicando fórmulas 

determinadas experimentalmente, permite estimar por correlação, valores de outras 

propriedades com ela relacionados; 

• Localização da peça no lenho – Há alterações notáveis do tecido lenhoso e da massa 

volúmica, conforme as diferentes zonas do lenho de onde a peça foi retirada (cerne, 

borne, próximo das raízes ou próximo da copa); 

• Humidade – A madeira é constituída por fibras de paredes celulósicas hidrófilas, pelo 

que o grau de humidade determina profundas alterações nas propriedades dos materiais. 

A resistência será máxima quando estiver completamente seca, e apresentará o valor mais 

reduzido quando completamente saturada. 

• Presença de defeitos – como nós, fendas, fibras torcidas, podem provocar diversas 

alterações na resistência da madeira dependendo da sua distribuição, dimensão e 

localização no elemento. 

Faz-se de seguida, o desenvolvimento da questão dos defeitos das peças, dada a sua importância na 

classificação em classes de qualidade e classes de resistência (conceitos explicados nos pontos 2.3 e 

2.4 deste trabalho). 

 

2.2.2. DEFEITOS DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA 

Considera-se que defeitos da madeira são todo o tipo de anomalias estruturais, irregularidades, 

modificação química ou de coloração observado neste material, que prejudiquem a sua utilização ou 

reduzam o seu valor comercial. (Especificações E31, 1954) 
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Entre os defeitos mais comuns, directamente relacionados com as propriedades mecânicas e elásticas 

da madeira, temos:  

• Nós; 

• Inclinação do fio; 

• Descaio; 

• Empenos; 

• Fendas; 

• Apodrecimento, bolores, ataque biótico; 

• Lenho de reacção; 

• Bolsas de resina  

• Medula e casca inclusa; 

A influência de defeitos na madeira acentua-se em madeiras com altos teores de humidade.  

 

2.2.2.1. Defeitos de crescimento 

Os defeitos de crescimento englobam: nós; desvio do fio; lenho de reacção; bolsas de resina; casca 

inclusa. São devidos a particularidades estruturais, isto é, manifestam-se por disposição particular dos 

tecidos lenhosos e não podem ser evitadas por intervenções técnicas anteriores ou posteriores ao abate 

da árvore. Na sua maior parte, tais anomalias e defeitos manifestam-se já durante a actividade 

vegetativa da planta e têm origem em fenómenos biológicos de crescimento, e nas várias influências 

de agentes externos a que estão sujeitas (NP 180, 1962). 

Os Nós constituem a porção da base de um ramo inserido no tronco da árvore. O seu efeito negativo 

sobre a resistência mecânica deriva do facto de serem constituídos por fibras cuja orientação é 

sensivelmente perpendicular à direcção geral do fio da peça, pelo que o material que lhes corresponde 

pouco contribui para a resistência do elemento, sobretudo aos esforços de tracção. (Cruz, 1997 b). Os 

nós provocam desvios significativos no tecido lenhoso na zona vizinha onde se encontram, que por 

exemplo, no caso de um esforço de compressão paralelo às fibras, fará com que a madeira se comporte 

com instabilidade. Podem também afectar a resistência das peças sujeitas à flexão, além de 

dificultarem a sua trabalhabilidade. 

A importância de como os nós se apresentam, é justificada pelo facto das suas dimensões, 

concentrações ou agrupamentos, entre outros, influírem de forma muito significativa na classificação e 

no valor comercial da madeira.  

A classificação dos nós pode ser feita de modo variado de acordo com a forma, a aderência, a 

localização nas peças, e o agrupamento. Dizem-se: inclusos, se não aparecem à superfície da peça; de 

face, se aparecem na face do elemento; repassados, quando atravessam uma peça de madeira e 

aparecem em duas superfícies de corte. Quanto à aderência: considera-se que os nós são aderentes (ou 

vivos), quando o nó está soldado à madeira circundante; soltadiços (ou mortos), quando se podem 

separar com facilidade da madeira envolvente, apresentando-se muitas das vezes endurecidos ou 

impregnados de resina. Em relação ao agrupamento, considera-se que dois ou mais nós são agrupados 

quando estão de tal modo próximos que as fibras envolventes estão inflectidas em torno do grupo por 

eles formado. Se isso não suceder dizem-se isolados. (NP 180,1962) 

 

O Fio da madeira é a orientação e disposição relativa das fibras. (Especificações E31, 1954). 
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A figura 2.4. apresenta um gráfico, obtido a partir de ensaios, que mostra a relação entre a resistência 

de um elemento de madeira e o ângulo das fibras, mostrando que a resistência à tracção é a mais 

afectada, seguida da flexão e compressão.  

Madeira com excessiva inclinação das fibras irá torcer por ocasião da secagem, e tornar-se-á de difícil 

trabalhabilidade. Além disto, devido às descontinuidades das fibras ao longo do seu comprimento, as 

suas propriedades de resistência ficarão diminuídas.  

 

 
FIG. 2. 4– Dependência das propriedades de resistência relativa em função do ângulo do fio, em relação à 

direcção axial do elemento de madeira. (Moreschi, 2007) 

 

O Lenho de reacção encontra-se em árvores com troncos que se desviam da direcção normal de 

crescimento, e desenvolvem lenhos especiais para compensarem o esforço que lhes é submetido em 

decorrência de qualquer acção externa, em intensidade, tempo e sentido constantes. Normalmente é 

associado ao crescimento excêntrico do tronco da árvore, causado por ventos dominantes, curvaturas 

geotrópicas e iluminação desigual que originam copas assimétricas, fazendo com que haja má 

distribuição de esforços no tronco. De forma genérica este tipo particular de lenho é denominado de 

lenho de reacção, podendo subdividir-se em lenho de compressão ou lenho de tracção, conforme se 

verifique em resinosas ou folhosas, respectivamente.  

 
 

FIG. 2. 5 - Representação da posição dos lenhos de compressão e de tracção no tronco das árvores. (Moreschi, 
2007) 

 

O Lenho de Compressão é facilmente observado macroscopicamente, pelo crescimento do tronco, 

havendo uma transição quase indistinta entre o lenho inicial e o lenho tardio, com cor mais intensa que 

o lenho normal e sem brilho. Quimicamente, apresenta um alto teor de lenhina e baixo teor de 

celulose.  

Ângulo entre os extremos dos provetes e a direcção do fio 

Lenho de 
tracção 

Lenho de 
compressão 
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Estes tipos de lenho têm propriedades bem diferentes do lenho normal, e afectam consideravelmente 

as propriedades tecnológicas da madeira, estando implícito na sua presença:  

• Comportamento desigual da madeira;  

• Madeira quebradiça, susceptível à ocorrência de fissuras longitudinais irregulares durante a 

secagem;  

• Maior resistência à compressão axial e perpendicular às fibras;  

• Coloração típica, normalmente depreciando o material.  

O Lenho de Tracção, pode ser identificado macroscopicamente, pela sua coloração distinta, mais 

clara ou escura que o lenho normal. Microscopicamente é caracterizado pela presença de fibras com 

espessamento nas paredes internas anormais (gelatinosas), que conferem brilho diferenciado. 

Apresenta ainda, células com elevado teor de celulose, e lenhina quase ausente.  

O lenho de tracção causa sérios problemas durante a secagem da madeira, promovendo o seu colapso e 

o aparecimento de fissuras longitudinais. 

As principais consequências da existência do lenho de tracção na madeira são:  

• Difícil trabalhabilidade;  

• Difícil acabamento superficial;  

• Comportamento desigual da madeira;  

• Maior resistência à tracção;  

• Depreciação do material associada à diferente coloração.  

 

As Bolsas de Resina aparecem somente nas Resinosas. Porém, em Folhosas, podem ocorrer aspectos 

análogos, denominados Bolsas de Goma. Trata-se de uma cavidade, em geral alongada segundo as 

camadas de crescimento, contendo resina no estado líquido ou sólido, e que algumas vezes apresenta 

casca inclusa.  

As Bolsas de resina afectam não somente o aspecto da superfície das peças, mas também as suas 

propriedades mecânicas.  

 

A Casca inclusa, tal como o nome indica, manifesta-se pela presença de uma porção de casca 

intercalada no lenho. Deve-se a um crescimento irregular do fuste da árvore, por morte de zonas 

limitadas do câmbio, devido a várias circunstâncias, tal como traumatismos, soldaduras, cortes, 

tumores, entre outros. Favorece o apodrecimento das peças de madeira. 

 

 A irregularidade da largura dos Anéis de Crescimento, ou a sua excentricidade, por exemplo, são 

também factores que influenciam a resistência de um elemento de madeira. As causas deste problema 

são normalmente os tratos silviculturais e as condições de crescimento da árvore (adubação, alteração 

drástica do espaçamento por desbaste, etc.).  

A madeira de uma árvore que apresenta irregularidade na largura dos anéis de crescimento terá 

propriedades desiguais. Como consequência, a madeira ao secar sofrerá um empeno, além de estar 
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sujeita a abrir-se em duas secções nas zonas de maior fragilidade. A grande diferença existente entre a 

largura dos anéis do lenho juvenil e a dos anéis de lenho adulto também afecta a qualidade da madeira.  

O crescimento excêntrico dos anéis, de forma acentuada, é outra causa de variação nas propriedades da 

madeira, e deve-se à diferença de consistência do material formado em lados opostos do tronco, bem 

como à formação de lenho de reacção. 

 

2.2.2.2. Defeitos devido ao abate, à secagem e à exploração 

O aparecimento de Fendas é, sobretudo, resultado das elevadas tensões instaladas pela contracção 

diferencial da madeira entre as zonas periféricas e interiores do lenho, o que induz esforços de tracção 

transversal que tendem a romper a madeira segundo planos radiais. Conduzem à redução da secção útil 

resistente de peça e podem ser muito graves se forem repassadas, ou seja, se ligarem faces opostas das 

peças de madeira, bem como se estiverem localizadas em zonas de união entre peças ou em elementos 

sujeitos a compressão axial. Pelo exposto, verifica-se que as fendas não são necessariamente o 

resultado de uma patologia de índole estrutural, sendo que, dentro de determinados limites 

dimensionais estabelecidos nas normas de classificação visual, têm reduzida influência na resistência 

da peça. (Botelho, 2006 b) 

Os Empenos são uma distorção em relação ao plano da superfície de uma peça de madeira. Podem ter 

várias causas como o fio torcido, lenho de reacção, desigualdade de retracções e até técnicas de 

serragem e de secagem mal conduzidas.  

Distinguem-se três tipos de empenos de acordo com a zona onde o empeno surge, ou o tipo de 

empeno: empeno em meia cana, empeno em arco, empeno em aduela, empeno em hélice. São tratados 

com mais detalhe no ponto 2.6.2 deste trabalho. 

Considera-se que o Descaio resulta de cortes próximos da superfície do toro numa peça de madeira 

serrada. Traduz-se assim, numa redução localizada da secção transversal da peça, por estarmos 

próximo da curvatura dos troncos. Por vezes também está associado à presença de casca no toro, o que 

pode trazer problemas de ataques bióticos e a consequente degradação das peças. 

 

A gravidade da presença de Medula num elemento de madeira, prende-se com o tipo de lenho que se 

lhe encontra associado. Este designa-se por lenho juvenil e devido às suas características (parede 

celular menos espessa, fio mais inclinado em relação ao lenho dito adulto) apresenta valores de 

resistência inferiores. A sua presença deve-se sobretudo a desdobros mal executados, permitindo que 

peças retiradas do centro do toro contenham tecido parenquimático pertencente à medula. 

A presença de medula numa peça de madeira implica sempre a sua exclusão da classe de qualidade 

mais elevada, mesmo que a peça em avaliação não possua outros defeitos. 

 
2.2.2.3. Defeitos devidos ao ataque biótico da madeira 

A madeira é um material muito susceptível ao ataque biótico, sendo vários os agentes de degradação, 

que causam, muitas vezes, alterações mais ou menos profundas da matéria lenhosa, diminuindo 

significativamente a sua resistência, e podendo agravar e ampliar as consequências de defeitos 

preexistentes.  

Os agentes mais representativos do ataque biótico em estruturas de madeira em edifícios são os fungos 

xilófagos, os insectos de ciclo larvar e os insectos sociais. (Botelho, 2006 b) 
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De entre as patologias causadas por estes agentes na madeira, destacam-se: 

• Azulado – O ataque dos fungos xilófagos às células superficiais, faz com que haja um aumento 

da permeabilidade da madeira, e uma alteração da sua coloração; 

• Bolores – Apenas alteram a superfície da madeira; são por isso, facilmente removidos através 

de uma limpeza superficial; 

• Podridão – Causada pelos fungos de podridão (fungos xilófagos), que podem provocar danos 

graves nos elementos de madeira; Há perda de propriedades mecânicas, tal como a densidade e 

a resistência estática e dinâmica. A madeira atacada por estes fungos torna-se bastante 

higroscópica e a sua coloração é alterada, em função do tipo de podridão presente; 

• Ataques de Caruncho e Traça (insectos de ciclo larvar) – Provocam elevada degradação 

mecânica na madeira, atacando preferencialmente o borne, formando galerias no seu interior; 

Um indício bastante útil da sua presença consiste no facto do seu ataque estar associado à 

produção de serrim, assim como à formação de orifícios circulares bem visíveis à vista 

desarmada, e que resultam da saída dos insectos adultos no fim do ciclo larvar; 

• Ataques de Térmitas (insecto social) – Tal como os insectos anteriores, também são 

responsáveis pela escavação de galerias no elemento de madeira; As suas galerias são, no 

entanto, mais interiores não sendo detectadas visualmente, com excepção dos casos em que são 

construídos no exterior do elemento. 

 

2.3.  CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS – CLASSES DE QUALIDADE 

2.3.1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de conhecer a qualidade da madeira estrutural e saber se irá responder adequadamente 

às solicitações a que estará sujeita no seu tempo de vida, impõe o conhecimento dos parâmetros 

definidores das características de resistência da madeira, e o método de os determinar. A classificação 

faz, igualmente, com que a especificação em projectos seja mais fácil, e a relação preço qualidade 

muito mais clara. 

O sistema europeu de classificação de madeiras em classes de qualidade baseia-se nas quatro normas 

da série EN 14081, editadas em 2005 e ainda não traduzidas para português: 

• EN 14081.1 – Timber Structures – Strength graded structural timber with rectangular 

cross section – Part 1 – General requirements; 

• EN 14081.2 - Timber Structures – Strength graded structural timber with rectangular cross 

section – Part 2 – Machine grading: additional requirements for initial type testing; 

• EN 14081.3 - Timber Structures – Strength graded structural timber with rectangular cross 

section – Part 3 - Machine grading: additional requirements for factory production control; 

• EN 14081.4 - Timber Structures – Strength graded structural timber with rectangular cross 

section – Part 4 - Machine grading – grading machine settings for machine controlled 

systems. 

Nestas normas são definidas e descritas as regras gerais de classificação das madeiras para uso 

estrutural: a classificação visual e a classificação por máquina. 

A classificação visual da madeira é estabelecida através da apreciação das características (massa 

volúmica, medula), dos defeitos da madeira associados à sua estrutura (nós, inclinação do fio, bolsas 
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de resina, casca inclusa), às imperfeições geométricas de secção (descaio) e às alterações da madeira 

(empenos, fendas, degradação biológica), e da limitação destes parâmetros de acordo com uma norma 

de classificação visual. A definição da classe de resistência, implica a consulta da norma EN 

1912:2003, onde é apresentada uma listagem das normas de classificação visual de madeiras aceites e 

respectivas classes de qualidade.  

A classificação por máquina é um processo, tal como o nome indica, no qual a madeira é classificada 

por um sensor de uma máquina, num processo não destrutivo, onde são determinadas uma ou mais 

propriedades (usualmente o módulo de elasticidade), não sendo necessário recorrer a inspecção visual. 

Através do ensaio, a madeira é classificada em continuo em classes, às quais podem ser ligadas valores 

característicos de resistência, densidade e rigidez. Existem dois tipos de classificação por máquina: 

classificação controlada pelo produto (output controlled) ou classificação controlada pela máquina 

(machine controlled). 

No que se refere à classificação mecânica, a indicação da classe de qualidade conduz, por si só, a um 

material com propriedades mecânicas conhecidas.  

 
2.3.2. CLASSIFICAÇÃO VISUAL  

Na classificação visual, os indicadores de qualidade são as singularidades/defeitos aparentes da 

madeira e o peso relativo que cada um deles possui no elemento. Tendo conhecimento que existem 

determinadas singularidades/defeitos, que as peças de madeira apresentam e que são determinantes do 

seu comportamento estrutural (ver ponto 2.2.2), é importante proceder à sua identificação e medição. 

É neste último passo que surgem as dificuldades das normas de classificação visual, visto que a 

identificação das características que a afectam é clara, mas é na sua medição que residem os maiores 

problemas, sobretudo na determinação de valores que limitem a abrangência de cada um nas 

respectivas classes de qualidade. (Prieto, 2001) 

Existem na Europa inúmeras normas aplicadas especificamente à classificação visual de madeiras. 

Todas têm características específicas em função das populações de madeiras a que se referem, tendo 

em conta: 

• espécie ou conjunto de espécies; 

• origem geográfica; 

• diversos requisitos dimensionais; 

• qualidade geral do material disponível no mercado; 

• influência histórica ou a  tradição dos mercados. 

Devido à diversidade de normas disponíveis em uso nos diversos países, é actualmente impossível 

definir um conjunto coerente e completo de normas europeias que possam ser usadas universalmente 

na Europa ou no Mundo. Por isso, a EN 14081-1:2005 estabelece bases comuns que servem de 

referência às normas nacionais. Desta forma, podem manter-se as classificações visuais normalizadas 

em cada um dos países membros, desde que atendam os requisitos da EN 14081. Os critérios de 

medição de defeitos são indicados na EN 1310:1997.  

Na cláusula 5.2 da EN 14081.1, é indicado que a classificação visual deve ser efectuada seguindo uma 

norma de classificação visual que apresente os requisitos indicados no Anexo A desta mesma norma.  

Para melhor perceber as condicionantes descritas na EN14081-1 para a classificação visual, é feito 

seguidamente um resumo do seu Anexo A, onde são definidas as exigências de desempenho gerais 
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relacionadas com defeitos/características a serem pormenorizadas nas normas específicas de 

classificação visual publicadas em cada país. São indicadas as limitações (valores mínimos), para: 

� Características que reduzem a resistência  

1. Nós – São especificadas as formas de medição, tanto dos nós como dos buracos de 

nós (no caso de nós soltadiços), que podem ser determinados em relação: 

• À altura ou espessura da peça de madeira sobre valores lineares; 

• À secção ocupada em função da secção total; 

• A valores absolutos estabelecidos para um dado conjunto de dimensões de 

madeira estrutural. 

Indica, ainda, que se podem estabelecer limites diferentes na dimensão dos nós, 

segundo zonas das peças, como por exemplo, considerando áreas marginais. Este é o 

método de medição adoptado na NP 4305, única norma de classificação de origem 

portuguesa. 

 É feita referência à importância dos nós agrupados e a sua influência na resistência, 

em algumas espécies e dimensões. 

2. Desvio do fio – As normas devem incluir a definição desta característica (EN 844-9). 

A medida é efectuada segundo o ponto 4.4.1 da EN 1310. Estabelece limitações para 

cada classe, recomendando valores de referência de 1:4, 1:6, 1:8, 1:10. Não devem ser 

considerados os desvios locais provocados pelos nós.  

3. Densidade e/ou taxa de crescimento – As normas devem apresentar uma limitação 

para, pelo menos, um destes parâmetros. 

Se for a densidade a ser especificada, deverá estar relacionada com um teor em água 

de referência de 20%. Para valores distintos do teor em água devem ser dados factores 

de correcção, para alterar o valor para os 20% (EN 384). 

Se for a taxa de crescimento a ser especificada, as normas deverão apresentar limites, 

assim como os métodos de medição. Para limitação deste parâmetro os seguintes 

valores são aconselhados: 15 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm e 3mm. 

4. Fendas – Medem-se de acordo com o ponto 4.9.1 da EN 1310. Nos locais onde 

tenham influência na resistência, por exemplo na resistência ao corte de uma viga, o 

seu valor deve ser limitado. Caso contrário podem ser desprezadas. O valor máximo 

do comprimento das fendas não deve ser superior ao dado no quadro seguinte, sendo 

feita a distinção entre fendas repassadas ou não.  
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 Quadro 2. 1 – Comprimento máximo das fendas num elemento de madeira 
b
. (EN 14081-1, 2005) 

 

Tipo 

Comprimento máximo 

permitido, correspondendo aos 

níveis das classes de 

resistência C18 
a
 e abaixo. 

Comprimento máximo 

permitido, correspondendo aos 

níveis das classes de 

resistência acima de C18 
a
. 

Fendas com profundidade inferior a 50% da espessura podem ser 

desprezadas Fendas não 

repassadas Não superior a 1,5 m ou ½ do 

comprimento da peça. 

Não superior a 1 m ou ¼ do 

comprimento da peça 

Fendas repassadas 

Não superior a 1 m ou ¼ do 

comprimento da peça. Junto 

aos topos, o comprimento não 

deve ser superior a duas vezes 

a espessura da peça. 

Só permitida junto aos topos, 

com um comprimento não 

superior à espessura da peça. 

Nota: O comprimento das fendas está relacionado com o teor em água, e por isso, os 

limites acima referidos só são aplicáveis no momento da classificação. 

a
 De acordo com a EN 338 

b
 Limites válidos tanto para a profundidade como para o comprimento de fendas, quando 

referentes a uma soma cumulativa de fendas num plano, num dado elemento de madeira 

concreto. 

 

� Características geométricas 

1.  Descaio – Devem ser definidos critérios para medição do descaio, referidos em 

relação à largura, espessura e comprimento da peça; idem para os métodos a usar na 

medição. Não devem ser permitidos descaios que reduzam mais de dois terços as 

dimensões da face ou canto. O descaio deve ser limitado por razões de construção 

generalizadas, podendo ser particularmente indesejável quando parafusos metálicos ou 

conectores são usados, ou quando há compressão transversal. 

2. Empenos – Devem ser definidas limitações para os valores máximos permitidos para 

empeno em arco, em meia cana e hélice. O empeno máximo não deve ser superior ao 

referido no Quadro 2.2, aplicáveis a madeira seca. Os métodos de medição são 

referidos nos pontos 4.10.1 e 4.10.3 da EN 1310.  

Mesmo quando os empenos não influenciam directamente a resistência, é 

recomendado que a madeira, para efeitos de construção, apresente restrições para este 

parâmetro. Não esquecer que os empenos estão relacionados com o teor em água, e 

por isso podem variar no tempo. Estão também, muitas das vezes, relacionados com 

as dimensões da peça. 
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Quadro 2. 2 – Empeno máximo (mm), para comprimentos superiores a 2 m 
b
 (EN 14081-1, 2005) 

 

Tipo 

Empeno máximo, 

correspondendo às classes 

de resistência C18
a
 e 

abaixo. 

Empeno máximo, 

correspondendo às classes de 

resistência acima de C18
a
. 

Empeno em arco de Face 20 10 

Empeno em arco de Canto 12 8 

Empeno em hélice 2 mm / 25 mm espessura 1mm / 25 mm espessura 

Empeno em meia cana Sem restrições Sem restrições 

a
 De acordo com EN 338. 

b 
Para empenos em peças com outros comprimentos, os requisitos devem ser ajustados 

proporcionalmente 

 

� Características biológicas:  

As normas devem apresentar limites para danos provocados por fungos ou insectos, e não 

permitir madeira com ataque de insectos activo. Quaisquer podridões activas não podem 

ser permitidas em nenhuma classe, e peças danificadas por ataques entretanto inactivos 

apenas deverão ser permitidas em classes C18 ou abaixo de acordo com a EN 338. As 

normas deverão recorrer à 844-10 para as definições dos termos relacionados com o 

ataque de fungos e de insectos xilófagos.  

� Outras características:  

1. Madeira de reacção – As normas para resinosas deverão ter em conta a madeira de 

compressão, enquanto as relativas a folhosas terão em consideração a madeira de 

tracção. Para correcta definição destes termos pode recorrer-se à EN 844-7. 

2. Outros critérios – Outras características e critérios que afectem a resistência, como 

por exemplo, danos mecânicos, casca inclusa, danos não aparentes no cerne, e fissuras 

superficiais, devem ser limitados de acordo com os requisitos referidos anteriormente 

para outras características que tenham um efeito similar na resistência do elemento de 

madeira. 

 

Para além das limitações aqui referidas, ditas indispensáveis, na classificação visual, ficará ao critério 

de cada país acrescentar outros parâmetros que considerem necessários. 

 

Cada uma das normas de classificação visual, de cada um dos países, apresenta um determinado 

número de classes de qualidade. O Quadro 2.3 mostra de forma resumida, algumas das normas 

existentes de classificação visual e as correspondentes classes de qualidade. 

 

 

 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 

 

18 

Quadro 2. 3 – Normas de classificação visual e classes de qualidade. (Arriaga, 2003) 

Normas de Classificação Visual Classes de Qualidade 

Alemanha: DIN 4074 Parte I (2001) S13, S10, S7 

Espanha: UNE 56544 (2003) ME-1, ME-2 

França: NF-B52001 (1998) ST-I, ST-II, ST-III 

Países Nórdicos: INSTA (1997) T3, T2, T1, T0 

Portugal: NP 4305 (1995) EE, E 

 

Todas estas normas se aplicam a madeira serrada, ou seja, a madeira maciça obtida directamente do 

tronco da árvore, sem se proceder a qualquer colagem, e cuja secção transversal apresenta o formato 

de vigas ou pranchas. 

Para além das normas nacionais de classificação visual existentes em cada país, estão já disponíveis 

algumas normas europeias de classificação para madeira serrada, e embora não tenha sido possível a 

sua consulta fica aqui a referência: EN 975-1 (1995) e a EN 975-2 (2004) para folhosas (Choupo, 

Carvalho e Faia); EN 1611-1 (1999) para resinosas (Espruce, Abeto, Pinho e Pseudotsuga).  

Como qualquer outro método, a técnica de classificação visual apresenta inconvenientes e vantagens 

na sua aplicação:  

• Técnica simples e facilmente apreendida, não sendo necessário uma perícia especial, sendo 

bastante expedita se for bem aplicada. A sua aplicação implica uma preparação prévia do 

operador; 

• Carece de falta de objectividade e rigor, pois depende sobretudo do classificador; 

• É segura para o cliente, mas ineficiente para o produtor; A classificação visual subestima a 

qualidade resistente da madeira, sendo para o consumidor uma garantia de que nunca terá 

problemas, mas para o produtor pode ser considerado uma perda económica que se poderia 

ajustar; Para minimizar este factor, é usual combinar a classificação visual com métodos não 

destrutivos de determinação da resistência; 

• Tem de ser feita peça a peça, e com alguma rapidez para ser economicamente viável; 

• Não necessita da utilização de equipamentos dispendiosos, e permite a confirmação de 

resultados em qualquer altura. 

 

2.3.3. CLASSIFICAÇÃO POR MÁQUINA 

Embora a classificação visual tenha vindo a sofrer melhoras significativas com o tempo, continua a 
não ser um método com a exactidão e a eficácia que o mercado cada vez mais exige. 
O conhecer da capacidade resistente exacta de uma madeira, só é possível com a realização de um 
ensaio mecânico da peça até à rotura, donde resultam, por exemplo, um parâmetro da rigidez e os 
valores da resistência à rotura à flexão. Mas logicamente, com este procedimento, a peça fica 
inviabilizada de ser utilizada posteriormente, por isso foi necessário desenvolver métodos não 
destrutivos para a determinação desses e outros parâmetros. A classificação por máquina surge com 
este fim, em 1960. Está especificada de um modo geral na EN14081-1, e pormenorizadamente nas 
séries 2, 3 e 4 desta mesma norma. 
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A classificação por máquina é de uso corrente num número elevado de países desenvolvidos onde o 

uso da madeira como material estrutural é vulgar (Norte e Centro da Europa, EUA, Canadá, Austrália, 

Japão). Embora requeira a utilização de uma máquina de custo elevado, tem a vantagem de evitar a 

possível subjectividade inerente à classificação visual, que depende de uma avaliação visual dos 

defeitos, por operador especializado. 

Os países usam basicamente dois sistemas de classificação por máquina: a classificação controlada 

pelo produto (output controlled) e a classificação controlada pela máquina (machine controlled). 

Ambos os sistemas exigem, em complemento, uma inspecção visual ligeira para detectar defeitos com 

influência importante na resistência mecânica e que a máquina não consegue detectar. 

O sistema controlado pelo produto é adequado para utilizações em serrações para um número 

reduzido de dimensões, espécies e classes de qualidade, em produção contínua industrial em um ou 

mais turnos. 

O controlo do produto classificado é efectuado diariamente através de ensaio de controlo, realizado de 

acordo com a EN 408, de peças seleccionadas aleatoriamente dos lotes classificados. Estes ensaios, em 

conjunto com procedimentos estatísticos adequados, são usados para afinar os controlos de máquina 

com vista à correcta classificação em cada classe. 

O sistema controlado pela máquina foi desenvolvido inicialmente na Europa e recorre apenas à 

avaliação contínua de uma propriedade mecânica determinante do grau, não necessitando de testes 

reais de controlo. A propriedade mecânica que normalmente serve para atribuir a classe é o módulo de 

elasticidade na direcção do fio, ou seja, existem deformações limite para cada classe tendo em conta 

uma dada tensão aplicada em contínuo às peças que vão entrando e saindo da máquina para 

classificação. 

Este sistema assenta a sua fiabilidade num esforço contínuo de investigação que permita afinar 

continuamente a máquina para cada processo de classificação, esforço esse que é reproduzido em 

contínuo em todas as máquinas instaladas do mesmo tipo. 

Não recorre a testes diários de validação à escala real, mas depende também da existência de 

operadores com conhecimentos mínimos de classificação visual para assegurar a expurga completa de 

peças com defeitos elevados ou críticos. (EN 14081-1,2005 e Botelho, 2006 b) 

 

2.4. CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS - CLASSES DE RESISTÊNCIA  

O princípio das classes de resistência é o da atribuição das principais propriedades físicas e mecânicas 

a uma dada população de madeira para estruturas, de forma simples e objectiva, de modo a facilitar a 

sua aplicação em trabalhos concretos de estruturas. 

O conceito de classes de resistência, implementado na Europa através da EN 338, pretende tratar a 

madeira para estruturas exactamente da mesma forma que o betão armado ou o aço, introduzindo 

assim um factor de segurança adicional na especificação dos materiais, já que bastará ao projectista 

definir a classe de resistência que usou no cálculo. Assim, passa a ser obrigação do construtor e da 

fiscalização garantir que as madeiras aplicadas sofreram um processo de classificação em classes de 

qualidade que valida a sua inclusão na classe de resistência especificada pelo projectista. (Botelho, 

2006 b)  

Na NP EN 338 é apresentado um sistema de classes de resistência, aplicável a toda a madeira de 

Folhosas ou Resinosas para uso estrutural. Há a atribuição de uma população de madeira a uma 

determinada classe de resistência, sendo esta população definida por parâmetros como a espécie ou 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 

 

20 

grupo de espécies, a origem e a qualidade. O sistema de classes de resistência permite então, o 

agrupamento de espécies e qualidades que têm propriedades mecânicas semelhantes, factor importante 

face à diversidade das madeiras disponíveis. 

A separação entre classes resistentes de Resinosas e Folhosas resulta das diferenças estruturais e 

anatómicas de ambas, que faz com que o seu comportamento também seja distinto. O choupo é a única 

folhosa que tem relações densidade – resistência similares às resinosas, e por isso se inclui nas classes 

de resistência aplicáveis a Resinosas. 

A classe de resistência de uma determinada população é representada por uma letra C (Resinosas - 

coniferous, no termo inglês), ou D (Folhosas - deciduous, no termo inglês), seguida de um número que 

indica o valor característico da resistência à flexão em N/mm2. Por exemplo, a classificação C18 é 

relativa a uma população de Resinosas com resistência característica à flexão de 18 N/mm2.  

Actualmente, estão definidas doze classes para as Resinosas e Choupo (C14, C16, C18, C20, C22, 

C24, C27, C30, C35, C40, C45 e C50); e seis classes para as Folhosas (D30, D35, D40, D50, D60 e 

D70). (Quadros 2.4 e 2.5). 

 

A atribuição de uma população a uma determinada classe de resistência implica que se verifique 

simultaneamente as seguintes propriedades: 

• Valores característicos da resistência à flexão e da massa volúmica iguais ou superiores aos 

valores indicados no Quadro 2.4 para essa classe de resistência;  

• Valor característico médio do módulo de elasticidade à flexão igual ou superior a 95% do 

valor indicado no Quadro 2.4 para essa classe de resistência. (NP EN 338, 2003) 

Deste modo, para fazer a correspondência espécie - qualidade de uma população a uma classe de 

resistência, é suficiente a determinação destas três propriedades: resistência à flexão, massa 

volúmica, e módulo de elasticidade. Uma vez determinada a classe de resistência, os valores 

característicos das restantes propriedades podem obter-se mediante o uso de expressões que vêm 

incluídas na NP EN 338 (Anexo A da norma). 

 

A NP EN 338 (Quadro 2.4) apresenta: 

• Propriedades resistentes (N/mm2) – flexão, tracção paralela e perpendicular às fibras, 

compressão paralela e perpendicular às fibras, e corte;  

• Propriedades elásticas (kN/mm2) – módulo de elasticidade; 

• Valores da massa volúmica (Kg/m3) – massa volúmica característica e média. 
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Os valores mecânicos referidos no Quadro 2.4 foram obtidos a partir de ensaios realizados sobre peças 

de tamanho real, considerando os defeitos fundamentais e a respectiva influência na capacidade 

resistente final do elemento. No entanto, na verdade, os valores indicados pouco dizem sobre a 

verdadeira potencialidade de uma dada espécie de madeira e também se a qualidade da silvicultura 

permitiu obter peças com defeitos reduzidos e consequentes aptidões estruturais. Uma caracterização 

mais cientifica que real, é efectuada tradicionalmente mediante o uso de provetes de pequenas 

dimensões e sem defeitos, sendo este o sistema que antigamente se aplicava para determinação das 

propriedades mecânicas. Este tipo de caracterização, deixa antever quais poderiam ser os valores de 

resistência de uma dada espécie de madeira se a silvicultura e a melhoria genética aplicada, 

permitissem produzir uma madeira com fibra perfeitamente recta e sem nenhum defeito ou anomalia 

com qualquer origem. (FIG. 2.6). (Prieto, 2001) 

 

 

FIG. 2. 6 - Diagrama de valores de resistência global da madeira, em função do esforço instalado (valores de 

ilustração) 

 

2.5. RELAÇÃO ENTRE CLASSES DE QUALIDADE E CLASSES DE RESISTÊNCIA 

A definição de uma classe de qualidade, implica sempre uma correlação com uma classe de 

resistência, pois no fundo o que se pretende saber é a capacidade resistente da peça estrutural, e como 

responderá a cada uma das solicitações a que estará sujeita ao longo da sua vida. Esta relação entre as 

classes é feita na NP EN1912. 

A norma europeia NP EN 1912 : 2004 “Structural Timber – Strength classes – Assignment of visual 

grades and species” associa a cada uma das classes de resistência (tanto de folhosas como de 

resinosas), todas as classes de qualidade e respectivas espécies (referidas pelo nome comercial e 

botânico) que lhe correspondem, de acordo com as normas de cada um dos países que lhe dão origem. 

Verifica-se pela norma que a maioria das normas de classificação visual existentes são relativas a 

Resinosas, o que estará relacionado com a realidade da indústria da madeira em cada um dos países, 

sendo este tipo de madeira mais predominante. As classes de resistência das folhosas (D70 a D40) 

aparecem apenas associadas à classe de qualidade HS definida na norma inglesa BS 5756 - Visual 

strength grading of hardwood. 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 

                   
 

  23 

A relação classe de qualidade – classe de resistência está resumida no Quadro 2.5. para três espécies 

de Resinosas e uma de Folhosas. 

 

Quadro 2. 5 – Relação entre classes de qualidade e classes de resistência (NP EN 1912,2003) 

Espécie de Madeira 
Classe de Qualidade 

(Norma) 
Classe de Resistência 

Pinho Bravo 
(Pinus Pinaster Ait.) 

E (NP 4305) C18 

Casquinha 
(Pinus Silvestris L.) 

SS (BS 4978) 
GS (BS 4978) 

C24 
C16 

Espruce 
(Picea Ables Kars) 

S13 (DIN 4074) 
S10 (DIN 4074) 
S7 (DIN 4074) 

C30 
C24 
C16 

Câmbala 
(Milícia Excelsea A. Chev. 

ou M. Regia A. Chev.) 
HS (BS 5756) D40 

 

 

2.6. NORMA PORTUGUESA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL DE MADEIRA SERRADA DE PINHEIRO 

BRAVO: NP 4305:1995 

2.6.1.  ASPECTOS GERAIS 

A NP 4305:1995 destina-se a estabelecer a classificação de madeira serrada de Pinheiro Bravo, tendo 

em vista a sua resistência mecânica, através da apreciação do seu aspecto visual. A referência a esta 

norma e a explicação de forma mais pormenorizada do seu conteúdo, é uma forma de perceber como 

utilizar uma norma de classificação visual, e que parâmetros estão envolvidos. No ponto 2.6.3 deste 

trabalho, esta norma é aplicada a um caso prático de determinação da classe de resistência de uma 

peça de madeira. 

A NP 4305:1995 foi elaborada com base na norma europeia EN 518:1995, que foi entretanto 

substituída pela já referida EN 14081:2005. Apesar disto, verifica-se que a norma portuguesa cumpre 

os requisitos mínimos impostos na EN 14081-1 (requisitos para classificação visual) e na EN 1310 

(métodos de medição).  

Na norma, são especificadas duas classes de qualidade, designadas por E (estruturas) e EE (especial 

para estruturas). Uma peça de madeira estrutural, para ser classificada como E ou EE, deve estar de 

acordo com os limites estabelecidos no Quadro 2.6 (quadro III – NP 4305), apresentado de seguida. A 

classe E corresponderá a uma classe de resistência mecânica C18, enquanto a Classe EE a uma classe 

de resistência mecânica C35, de acordo com o especificado na NP EN 338 e NP EN 1912  

A escolha da classe de qualidade do elemento em estudo, dependerá da verificação dos limites para 

cada um dos defeitos presentes no Quadro 2.6., remetendo-se para a consulta da norma, para obter 

mais detalhes sobre cada um dos parâmetros que o constituem. 
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Quadro 2. 6 – Classes de qualidade estabelecidas para a madeira de Pinheiro Bravo (NP 4305:1995) 

 

 

2.6.2. MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE DEFEITOS – NP4305 

É apresentada uma explicação dos métodos de medição de defeitos utilizado na NP 4305, tendo como 

base a ficha M2 do LNEC (Cruz, 1997 b). Estes métodos de medição são, na generalidade, válidos 

para outras espécies e outras normas de classificação visual.  

São utilizados alguns conceitos relativos às dimensões da peça de madeira, como face, canto, altura e 

espessura. (FIG. 2.7). Estas definições são constantes ao longo de toda a dissertação. 

Face - Superfície plana ou quase plana, sensivelmente paralela ao eixo maior de uma peça e resultante 

de uma operação de preparo; 

Canto – Superfície plana, sensivelmente paralela ao eixo maior de uma peça e resultante de uma 

operação de preparo, e que tem menor dimensão que as faces contíguas; 

Uma peça de secção prismática tem dois topos, duas faces e dois cantos. Os cantos representam as 

duas faces de menor dimensão. 

A altura de uma secção, h, é definida como sendo a maior das dimensões dessa secção, e a espessura, 

b, como a menor dimensão. 

 

                                            

FIG. 2. 7 – Esquema de uma peça de madeira. Definição de face, canto, altura (h) e espessura (b). 

Face 

Canto 

b 

h 

Topo 
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Os Nós são avaliados pela área de secção transversal que ocupam, admitindo que cada nó é um cone 

cujo vértice se encontra localizado na medula, e fazendo a sua projecção na secção transversal. No 

caso de peças cuja medula não se encontra presente, estima-se a sua posição e idealizam-se os nós da 

peça a classificar como convergindo para um ponto exterior à secção. 

A avaliação dos nós faz-se pelo índice de nós na secção total (KAR1 total), e pelo maior índice de nós 

na secção marginal (KAR marginal), não sendo feita qualquer distinção entre buracos de nós e nós, 

mortos ou vivos, para efeitos de avaliação. Considera-se que as zonas marginais, são as zonas vizinhas 

dos cantos de uma secção transversal, cada uma das quais ocupa um quarto da superfície transversal 

total da peça.  

O KAR Total é a proporção da secção transversal de uma peça ocupada pela projecção de um nó ou de 

um grupo de nós. 

O KAR Marginal é a proporção de uma secção marginal de uma peça ocupada pela projecção de um 

nó ou de um grupo de nós. 

 

 
 

               a)         b) 
 
 

a) Vista axonométrica mostrando em três dimensões um grupo de nós de uma peça e a 
sua projecção sobre um plano transversal. 

b) Plano transversal de projecção. Imagem da secção ocupada pelos nós e secção 
resistente exterior. 

 
FIG. 2. 8 –Método KAR de avaliação dos nós.  (Prieto, 2001) 

 

Na EN 1310:1997 é definido um método alternativo de medição dos nós, método utilizado na maioria 

dos países europeus. De acordo com a referida norma, os diâmetros dos nós são medidos 

perpendicularmente ao eixo longitudinal da peça em todas as superfícies em que se manifestem. Os 

nós que aparecem na face avaliam-se pela relação entre o diâmetro do nó e a altura da peça (d/h); e os 

que aparecem no canto avaliam-se pela relação entre o seu diâmetro e a espessura (d/b). Este método é 

mais detalhado no capítulo 4, pois foi o escolhido para a proposta de classificação incluída neste 

trabalho. 

 

                                                      
1
 KAR – Knot Area Ratio 

Canto 

Face 

Medula 

h 

h/4 

h/4 

Plano de Projecção 

h/4 

h/4 

h 
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A avaliação do Fio Inclinado pode ser feita apenas por observação visual, ou, se necessário, 

recorrendo a uma ferramenta designada por riscador. O seu valor deverá ser medido sobre um 

comprimento razoavelmente grande para que se possa determinar a inclinação geral 

independentemente das deformações locais. No caso da presença simultânea de fio inclinado num 

canto e numa face de uma peça será tido em consideração o pior dos casos. 

 

 
 

FIG. 2. 9 – Medição do fio (Cruz, 1997 b).   

 

A Taxa de Crescimento é um parâmetro que permite estimar de forma expedita a massa volúmica de 

uma peça de madeira. A avaliação é feita pela largura média, em milímetros, dos anéis de crescimento, 

medida sobre a linha radial mais comprida que for possível traçar num dos topos da peça. 

 

 

FIG. 2. 10 – Medição da taxa de crescimento (Cruz, 1997 b) 

 

O comprimento de Fendas corresponde à distância entre duas linhas que a delimitem, sensivelmente 

perpendiculares à direcção das fibras e paralelas aos topos. Faz-se a distinção entre fendas repassadas 

se ocorrem simultaneamente em duas superfícies opostas de uma dada peça, ou não repassadas no caso 

contrário. Nesta norma apenas é avaliado o comprimento da fenda, mas noutras normas europeias, 

como por exemplo a norma espanhola UNE 56544, é também limitada a profundidade da fenda. 
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FIG. 2. 11 – Medição das fendas (Cruz, 1997 b)) 

 

A avaliação do Descaio é expressa pelo quociente entre a projecção do descaio na face (ou canto) e a 

largura total dessa face (ou canto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3FIG. 2. 12 – Medição do descaio (Cruz, 1997 b)) 

 

A limitação dos Empenos é feita essencialmente por questões funcionais e dificuldades de aplicação 

em obra. Os empenos em arco de face, de canto, e em hélice são medidos num comprimento de dois 

metros; o empeno em meia cana é avaliado sobre a largura da peça. Se o comprimento da peça for 

inferior a dois metros a medição será feita entre os seus extremos. 
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FIG. 2. 13 - Medição de empenos (Cruz, 1997 b) 

 

2.6.3. APLICAÇÃO DA NP 4305 A UM CASO PRÁTICO 

Fez-se o estudo de uma ponta de viga de Pinho Bravo, de uma estrutura de cobertura utilizada na 

reabilitação de um edifício sito na rua Infante D. Henrique, na zona da ribeira do Porto, conhecido 

como edifício Lusitânia. Foi realizada uma classificação visual, para determinar a qualidade da 

madeira, e posteriormente a sua resistência mecânica, fazendo uso da  NP 4305:1995.  

Dimensões do elemento de madeira:  

• Comprimento, L= 850 mm 

• Largura, h=210 mm 

• Espessura, b=80mm 

 

FIG. 2. 14 – Ponta de viga em estudo. 

 

NÓS: Os dois nós que apresenta são repassados, ou seja, aparecem em mais de uma das faces. (FIG. 

2.15.) O KAR marginal e o KAR total foram determinados de forma aproximada, por observação da 

área que a projecção dos nós ocupa na secção transversal. Idealizaram-se os nós como cones, cujo 

vértice se encontra na medula, que neste caso é exterior ao elemento. (FIG. 2.16) 
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FIG. 2. 15 – Nós encontrados no elemento  

 

 
 

FIG. 2. 16 – Esquema dos nós para determinação do KAR. (Cruz, 1997 b) 

 

FIO: O Fio pode considerar-se sem inclinação. (FIG. 2.17) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 2. 17 – Inclinação do Fio 

 

TAXA DE CRESCIMENTO: O valor de R medido é de 80 mm, contabilizando 17 anéis. (FIG. 2.18) 
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FIG. 2. 18 – Anéis de Crescimento.  

 

FENDAS: Apresenta algumas fendas não repassadas, devido a secagem, mas que podem ser 

desprezadas, porque têm um comprimento inferior a 300 mm. Apresenta também uma fenda 

repassada, na zona de topo da viga, num estado que pode ser considerado crítico. A fissura está 

demasiado desenvolvida, estando presente em três faces, com uma abertura substancial de cerca de 3 

mm, prevendo o aparecimento de um deslize de uma das partes do elemento, que ficaria com uma 

secção reduzida nesse canto. Este tipo de fissura não está incluído na norma. Não se pode esquecer que 

se faz o estudo de apenas uma ponta de viga, com 0,85 m, e que esta fissura numa viga usual, com 

comprimento superior a 3 metros, poderia ser insignificante, e possivelmente até terá surgido após o 

corte da mesma. A sua análise é por isso um pouco complicada, ficando sempre a dúvida da sua 

influência ou não na resistência final do elemento.  

 

 

 
FIG. 2. 19 – Fendas. 
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Esta análise poderia também ser feita sob outra perspectiva, considerando que a fissura se tratava 

afinal de um futuro descaio, ficando a secção transversal nessa zona bastante reduzida. 

Este caso não se encontra previsto na norma, no entanto, tal como está indicado no ponto 7 

(Observações) da NP 4305, deve considerar-se que:  

• Peças que se encontrem danificadas, ou que apresentem combinação de nós e/ou outras 

características de natureza a afectar a resistência a ponto de comprometer a sua utilização, 

deverão ser excluídas; 

• Em caso da presença de singularidades omissas, caberá ao responsável pela classificação fazer 

o julgamento e a determinação dos parâmetros de avaliação. 

 

Observa-se também uma mancha de humidade localizada, que poderá levar à degradação da madeira 

por ataques bióticos. 

 

CONCLUSÃO: Com a junção de todos estes dados e com a análise da tabela da NP 4305, Quadro 2.6 

deste trabalho, conclui-se que, considerando a fenda representada na Figura 2.19, a peça deveria ser 

excluída. 
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3 
PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO 
PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
EM MADEIRA POR OBSERVAÇÃO IN 

SITU 

 

 

3.1. METODOLOGIA DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

3.1.1 INTRODUÇÃO 

Antes de iniciar a proposta de classificação visual propriamente dita, e o estudo de todos os 
parâmetros que a envolvem, é fundamental ter algumas noções sobre reabilitação, e os métodos de 
diagnóstico e inspecção existentes, para um melhor enquadramento das subsequentes opções e 
decisões a tomar. É necessário ter a noção que a proposta de classificação aqui desenvolvida deverá 
ser aplicada a estruturas de madeira in situ, e particularmente a estruturas em processos de reabilitação. 

 

A conservação e reabilitação de edifícios, tem-se tornado cada vez mais um fenómeno frequente em 

Portugal, apresentando boas perspectivas de crescimento. No entanto, o processo de reabilitação, de 

edifícios em geral e de estruturas de madeira em particular, é bastante complicado e exige uma 

metodologia de estudo e intervenção aprofundada e meticulosa, que, em muitos dos casos ainda é 

muito descuidada e aquém do ideal.  

São várias as condicionantes e os factores a ter em conta, começando desde logo com o tipo de edifício 

a reabilitar: 

• Edifícios antigos, mais ou menos preservados, de diferentes idades, com designação usual de 
monumentos (Edifícios Históricos); 

• Edifícios monumentais modernos, normalmente construídos para uso público (teatros, 
auditórios, museus, estádios, torres, estações de transporte, feiras,…); 

• Edifícios privados emblemáticos normalmente construídos como uma imagem de marca de 
empresas ou particulares. 

O ponto de partida de uma reabilitação será sempre o estudo do conjunto do edifício e da sua 

envolvente, para depois se poder particularizar em cada um dos elementos ou sistemas constituintes, 

de acordo com a sua interdependência. Na FIG. 3.1 está esquematizada uma metodologia de 

intervenção num edifício histórico.  
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Os aspectos mais importantes a salientar neste processo são os seguintes (Faria, 2002): 

• Necessidade de tomar decisões considerando a contribuição de todas as especialidades 

envolvidas; 

• Ter em consideração, o custo da intervenção, o estado de conservação da estrutura, os 

materiais tradicionais e modernos disponíveis e todos os restantes critérios adiante referidos; a 

decisão deverá ser tomada num contexto multi-critério e com juízes múltiplos. 

• Respeitar o programa e o nível de intervenção decididos de forma coerente; tratar o edifício na 

globalidade dentro de um determinado âmbito de intervenção; 

• Assegurar a assistência técnica da obra pelos técnicos que elaboraram o projecto; entender 

como aceitável a necessidade de proceder a ajustamentos mais ou menos significativos das 

soluções projectadas como resultado da verificação e estudo, durante a execução da obra, das 

partes ocultas do edifício no momento do  levantamento inicial; 

• Documentar exaustivamente a intervenção para permitir no futuro uma actuação compatível 

com as decisões tomadas em cada contexto; 

• Preparar um plano de manutenção para a obra em fase de utilização; 

• Preparar um plano de monitorização de degradação dos aspectos mais críticos do edifício 

(normalmente só aplicável a edifícios de grande significado histórico e/ou elevado valor 

patrimonial). 

 

 

 FIG. 3. 1 – Metodologia de Restauro de Edifícios Históricos (Faria,2002) 
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Resumidamente, podem-se distinguir três fases num processo de reabilitação, embora o limite entre 

cada uma, assim como a ordem de aplicação, não sejam lineares: Levantamento, Diagnóstico e 

Inspecção.  

Num caso concreto de reabilitação de uma estrutura de madeira, após todo o processo de avaliação e 

análise da estrutura, as conclusões obtidas podem levar a quatro tipos de actuação distintas (Faria, 

2002): 

• Reparação e substituição pontual de elementos degradados usando técnicas antigas; 

• Reparação e substituição pontual de elementos degradados usando técnicas antigas e materiais 

de ligação modernos; 

• Substituição integral da estrutura usando madeiras antigas, materiais e técnicas de ligação 

modernas e desenhos arquitectónicos similares aos antigos; 

• Substituição integral da estrutura por soluções modernas ao nível da concepção, madeiras, 

materiais e técnicas de ligação usados. 

A solução ideal será a que corresponde às duas primeiras situações. Embora haja interesse em 

preservar com o mínimo de alterações muitas das estruturas antigas, há que ter algum sentido crítico 

em relação à viabilidade de intervir apenas no sentido de repor a situação inicial, já que algumas 

estruturas enfermam, por vezes, de erros originais de concepção estrutural, ou sofreram posteriormente 

alterações de fundo, de que resultou um funcionamento estrutural deficiente ou esforços não previstos 

inicialmente. (Cruz, 2000) 

 

3.1.2. LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E INSPECÇÃO 

O processo de levantamento tem como objectivo a representação do edifício e da sua envolvente. 

Deverá ser efectuado antes do projecto e durante a intervenção propriamente dita e inclui: 

• Pesquisa arquivística exaustiva: história do edifício; 

• Levantamentos técnicos – para identificar e caracterizar os materiais e soluções construtivas 

existentes; 

• Levantamentos topográficos (terreno) e fotogramétricos (fachadas e coberturas) ; 

• Levantamentos arquitectónicos – plantas, cortes, alçados, e pormenores do existente; 

• Levantamentos geotécnicos. 

O diagnóstico deverá ser tomado num contexto pluridisciplinar, efectuado durante a intervenção, após 

ser possível o acesso físico em melhores condições aos diversos locais do edifício, sendo necessário 

realizar: 

• A avaliação do estado de degradação dos materiais e soluções construtivas; 

• A comprovação do diagnóstico anteriormente efectuado após acesso aos locais anteriormente 

ocultos; 

• A repetição de alguns trabalhos anteriormente realizados em condições  deficientes de modo a 

poder comprovar a qualidade e rigor do levantamento inicial. 
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É necessário que o projecto de execução do restauro defina no caderno de encargos e no mapa de 

trabalhos e quantidades a necessidade de ser efectuado um acompanhamento e levantamento contínuos 

das situações da obra, garantindo nomeadamente: 

• A adequada existência de andaimes e protecções de segurança;  

• A permissão para realizar trabalhos por peritos tecnólogos de materiais (arqueólogos, 

investigadores, …) ao mesmo tempo que a obra decorre;  

• A introdução das tarefas de arqueologia (normalmente as mais demoradas) no plano geral do 

empreiteiro. 

A inspecção pode ser dividida em duas partes: Inspecção preliminar e inspecção detalhada. 

A inspecção preliminar da estrutura permite obter uma ideia geral dos problemas e estabelecer um 

plano de inspecção detalhado, mediante o inventário das anomalias evidentes, das condições de 

aplicação e dos possíveis riscos, bem como a distinção sumária expedita das madeiras empregues. 

Uma das coisas a investigar em primeiras visitas será a existência de eventuais fontes de humidade e 

de todos os pontos críticos sujeitos a degradação. 

Numa segunda fase, faz-se uma inspecção detalhada, que deve ser tanto quanto possível global, 

permitindo o acesso visual (e directo quando necessário) aos elementos de madeira. Nesta fase, para 

além da avaliação global e sistemática do edifício, deve reunir-se toda a informação disponível sobre a 

idade e a história do edifício (construção, ocupações, alterações, manutenção, reparações e 

tratamentos), tendo em conta aspectos particulares de interesse histórico-ambiental e que ajudará a 

esclarecer eventuais incoerências. São identificados os agentes de degradação, e feita uma avaliação da 

degradação ocorrida. É identificada a espécie e a qualidade da madeira. A partir desta inspecção, que é 

usualmente visual, será possível estimar a resistência das estruturas e estabelecer as medidas 

correctivas necessárias (tratamento e reforço).  

 

3.2. METODOLOGIA DE INSPECÇÃO IN SITU DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE MADEIRA 

3.2.1. CAUSAS DE DEGRADAÇÃO DA MADEIRA (Cruz, 2001) 

Uma adequada avaliação visual de um elemento de madeira depende sobretudo do classificador, e do 

bom conhecimento que ele tem do material. Só assim será delineado um molde de inspecção correcto e 

recolhida toda a informação relevante, que possa ser posteriormente interpretada. Um dos primeiros 

aspectos a identificar será a degradação da madeira em estudo: agentes de degradação, avaliação da 

extensão e gravidade do ataque, quantificação da degradação causada, e possibilidade de erradicação. 

As causas de degradação da madeira podem ser variadas, e coexistir num mesmo elemento de madeira. 

Algumas delas são mesmo função de outras, destacando-se: a idade, os agentes atmosféricos, a 

humidade, as condições de carga, e os agentes biológicos. 

O tempo por si só (idade) não produz depreciação das características da madeira, havendo numerosos 

exemplos de estruturas antigas de madeira em perfeito estado de conservação. Com efeito, a 

degradação da madeira, resulta da conjugação deste factor (tempo) com a acção de agentes físicos, 

químicos, mecânicos ou biológicos, a que o elemento se encontra sujeito ao longo da sua vida.  

Os agentes atmosféricos (sobretudo a conjugação da luz solar e da chuva) provocam alteração da cor  

e da  textura da madeira. Estas alterações, que consistem numa decomposição química dos compostos 

da madeira por acção da radiação ultravioleta, serão apenas superficiais sem outras consequências 

além de estéticas. 
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Uma habitual fonte de problemas para a madeira reside no contacto com a água ou humidade 

ambiente elevada. Apesar disso, convem salientar que a humidade por si só, não degrada a madeira 

mas potencia o risco de degradação deste material por determinados agentes biológicos, no sentido em 

que estes só atacam a madeira quando o seu teor em água atinge determinados valores. De notar 

também que, apesar das variações de humidade ambiente e consequente alteração do teor em água da 

madeira, provocarem variações dimensionais e de resistência mecânica das peças, trata-se de um efeito 

reversível. Ou seja, embora os ciclos de secagem e humedecimento poderem conduzir ao 

desenvolvimento de fendas de secagem e empenos, geralmente sem implicações para a resistência 

mecânica, a madeira recupera as dimensões e a resistência inicial quando o seu teor em água volta ao 

valor inicial. A humidade elevada também amplia os fenómenos de fluência provocando grandes 

deformações sob a acção de cargas. 

As condições de carga também afectam a estrutura. É sabido que elementos estruturais que tenham 

estado sujeitos a esforços muito elevados (próximos da respectiva tensão de rotura), poderão ter 

sofrido danos internos capazes de reduzir a sua capacidade de carga. A introdução de esforços 

inadequados devidos a modificações intencionais (adaptações, alteração de áreas) ou acidentais 

(cedência de apoios, etc) do funcionamento estrutural tem sido uma frequente causa de danos. 

Mas são os agentes biológicos, a causa mais frequente de deterioração das estruturas de madeira, 

sendo mesmo os responsáveis pela maioria das situações de rotura parcial ou total das estruturas. 

 

3.2.2 CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA A EXECUÇÃO DA INSPECÇÃO 

Para a execução da inspecção em obra, é muito importante a satisfação das seguintes condições 

preliminares: 

• Acessibilidade;  

• Limpeza;  

• Luminosidade;   

A ausência total ou parcial destas condições poderá respectivamente impedir a inspecção ou limitar a 

quantidade e qualidade das informações dela obtidas. 

O contacto físico e observação do elemento estrutural numa reabilitação é essencial, daí ser necessário 

garantir a sua acessibilidade, que é muitas das vezes precária. Os elementos em madeira devem ser 

acessíveis de forma a permitirem a correcta realização de todos os procedimentos necessários, sem 

‘exigirem’ do classificador o não cumprimento de todos os requisitos de segurança. 

Correntemente, a inacessibilidade resulta não só da distância física dos elementos em estudo, mas 

também da presença de diversos elementos construtivos que impossibilitam ou dificultam o contacto e 

mesmo a visão com os elementos a examinar (como por exemplo, os topos das vigas de madeira 

inseridas nas paredes) (Lopes, 2007). 

A limpeza, para além de permitir a remoção do material mais grosseiro, deve permitir examinar a 

superfície externa dos elementos, e as suas características macroscópicas (a cor, os nós, as fissuras, 

etc.). As superfícies de madeira à vista não deverão estar cobertas de pó e sujidades ou similares, 

impossibilitando a inspecção. Quando os edifícios em reabilitação já têm alguma idade, é natural que a 

madeira se apresente mais escura do que o natural, com uma camada de sujidade que pode atingir 

alguns milímetros e que deve ser previamente limpa. Os ataques biológicos superficiais também 

podem ser removidos, facilitando a posterior classificação visual. Por vezes, a limpeza implicará uma 
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redução da secção útil da estrutura, dependendo do tipo de sujidade ou ataque, factor que deve ser tido 

em conta na avaliação posterior da resistência do elemento (Lopes, 2007). 

No caso dos elementos com decorações importantes, esta fase deve ser devidamente programada. 

A luminosidade deve ser tal, em intensidade e qualidade, que permita um correcto exame à vista das 

superfícies de madeira. Sempre que a luz natural se revele insuficiente, o que acontece com 

frequência, deve ser utilizada iluminação artificial adequada. Idealmente deverá existir um sistema de 

iluminação geral, acompanhada de focos de iluminação portáteis. Podem ser utilizadas lanternas 

convencionais, acompanhadas do respectivo capacete de protecção, que permitem uma boa iluminação 

enquadrada com a zona do campo de visão do operador, deixando livres ambas as mãos (Lopes, 2007). 

 

3.2.3. OBJECTIVOS DA INSPECÇÃO IN SITU   

Com a inspecção visual in situ pretende-se avaliar a integridade e as especificações de desempenho 

dos diversos elementos estruturais sendo necessário a obtenção das informações que a seguir se 

enumeram (U84000420,2003): 

• Espécie de madeira; 

• Teor de Humidade e eventuais gradientes de humidade; 

• Classes de risco biológico; 

• Geometria e morfologia do elemento de madeira com indicação do posicionamento e extensão 

dos principais defeitos e degradações e danos eventualmente presentes; 

• Posição, forma e dimensões das zonas e secções críticas; 

• Classificação, segundo a resistência, dos elementos individuais e/ou das zonas críticas. 

 

A determinação da espécie lenhosa será um dos primeiros passos a realizar e um dos mais importantes 

no processo de classificação. Recorrendo apenas à observação, é na maioria das vezes difícil a 

determinação da espécie. Não só devido à própria morfologia da madeira, que por vezes é similar nas 

diferentes espécies, mas também porque o posicionamento do elemento estrutural, usualmente 

encastrado nos topos, não permite a identificação dos anéis, um elemento importante (embora nem 

sempre conclusivo) para a identificação deste parâmetro. Será determinante, nesta fase, a experiência e 

conhecimento do classificador. Um factor que também pode ser relevante é a história do edifício (ano 

de construção, local de construção, entre outros), que pode pelo menos levar à redução da gama de 

espécies possíveis. Em muitos dos casos, efectua-se a recolha de carotes que são levados para o 

laboratório, onde são efectuadas análises macro e microscópicas. Um parâmetro que pode ser 

indicador da espécie, é a densidade, embora a sua determinação in situ seja difícil, podendo recorrer-se 

a técnicas não destrutivas de avaliação, tais como o Resistograph e o Sylvatest. 

São frequentes os casos em que, numa mesma estrutura, coexistem elementos de diferentes espécies. 

Em alguns tipos de construções era tradicional utilizarem-se espécies lenhosas diferentes de acordo 

com o tipo de esforços a que os vários elementos estavam sujeitos. Nas construções antigas de valor 

histórico, era normal a utilização de madeiras de Folhosas de massa volúmica elevada (tal como o 

Castanho, o Carvalho, ou o Olmo) nas pernas e linhas das asnas de cobertura (solicitadas fortemente, 

respectivamente à compressão e tracção), enquanto as travessas e pendurais eram realizadas em 

madeira com menor resistência e massa volúmica (como por exemplo o Abeto), (Lopes,2007). 
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A determinação do teor em água pode em algumas situações ser imprescindível. Como já referido, 

este é um factor condicionante na madeira, pois a sua presença pode desencadear o aparecimento de 

patologias graves no elemento estrutural a longo prazo. Para aplicações práticas, recorre-se 

normalmente a métodos expeditos que permitem uma leitura instantânea, como sejam os 

humidímetros de agulhas ou de contacto. Ambos são aparelhos portáteis, particularmente apropriados 

para avaliações correntes ou utilizações de campo, e considerados não destrutivos (Cruz, 1997 c., FIG. 

3.2). Considera-se como aceitável, um valor de humidade de aproximadamente 12%. Valores 

distintos, levarão à aplicação de técnicas de intervenção que conduzam ao valor desejável. 

A determinação do teor em água por secagem em estufa é o método usado para verificações 

laboratoriais ou sempre que se exige uma avaliação mais rigorosa. 

Para determinação de gradientes de humidade é necessário outro aparelho de medição mais complexo 

aparelhos que permitam medição mais ou menos contínua in situ). Este método pode ser importante 

para definir as zonas em que se deve actuar, sendo estas, zonas de potencial risco de ataques 

biológicos. 

 
 

 
 

FIG. 3. 2 – Exemplos de humidímetros para madeira 

 

As classes de risco biológico estão definidas na NP EN 335-2. A exigência de características 

particulares de durabilidade para uma madeira dependerá da exposição aos agentes biológicos e das 

condições para o seu desenvolvimento na situação de serviço (classe de risco de ataque biológico 

definidas na NP EN 335-1 e na NP EN 335-2). Para o efeito, a NP EN 335-1 define cinco classes de 

risco que englobam as diferentes situações da madeira em serviço, enquanto a NP EN 335-2 fornece 

orientação quanto à aplicação das classes de risco no caso da madeira maciça. No quadro que se segue, 

resume-se, para o caso de Portugal, o risco de ataque pelos diferentes organismos xilófagos 

normalmente considerados, em função da classe de risco (Cruz, 1997 a). 
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Quadro 3. 1 – Classes de Risco de aplicação de madeira maciça (NP EN 335-1 e NP EN 335-2, 1994) 

 

 

A determinação da geometria e morfologia do elemento de madeira, e a indicação do posicionamento 

e extensão dos principais defeitos e degradações eventualmente presentes, devem ser criteriosamente 

registadas pois são importantes, não só para a inspecção a decorrer, como para análises posteriores. 

São essenciais três acções: 

• Definição de zona crítica e secção eficaz – identificação, localização e descrição; 

• Detalhes geométricos; 

• Tipo, posição e extensão dos principais defeitos; 

Nesta fase tornam-se importantes três novas definições (U84000420,2003): zona crítica, secção crítica 

e secção eficaz.  

Considera-se uma zona crítica a parte de um elemento em obra com dimensões (na direcção 

longitudinal), não inferiores a 150 mm, que seja considerada relevante para efeitos de diagnóstico, 

tendo em conta os defeitos, a posição, o estado de conservação ou a solicitação estrutural a que está 

sujeita. 

A secção crítica é a secção transversal representativa de uma zona crítica. Nestas secções é importante 

a indicação de todos os defeitos, anomalias, alterações, danos e outras características que possam 

influenciar a resistência nas zonas consideradas críticas. 

A secção eficaz do elemento de madeira (defeitos incluídos), resulta da dedução à área global da 

secção de todas as áreas que contêm madeira degradada ou danificada. No fundo, representa a área 

acumulada de todas as zonas do elemento de madeira com capacidade resistente. 
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3.2.4. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UMA INSPECÇÃO IN SITU  

Para realizar a inspecção e classificação visual de um elemento de madeira in situ, com o objectivo de 

obter uma classe de qualidade e posteriormente a classe de resistência, podem-se destacar como 

materiais de trabalho necessários:  

• Caderno de anotações e lápis; 

• Fita métrica – os defeitos são na sua maioria mensuráveis, e os métodos de medição dos 

mesmos, implicam sempre um registo de uma medida; 

• Lanterna ou foco de luz; 

• Medidor de humidades; 

• Lupa e espelhos reflectores; 

• Martelo com cabeça larga; 

• Punção, chave de parafusos e formão; 

• Berbequim eléctrico; 

• Pincéis e Brochas para limpar a madeira; 

• Máquina fotográfica – um registo fotográfico exaustivo dos defeitos do elemento é essencial 

para obter resultados fiáveis, assim como para arquivo para utilizações futuras; 

• Roupa velha e confortável, óculos, máscara de pó, capacete; 

• Outras ferramentas (criar acesso às peças); 

• Andaimes e escadas de acesso seguros. 

Na figura 3.3, estão exemplificados alguns métodos de inspecção com utilização dos aparelhos 

referidos anteriormente. 

 

 

FIG. 3. 3 – Técnicas de inspecção (Faria, 2002 a) 
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3.2.5. MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO – TÉCNICAS NÃO DESTRUTIVAS 

Embora o material base necessário para uma inspecção de um elemento de madeira possa ser bastante 

simples e reduzido, existem algumas técnicas auxiliares de diagnóstico capazes de fornecer 

informação útil, e resolver questões suscitadas pela observação visual e análise directa. (GECORPA, 

2000) Apesar de, na sua maioria, estas permitirem obter informações, quantitativas e principalmente 

qualitativas, de grande valor na avaliação de estruturas in situ, estas técnicas deverão ser 

correlacionadas entre si e complementadas por técnicas tradicionais de inspecção (classificação visual, 

entre outras), de modo a aumentar o grau de fiabilidade e de segurança de uma inspecção. Nenhuma 

destas técnicas pode substituir uma análise pessoal cuidada. 

Destes métodos não destrutivos, destacam-se: 

• Ultra-sons (método de ecos, de ressonância ou de transmissão) – Sylvatest; 

• Vibrações induzidas; 

• Resistograph; 

• Pilodyn; 

• Avaliação da massa volúmica por raios gama; 

• Fractómetro; 

• Dendrocronologia/Carbono 14 (datação da madeira); 

• Detecção acústica de insectos xilófagos. 

O Resistograph é um aparelho que perfura as peças de madeira, medindo a sua resistência à 

perfuração, em função da energia dispendida. Embora este aparelho não forneça informação sobre a 

resistência mecânica do material, relaciona-se com a densidade, permitindo obter um perfil da variação 

radial desta ao longo da perfuração. Possui informação qualitativa de grande interesse, pois fornece 

um registo desenhado da variação da resistência à perfuração, sendo possível detectar, por exemplo, 

podridões, vazios e defeitos interiores, não visíveis por inspecção visual. (Botelho, 2006 a).  

O Pylodin possui um pino que é percutido contra a madeira por um impacto com determinada energia, 

sendo a penetração na madeira inversamente proporcional à dureza da madeira na direcção transversal. 

A profundidade de penetração deste pino metálico pode constituir uma medida da intensidade e 

profundidade de degradação da madeira devida a fungos de podridão (GECORPA, 2000). 

O Sylvatest é um aparelho portátil especialmente concebido para a inspecção de estruturas de madeira, 

cujo funcionamento se baseia na técnica de transmissão de ondas ultra-sónicas, e permite realizar 

medições indirectas, sendo bastante útil na realização de medições a partir das faces das vigas, já que 

os topos estão, regra geral, encastrados. É um dos ensaios não destrutivos mais utilizado na inspecção 

de estruturas de madeira. 

O método das vibrações induzidas consiste na medição da velocidade de propagação de ondas de 

choque ao longo das fibras da madeira, podendo ser um bom indicador das suas propriedades 

mecânicas. Conhecendo-se a geometria e os valores de propriedades mecânicas de peças da mesma 

espécie, previamente ensaiadas, é possível estabelecer-se correlações que permitam obter parâmetros 

como o módulo de elasticidade, a massa volúmica, etc. Da mesma forma, e uma vez que as ondas de 

choque se propagam mais rapidamente em madeira sã do que em madeira degradada, é possível 

identificar podridões/defeitos/vazios interiores, tal como na técnica de medição da velocidade de 

propagação de ultra-sons. Tem diversas aplicações na inspecção das estruturas de madeira tais como, a 
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possibilidade de caracterização mecânica, a classificação de estruturas, a detecção de 

degradações/vazios e o controlo de qualidade das peças. De entre os aparelhos existentes no mercado, 

cujo funcionamento se baseia na análise de vibrações induzidas, destaca-se o METRIGUARD. 

(Botelho, 2006 b) 

O quadro 3.2 (Botelho, 2006) relaciona o tipo de técnicas não destrutivas existentes com o tipo de 

análise pretendido. 

 

Quadro 3. 2 – Selecção da técnica não destrutiva em função do objectivo da inspecção 

Objectivo da inspecção Técnica não destrutiva 

Identificação da espécie de madeira - Inspecção visual 
- Análise laboratorial 

Identificação de tipo de degradação biológica 
- Inspecção visual 

- Detecção acústica 

Detecção da extensão de degradação 

biológica 

- Meios tradicionais (lâmina metálica, martelo, 

etc.) 

- Resistograph 

- Raios-X 

- Método das vibrações induzidas – 

Metriguard 

- Georradar 

- Sylvatest 

Classes de qualidade 

- Observação visual 

- Sylvatest 

- Georradar 

- Raios-X 

Teor em água 
- Humidímetro 

- Georradar (de forma indirecta) 

Detecção de defeitos localizados 

- Sylvatest 

- Resistograph 

- Raios-X 

- Método das vibrações induzidas – 

METRIGUARD 

Determinação do Módulo de Elasticidade 

- Sylvatest 

- Resistograph 

- Método das vibrações induzidas – 

METRIGUARD 

Determinação da massa volúmica - Resistograph 

Determinação da densidade superficial - Pylodin 

Datação das madeiras - Dendocronologia 
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3.3. METODOLOGIA SEGUIDA NA PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL POR OBSERVAÇÃO IN 

SITU 

 3.3.1. ASPECTOS DE CARÁCTER GERAL 

As normas europeias existentes para classificação de estruturas de madeira são referentes a madeira 

nova, e cuja classificação é, ou pelo menos deveria ser, efectuada antes da sua colocação em obra. A 

única excepção encontrada, foi a da pré-norma italiana U84000420, elaborada para avaliação de 

estruturas de madeira por observação in situ. A procura de uma proposta de classificação visual por 

observação in situ que se adeque à construção em Portugal, torna-se assim, complicada e sem um fio 

linear pelo qual se guiar. Sabendo que este será um primeiro passo, seguindo o já feito por Itália, para 

desenvolver uma norma acerca deste tema, é necessário e muito importante, o delinear de uma 

metodologia a seguir, onde se percebam os passos dados com vista à preparação de uma proposta final 

válida e coerente.  

Do estudo efectuado realçam-se os seguintes tópicos: 

• Estudo e análise comparativa de normas existentes; 

• Escolha de defeitos relevantes e critérios de medição; 

• Proposta de valores limite para os defeitos (proposta de classificação); 

• Proposta de relação entre classes de qualidade e classes de resistência (EN 338); 

• Validação da proposta escolhida através de ensaios em laboratório. 

 

Neste capítulo, desenvolvem-se os quatro primeiros tópicos, deixando o último para o capítulo 4. 

Iniciou-se o estudo por uma análise das principais normas de classificação visual para madeira 

estrutural nova, seguindo-se uma análise comparativa destas com a norma de classificação visual de 

estruturas de madeira in situ (pré-norma italiana). Pretendeu-se, a partir daí, conseguir extrair uma 

proposta de classificação que possa ser aplicada ao caso português, tentando perceber quais os valores 

limite e os métodos de medição de defeitos mais adequados a adoptar.  

 Embora exista uma grande diversidade de normas de classificação visual, optou-se por basear o 

estudo em apenas quatro documentos: 

→ NP 4305 : 1995 – Madeira serrada de pinheiro bravo para estruturas. Classificação Visual. 

→ UNE 56544 : 2003 – Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural: madera de 

coníferas. 

→ NF B52-001 : 1998 – Règles d’utilization du bois dans les constructions. Classement visuel pour 

l’emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues. 

→ U84000420:2003 – Beni culturalli. Manufatti lignei. Strutture portanti degli edifici. Inspezione in 

situ per la valutazione dello stato di conservazione e la stima delle prestazionne degli elementi in 

opera. 

As normas referidas são essencialmente para avaliação de madeiras da classe das resinosas, mais 

especificamente o Pinus spp.. A NP 4305 é utilizada para avaliar o Pinho Bravo, e a UNE 56544 para 

avaliar diferentes espécies de Pinho. A norma francesa tem um âmbito de aplicação mais alargado, 

servindo para avaliação de várias espécies de resinosas e uma espécie de folhosa, o carvalho, embora 

esta última apareça na norma apenas com carácter informativo. 
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Como a madeira in situ não permite a medição de todos os defeitos que estão previstos para a 

avaliação de madeira nova, como por exemplo a determinação do número de anéis, são apenas 

analisadas as características que são possíveis de observar e avaliar nestes casos, tal como os nós, o 

descaio, as fendas de secagem, a inclinação do fio, e em alguns casos, os ataques biológicos. 

 

3.3.2. ANÁLISE COMPARATIVA DE NORMAS - RESINOSAS 

No Quadro 3.3. destaca-se inicialmente o nível de classes de qualidade de madeira definido em cada 

norma. Tanto a norma portuguesa como a espanhola definem apenas duas classes de qualidade, 

enquanto a norma francesa e italiana definem três. Na norma nórdica INSTA 142 de 1997 – “Nordic 

Visual Strenght grading rules for timber” são definidas quatro classes de qualidade (T0, T1, T2 e T3). 

Na norma alemã DIN 4074 de 2001 – “Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit: Teil 1: 

Nadelshnittholz” (Classificação da madeira para uso estrutural. Parte 1: Madeira serrada de 

Resinosas), são definidas três classes de qualidade (S7, S10, S17). Esta escolha estará relacionada com 

a realidade da construção em madeira de cada um dos países. Será de esperar, que em países onde a 

madeira está ao nível dos outros materiais de construção, exista uma maior variabilidade da escolha e 

um maior conhecimento do material. 

Na medição de nós, todas as normas, com excepção da NP 4305, seguem o método alternativo 

estabelecido na EN1310. Na NP 4305, os nós são medidos através da determinação dos KAR (ver 

capítulo 2). Este método é demasiado complicado e subjectivo, sendo a medição dos nós de difícil 

determinação, comparativamente com os dois métodos definidos na EN1310 (ver secção 4.4 da 

norma). Este é também o método definido na norma inglesa BS 4978 (1996). 

Enquanto nas normas para madeira nova, os valores limite de dimensão dos nós permitidos não 

apresentam distinção quer os nós sejam agrupados ou não, o mesmo não acontece na pré-norma 

italiana que expõe valores distintos para cada um dos casos, sendo a percentagem permitida para o 

caso dos nós agrupados muito menos rígida. Esta distinção estará relacionada com a grande influência 

dos nós na resistência estrutural, e a necessidade de maior rigor na avaliação deste parâmetro em 

estruturas in situ. 

A medição do descaio, baseia-se, de um modo geral, na relação entre a projecção do descaio na face 
(ou canto) e a largura total dessa face (ou canto). O comprimento do descaio ao longo da peça também 
é limitado em algumas das normas.  

Para a madeira de melhor qualidade definida na NF B52-001 não é admissível a presença de descaio. 

Os valores limite para a inclinação do fio são semelhantes nas quatro normas, sendo da ordem dos 

10% para a categoria mais alta e de aproximadamente 17% na inferior, medidos na direcção do fio. Na 

norma italiana é feita uma distinção entre a inclinação do fio medido na direcção radial e na direcção 

tangencial.  

Em cada uma das normas, a classe de qualidade mais baixa está sempre associada a uma classe de 

resistência C18; a madeira de melhor qualidade poderá ser classificada em C30 ou C35, dependendo 

da norma utilizada na classificação. A pré-norma italiana não segue o conceito de classes de 

resistência estabelecido na NP EN 338, estabelecendo para diferentes espécies de madeira, valores de 

tensões admissíveis, para os diferentes parâmetros mecânicos.  
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Analisando a NF B52-001, em relação às Resinosas, compreende-se que apesar de tabelas distintas 

para cada uma das espécies, os únicos valores diferentes são os relativos à medição dos nós, sendo, 

sem dúvida, este o defeito a que se deve ter mais atenção e o que mais interfere e condiciona a 

resistência estrutural dos elementos de madeira nova. O Quadro 3.4 apresenta uma análise comparativa 

entre os valores limite permitidos para este defeito na NF B52-001. Verifica-se que os valores 

apresentados para o Pinho, são muito mais apertados que os definidos para as restantes espécies. 

 

 

Quadro 3. 4– Comparação de defeitos (nós) em Resinosas (NF B52-001, 1998) 

 
 

 

O Choupo, embora pertença à classe das Folhosas, é usualmente incluído junto com as Resinosas pelas 

suas características similares. O Quadro 3.5 resume a comparação entre os valores limite para o 

Choupo presentes na norma francesa e os valores da pré-norma italiana. Os valores são semelhantes 

aos apresentados no Quadro 3.3 para as Resinosas. Distingue-se apenas por estar classificado somente 

em duas classes de qualidade (ST-II e ST-III). 
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Quadro 3. 5 - Comparação Choupo (NF B52-001) / pré-norma italiana 

 

 

3.3.3. ANÁLISE COMPARATIVA DE NORMAS - FOLHOSAS 

A única norma que apresenta classificação para Folhosas, de entre as normas em estudo, é a NF B52-

001, mais especificamente o Carvalho, através de um anexo informativo (anexo B), não sendo, por 

isso tão desenvolvido como os restantes quadros encontrados na mesma norma. Tal como acontecia 

para o Choupo, são definidas simplesmente duas classes de qualidade, 1 e 2, que correspondem 

respectivamente às classes de resistência D35 e D30. Os valores limite dos defeitos da pré-norma 

italiana são iguais aos já apresentados anteriormente, pois não há distinção nesta norma entre 

Resinosas e Folhosas.  

O limite para a inclinação do fio é semelhante aos já apresentados para as outras espécies, assim como 

para o descaio. Neste caso, as fendas não foram tidas em consideração e os nós são apenas limitados 

ao nível do diâmetro. 
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Quadro 3. 6 - Comparação (Carvalho NF B52-001 /pré -norma italiana) 

 

 

3.4. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO – DEFEITOS RELEVANTES E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

3.4.1 ASPECTOS GERAIS  

A disposição e localização dos elementos em obra tornam a avaliação de estruturas in situ muito mais 

complexa do que a avaliação de madeira nova. Existem defeitos cuja avaliação está prevista para 

madeira nova, e que são inviáveis de medir em elementos estruturais de madeira in situ, e alguns deles 

são mesmos desnecessários nestes casos. Um exemplo disso é a determinação da taxa de crescimento, 

através do número de anéis, efectuado no topo do elemento de madeira, que será na maioria dos casos 

impossível de realizar, devido ao facto deste se encontrar inserido nas alvenarias de apoio.  

Considerou-se essencial a análise e medição de quatro defeitos, que a madeira estrutural in situ poderá 

apresentar, e que são mensuráveis: os nós, o descaio, a inclinação do fio, e as fendas de secagem 

profundas. No caso das Folhosas acrescentam-se ainda os ataques biológicos, pois esta classe é muito 

mais susceptível a este tipo de ataques. 

Para cada um destes defeitos são apresentados de seguida os métodos de medição que devem ser 

utilizados. 
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3.4.2 MEDIÇÃO DOS NÓS 

O sistema de medição considerado está de acordo com o método alternativo definido na EN 1310 

(ponto 4.1.2). De acordo com esta norma os diâmetros dos nós são medidos perpendicularmente ao 

eixo longitudinal da peça (FIG. 3.4). Embora nos desenhos que se seguem apareça a simbologia “d” 

para representar o diâmetro dos nós, nos quadros da proposta de classificação este valor será 

representado pela letra grega “ø”. 

A medição dos nós é efectuada em todas as superfícies em que se manifestem. Os que se encontrem na 

face são avaliados pela relação entre o diâmetro do nó e a altura da peça estrutural (d/h). Os que se 

encontrem nos cantos são avaliados pela relação entre o diâmetro do nó e a espessura (d/b). 

Nós com diâmetro inferior a 10 mm podem ser desprezados. 

 

 

FIG. 3. 4 – Critério geral de medição de nós na face e no canto. (UNE 56544) 

 

Os nós de aresta, ou seja, aqueles que se manifestam em duas superfícies contíguas, face e canto, são 

avaliados na superfície em que o corte é mais transversal ao nó (FIG.3.5). Em caso de dúvida, 

considera-se a relação mais desfavorável (FIG. 3.6) 

 

 
Avaliação na face: d/h 
Avaliação no canto: d/b 

 

FIG. 3. 5 – Critério de medição e avaliação de nós de aresta. (UNE 56544) 
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FIG. 3. 6 – Critério de medição e avaliação de nós de aresta quando existam dúvidas na sua avaliação. (UNE 

56544) 

 

Consideram-se nós agrupados, sobre a face ou o canto do elemento estrutural, todos os nós cuja 

distância entre centros, medida segundo o eixo longitudinal da peça, seja menor ou igual a 150 mm, ou 

menor ou igual à altura da peça, h, se esta for inferior a 150 mm. (FIG. 3.7) 

 

Nós agrupados se: x ≤ 150 mm para h ≥150 mm; e x < h para h <150 mm 

FIG. 3. 7 – Critério de definição de nós agrupados. (UNE 56544) 

 

Os nós agrupados avaliam-se através da soma dos seus diâmetros, quando estes não se sobrepõem na 

direcção perpendicular ao eixo longitudinal da peça. Quando, pelo contrário, se encontram 

sobrepostos, são medidos na sua globalidade, como se esquematiza na figura 3.8. 

 

Esquerda: diâmetro do nó: d=d1+d2 

Direita: diâmetro do nó: d 

FIG. 3. 8 - Critério de medição de nós agrupados. (UNE 56544) 
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3.4.3 DESCAIO 

O descaio (d), é avaliado pelo valor máximo obtido da relação entre a dimensão dos catetos do descaio 

e as dimensões do lado correspondente da secção. (FIG. 3.9.) 

 

 








 −−−
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FIG. 3. 9 – Medição e avaliação do descaio. 

 

Em alguns casos também é feita a avaliação do comprimento do descaio, Ld, em relação ao 

comprimento total do elemento de madeira. 

3.4.4 INCLINAÇÃO DO FIO 

A Inclinação do fio pode ser obtida pela inclinação das fendas de secagem em relação ao eixo 

longitudinal do elemento, medidas sobre a face dos elementos, longe dos nós ou outras características 

que possam implicar fortes desvios localizados das fibras. A base mínima de medida para avaliação 

deste parâmetro é de cerca de 150 mm, medidos na direcção da maior dimensão do elemento. A 

inclinação do fio é expresso pelo quociente entre o desnível da inclinação do fio e o comprimento, 

medidos na direcção do eixo da peça, sobre o qual se efectuou a medida. (FIG 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 10 – Medição da inclinação do fio 

 

Ld 

Fio (canto): y/x Fio (face): BC/AC 

bb  
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Por vezes, a inclinação do fio pode ter valores diferentes para a face e para o canto. Nestes casos, 
deverá ser considerado o valor mais desfavorável. 
 
A avaliação da inclinação do fio poderá ser feita apenas por observação, nos casos em que se verifique 
ser muito reduzido; ou se for necessária a medição, com utilização de um riscador (FIG. 3.11) de 
acordo com a EN 1310, ou simplesmente com um marcador e um esquadro. 

 

 
 
 

FIG. 3. 11 – Riscador e modo de utilização. 

 

 O riscador, consiste numa manivela provida de uma maçaneta articulada num extremo e de uma 

agulha ligeiramente inclinada no outro (FIG. 3.11). De acordo com a EN 1310, a agulha deverá ser 

pressionada contra a superfície da madeira, aplicando uma pressão suficiente mas não excessiva, ao 

mesmo tempo que o riscador é arrastado ao longo da peça na direcção presumível do fio. Desta forma, 

se a pressão aplicada for a correcta, a agulha deixará um traço que indicará precisamente a direcção do 

fio (FIG.3.11).  

Como verificação é recomendado que se trace várias linhas adjacentes, próximas entre si. 

 

3.4.5 FENDAS DE SECAGEM 

Considera-se que fendas de secagem superficiais podem ser desprezadas, assim como todas as lesões 

superficiais.  

O comprimento das fendas, Lf, é medido ao longo do eixo do elemento de madeira, entre as 

perpendiculares que delimitam os extremos da fenda (FIG. 3.12). Pode ser considerado um 

agrupamento de fendas, se estas se encontram sobrepostas., sendo o valor apresentado para o seu 

comprimento, a medida na longitudinal dos extremos das fendas consideradas 

Não se terão em conta as fendas cujo comprimento, Lf, seja inferior à menor dimensão das duas 

seguintes: ¼ do comprimento total do elemento estrutural, e 1 metro.  

 

 

FIG. 3. 12 – Determinação do comprimento da fenda, Lf. 
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As fendas repassadas, ou seja, que se verificam no mesmo elemento em faces opostas, não são 

admissíveis, e implicam a substituição do elemento estrutural em questão ou o seu reforço, se tal for 

possível. No entanto, a fenda pode ser considerada não repassada (mesmo que esteja presente em faces 

opostas), desde que: 

• A distância entre fendas em faces oposta, medida na perpendicular às mesmas (“a”), seja 

superior ao valor máximo da profundidade de cada uma das fendas (ver figura 3.13); 

Caso este ponto não seja cumprido poderá mesmo assim admitir-se como fenda não repassada desde 

que a soma da profundidade das fendas seja menor que 2/3 da dimensão da face onde se apresentam. 

(ver figura 3.13.). 

 

 

Fendas não repassadas se: a ≥max (f1,f2); e/ ou (f1+f2) ≤ 2/3 b 

FIG. 3. 13 – Critério de determinação de fendas repassadas 

 

A medição das fendas resulta da relação entre a profundidade da fenda e a dimensão do lado da peça a 

que se refere, (FIG. 3.14. a). A medição da profundidade da fenda, f, como se verifica nas figuras 3.13 

e 3.14, é efectuada paralelamente à face a que se refere, desde o extremo do elemento até ao ponto 

mais interior. No caso de fendas sobrepostas (FIG. 3.14 b), é considerada a profundidade máxima que 

engloba todas elas. Quando existam várias fendas numa mesma secção (FIG 3.14 b), situadas em faces 

opostas mas não repassadas, a avaliação é feita considerando a soma da profundidade máxima da 

fenda em cada face, e relacionando este valor com a dimensão da face (ou canto). 
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        a) Avaliação da fenda: f/b               b) avaliação da fenda: (f1+f2)/b 
 

FIG. 3. 14 – Critério de medição de fendas 

 

A avaliação da profundidade das fendas é tão ou mais importante que o comprimento longitudinal da 

fenda. Esta medição que será mais facilmente identificável nos topos, devido à já referido inserção 

usual das vigas nas paredes de apoio, poderá ser de difícil realização, ou mesmo inviável. A 

profundidade, embora sem tanto rigor, poderá ser medida ao longo do comprimento do elemento não 

se podendo, no entanto, verificar se as fendas são repassadas ou não. No caso da impossibilidade de 

medição, ficará ao entender do técnico a avaliação da consideração deste critério ou outro método de 

medição para além do aqui referido. 

 

3.5. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL POR OBSERVAÇÃO IN SITU  

3.5.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por comparação e análise dos Quadros 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, anteriormente referidos, obtiveram-se dois 

quadros finais para aplicação a madeira estrutural in situ, Quadros 3.8 e 3.9, válidos para avaliação de 

Pinho Nacional (Resinosa) e Carvalho e Castanho (folhosa). A escolha destas três espécies deve-se ao 

facto de serem as mais utilizadas na construção em Portugal, tanto em construções antigas como na 

actualidade. Embora a pré-norma italiana apresente apenas um quadro geral para todas as espécies, 

concluiu-se que devido às diferenças entre as espécies e as suas características mecânicas, não seria 

lógico serem classificadas utilizando os mesmos valores limite. 

Os valores apresentados nos quadros estão associados aos métodos de medição de defeitos referidos 

no ponto 3.4, e para esclarecer qualquer dúvida na sua interpretação e método de medição, será 

necessário recorrer a este ponto. São explicadas as opções tomadas para chegar ao quadro final e aos 

valores limite dos defeitos. Estes quadros estão de acordo com as regras definidas tanto na EN 14081-

1 como na EN1310, nunca esquecendo que estas normas são para aplicação apenas em madeira nova. 

Como todas as medições são efectuadas in situ, é importante que sejam cumpridas algumas condições 

preliminares para que os valores obtidos sejam válidos (ver ponto 3.2.2): Acessibilidade, Limpeza e 

Luminosidade. A ausência total ou parcial destas condições prévias poderá respectivamente impedir a 

inspecção ou limitar a quantidade e qualidade das informações dela obtidas. 
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De realçar que se trata de uma avaliação por observação, não estando prevista a utilização de 

quaisquer aparelhos de medição ou análise ou mesmo ensaios não destrutivos, não sendo, no entanto 

de excluir a sua utilização para obter algum valor que se apresente essencial, como a determinação do 

teor em água, ou o retirar de uma amostra para análise mais pormenorizada em laboratório. Esta é uma 

forma de obter valores mais fiáveis e da corroboração dos valores obtidos pela classificação visual. 

Pela dificuldade que uma classificação in situ implica, optou-se por definir apenas uma classe de 

qualidade, que receberá a definição de “Aprovada”, quando são cumpridos todos os valores limite 

especificados. Os restantes elementos de madeira são classificados como “Rejeitada”.  

Pelo quadro resumo 3.7 consegue-se perceber a variabilidade de normas de classificação visual e de 

correspondência entre classes de qualidade e classes de resistência. A classe de resistência considerada 

depende do tipo de espécie em estudo e da norma de classificação aplicada.  

 

Quadro 3. 7 – Exemplo de correspondência de classes de qualidade e classes de resistência considerado na EN 

1912. 

 

 

A pré-norma italiana não faz nenhuma correspondência entre as classes de qualidade e as classes de 

resistência, apresentando em vez disso, tensões admissíveis para cada uma das espécies. 

Para a proposta em estudo achou-se que seria mais adequado seguir o exemplo italiano e não atribuir 

nenhuma classe de resistência segundo os critérios da NP EN338, atribuindo assim apenas valores 

resistentes mínimos. Estes valores supõem-se sempre do lado da segurança, pois têm como base as 

tensões características referidas na NP EN 338 para a classe de resistência mais baixa tanto para as 

Resinosas como as Folhosas, respectivamente C18 e C30. As propriedades mecânicas consideradas 

foram: 

• Módulo de Elasticidade na direcção do fio, Em; 

• Resistência Característica à flexão na direcção do fio, fm,k; 
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• Resistência Característica à compressão na direcção do fio, fc0,,k 

• Resistência Característica à tracção na direcção do fio, ft,0,k; 

 

E admitiu-se para cada uma delas as seguintes considerações (ver ponto 3.5.4): 
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3.5.2.PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO PARA MADEIRA NACIONAL DE PINHO 

A proposta de classificação apresentada no Quadro 3.8 é apenas válida para aplicação a Pinho, daí os 

valores limite apresentados para os defeitos, serem adaptados de normas que, de um modo geral, 

apenas consideravam esta espécie. 

 

Quadro 3. 8 – Proposta de classificação visual in situ - Pinho 

 

 

 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 

 

58 

Os valores limite para os nós, descaio, e inclinação do fio, foram retirados da norma italiana, por 

considerar-se serem os mais adequados para a madeira in situ.  

No caso dos nós isolados não é feita a distinção entre a relação dos nós com a espessura ou com a 

altura do elemento, ou seja, o valor apresentado é a razão entre o diâmetro mínimo do nó e a dimensão 

do lado da secção a que se refere (b ou h). Estas medições são efectuadas de acordo com o 

estabelecido no ponto 3.4.2. São definidos valores limite para nós agrupados, o que não acontece na 

classificação visual de madeira nova, porque é necessário ser mais rigoroso nestes casos, e sabe-se que 

os nós influenciam muito a resistência da madeira. 

Os valores limite para o descaio são semelhantes aos apresentados nas normas para madeira nova, e a 

sua medição é feita segundo o critério descrito em 3.4.3.  

Para a inclinação do fio, optou-se pelos valores correspondentes à medição feita na secção tangencial, 

pois será este o caso mais frequente. 

Os valores limite para as fendas estão de acordo com o previsto na norma espanhola UNE 56544, pois 

é a única norma que contempla a profundidade das fendas, e tem em conta simultaneamente o seu 

comprimento (medido paralelamente à direcção do eixo da peça). Para uma correcta medição deste 

defeito é necessário ter em atenção todos os parâmetros enunciados no ponto 3.4.5. A medição deste 

parâmetro em obra, principalmente da profundidade da fenda, pode ser extremamente difícil, ou 

mesmo impossível, e isso deve ser tido em conta na análise visual. Por vezes, para madeira nova, 

considera-se que as fendas não terão grande influência na resistência mecânica. No entanto verifica-se 

que para madeira antiga, este é um parâmetro que é muito importante avaliar, e de enorme influência 

no elemento. 

 

3.5.3. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO PARA CARVALHO E CASTANHO 

A proposta de classificação para folhosas foi mais difícil de obter, pois no conjunto das normas 

europeias, poucas são as que apresentam uma proposta de classificação visual para Folhosas, e das 

normas em estudo, apenas a NF B52-001 faz referência à classificação do Carvalho, embora o seu 

carácter na norma seja apenas informativo. Deste modo, os valores adoptados para o Quadro 3.9 

referentes aos nós, descaio, inclinação do fio, alterações biológicas e massa volúmica, foram adaptados 

do indicado na NF B52-001. Achou-se importante a consideração das fendas, considerando-se que os 

valores limite e os métodos de medição podiam ser semelhantes aos adoptados para Resinosas.  

Foram incluídos dois parâmetros novos em comparação com a proposta das Resinosas: ataques 

biológicos e massa volúmica. A madeira das Folhosas é mais propícia para o desenvolvimento de 

ataques biológicos, e em madeira antiga este pode ser um factor muito condicionante da resistência. 

Quanto à massa volúmica, são apresentados dois valores mínimos para o Carvalho e o Castanho. Estas 

duas espécies foram escolhidas já após a realização dos ensaios, pois são as espécies predominantes 

nos provetes em estudo.  
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Quadro 3. 9 – Proposta de classificação visual in situ – Carvalho e Castanho 

 

 

 

 

 

3.5.4 VALORES DE CÁLCULO 

Os Quadros 3.10 e 3.11 apresentam as propostas de valor de cálculo a considerar para vigas aprovadas 

por classificação visual in situ respectivamente para Carvalho e Castanho, e para Pinho 

 

Quadro 3. 10 – Valores de Cálculo. Proposta de Classificação in situ para Carvalho e Castanho 

 

 

                                                      
1
 As alterações biológicas terão de estar completamente inactivas. Deverá ser comprovada a 

estabilidade estrutural para as secções residuais. 

1 
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Quadro 3. 11 - Valores de Cálculo. Proposta de Classificação in situ para Pinho  
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4 
VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CLASSIFICAÇÃO.CAMPANHA 
EXPERIMENTAL  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se neste capítulo a campanha experimental de validação da proposta de classificação visual 

definida no capítulo 3.  

O trabalho realizado seguiu uma metodologia de experimentação de onde se realçam quatro tópicos: 

• Selecção, recolha e preparação dos provetes; 

• Análise visual de defeitos e respectiva classificação visual utilizando a proposta de 

classificação definida no capítulo 3. 

• Ensaios mecânicos (ensaios de compressão e de flexão); 

• Validação da proposta por comparação dos valores obtidos na classificação visual e nos 

ensaios. 

A recolha e preparação dos provetes envolve todo o trabalho realizado desde que os elementos saíram 

da estrutura de madeira de um edifício que se encontra em processo de reabilitação. Ainda em obra 

foram preparados provetes não normalizados com as dimensões pretendidos, e limpos de sujidade e 

ataques bióticos. A determinação de propriedades físicas tais como o Teor em Água e a Densidade, foi 

efectuada em laboratório, pois representam parâmetros essenciais para aplicação da metodologia de 

classificação visual proposta. 

Os ensaios mecânicos representam o ponto-chave deste capítulo, pois fornecem os dados necessários 

para a validação da proposta e permitiram simultaneamente obter um conhecimento mais rigoroso das 

amostras. Foram divididos em três fases distintas: 

• Ensaios à compressão destrutivos para determinação da resistência de compressão paralela às 

fibras; 

• Ensaios de flexão não destrutivos para obtenção do módulo de elasticidade; 

• Ensaios de flexão destrutivos para determinação do valor da resistência à flexão; 

 

Os ensaios devem necessariamente levar em consideração todos os factores que influenciam a variação 

das características do material, tanto os factores naturais, decorrentes da própria natureza do material, 
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como os factores tecnológicos, decorrentes da técnica de execução dos ensaios. De entre os factores 

naturais destacam-se a espécie botânica, a massa volúmica, a presença de defeitos, e o teor em água. 

Quanto aos factores tecnológicos, ou seja, aqueles que resultam dos procedimentos de ensaio, destaca-

se a forma e dimensão dos provetes, a orientação das forças aplicadas em relação à direcção das fibras, 

e a velocidade de aplicação das cargas. 

 

Foi importante a consulta de normas relacionadas com a determinação de propriedades físicas e 

mecânicas da madeiras: 

• NP EN 408 - Estruturas de madeira. Madeira para estruturas e madeira lamelada-colada. 

Determinação de algumas propriedades físicas e mecânicas. 

• NP 616 –Madeiras. Determinação da massa volúmica. 

 Embora as normas referenciadas não possam ser seguidas na sua totalidade, principalmente porque os 

provetes da amostra ensaiada não cumprem as dimensões exigidas pelas mesmas, é possível retirar 

conceitos importantes e que podem de um modo geral ser aplicados, para além de serem úteis para 

estabelecer os esquemas de realização do ensaio. 

 

4.2. RECOLHA E PREPARAÇÃO DE PROVETES 

4.2.1 DESCRIÇÃO DOS PROVETES 

As amostras em estudo são pontas de viga, escolhidas aleatoriamente de um edifício em reabilitação 

na zona da ribeira do Porto.  

O edifício situa-se junto à Rua Infante D. Henrique, e pertence ao quarteirão do Infante, inserido no 

projecto de reabilitação «Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana». A sua construção data de 

finais do século XVIII, embora apresente vestígios de estruturas do século XV (Porto Vivo, 2005) 

Devido ao estado precário e muito degradado de todo o edifício e do seu conteúdo, a solução adoptada 

foi a de substituição total da estrutura de madeira por novos materiais, daí que se tornou exequível 

cortar pontas de viga e trazê-las para o laboratório de Sistemas e Componentes da FEUP. 

 

Ao todo, foram recolhidas e preparadas vinte e seis amostras de viga, sendo cada uma delas 

representada por: 

• Um provete com um metro de comprimento; 

•  Um provete de pequena dimensão, de forma paralelipipédica, com secção transversal de 

cerca de 20x30 cm2. 

Previa-se inicialmente, a possibilidade de realizar a classificação visual in situ, e por isso a limpeza 

das vigas seria executada na sua posição real na estrutura. Mas, devido à falta de condições de 

segurança, esta opção não foi viável, sendo o seu tratamento feito ainda em obra, mas com as vigas 

retiradas da sua posição original in situ. Para além das condições de segurança e da sujidade das vigas, 

destaca-se também a falta de luz. Todos estes parâmetros têm de ser considerados, e obrigam numa 

inspecção in situ, a tomar um conjunto de medidas e acções bem definidas a priori, das quais depende 

a qualidade da classificação visual a efectuar. 

O tratamento das amostras foi necessário, para tornar as faces o mais paralelas possível, pois as vigas 

originais tinham forma irregular (FIG. 4.1), e também devido ao ataque biótico (FIG. 4.2) verificado 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 
   

    63 

em algumas delas. Em alguns dos casos, o resultado final não foi o desejado, pois mesmo após o 

tratamento a forma mantinha-se bastante irregular. 

 

Como já referido, o processo de preparação das amostras inclui, não só a limpeza e tratamento, feito 

ainda em obra, mas também a determinação de todos as propriedades físicas necessárias antes de se 

iniciar a classificação visual, tal como a massa volúmica e o teor em água, já executadas em 

laboratório. E, ainda, todo o processo de caracterização, de forma a tornar as amostras facilmente 

identificáveis e diferenciáveis, tendo-se optado pela marcação de um número em cada uma delas, que 

é a forma de identificação usada em todos os ensaios. 

 

 

FIG. 4. 1 – Fotografia de vigas in situ onde se pode verificar a sua forma muito irregular. 
 

 

 

FIG. 4. 2 – Exemplo de ataque biótico presente nos provetes em estudo mesmo após limpeza (Provete N.º 10). 
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4.2.2 – DETERMINAÇÃO DO VALOR DO TEOR EM ÁGUA 

A água existe na madeira em três estados: água de constituição, água de embebição e água livre. 

A água de constituição encontra-se em combinação química com os principais constituintes do 

material lenhoso. Não é eliminada na secagem e a madeira que apenas apresenta este tipo de água diz-

se anidra (seca em estufa). 

 

A água de embebição está impregnada nas paredes das células lenhosas provocando uma 

considerável expansão destas. Há, assim, uma alteração notável do volume da peça de madeira com a 

variação da água de embebição, e todo o comportamento físico e mecânico é influenciado. De facto, 

por exemplo para a resistência à compressão pode-se verificar uma variação de 4 a 5 % e, para a 

resistência à flexão uma variação de 2 a 4% quando a humidade varia de 1% (água de embebição) 

(Coutinho, 1999). 

Quando as paredes das células estão completamente saturadas de água de embebição, mas a água 

ainda não extravasou para os vazios celulares (sem água livre), diz-se que a madeira atingiu o ponto de 

saturação das fibras (PSF). Para a maioria das espécies este valor rondará os 25 a 30 %. 

 

A água livre é a água que começa a encher os vazios capilares depois de ser atingido o PSF. Nem a 

presença, nem o retirar desta água livre, provocam alterações dimensionais na madeira, verificando-se 

apenas um aumento ou redução do peso global das peças. 

Do ponto de vista da utilização, conforme o seu teor em água, as madeiras classificam-se em:  

• Madeira verde – Teor em água acima do PSF (mais de 30 %, em geral); 

• Madeira comercialmente seca – Teor em água inferior a 20 %; 

• Madeira seca ao ar – Valores de teor em água entre os 14 e 18 %; 

• Madeira dessecada – Valores de teor em água dos 0 aos 14 %, em geral só atingidos por secagem 

artificial; 

• Madeira anidra – Apresenta 0% de Humidade. 

Abaixo de 20% a madeira pode considerar-se, em geral, ao abrigo do ataque dos agentes de destruição, 

sendo este o teor mínimo necessário à proliferação de fungos e bactérias. 

A determinação do teor em água por secagem em estufa é o método usado para verificações 

laboratoriais ou sempre que se exigir uma avaliação mais rigorosa (NP 614, 1973). Para aplicações 

práticas, recorre-se normalmente a métodos expeditos que permitem uma leitura instantânea da 

humidade, como sejam os humidímetros de contacto ou de agulha, sendo este último o utilizado neste 

estudo (FIG. 4.3). 
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FIG. 4. 3 – Determinação do Teor em água. Humidímetro de agulha. 

 

Estas medições foram efectuadas nos provetes de maiores dimensões, pois considerou-se serem mais 

representativos da viga original. Verificou-se que, ao colocar o aparelho a medir em locais diferentes 

do elemento, por vezes se obtinham valores díspares do teor em água; para além do facto de os valores 

medidos na face serem diferentes dos valores medidos no canto. Isto pode de forma empirica ser 

explicado pelo processo de limpeza que foi efectuado, fazendo com que a madeira, nestes casos, 

represente zonas mais interiores da viga original, e por isso com um teor em água superior ao da face 

adjacente que não foi limpa, tendo em consideração, claro, que a humidade varia de forma crescente 

do exterior para o interior do elemento. 

Por esta razão, em cada provete foram retirados um total de seis valores, três da face e três do canto, 

medidos nos extremos e no centro. No Quadro 4.1 apresentam-se também os valores médios 

considerados na face e canto, e o valor final obtido. 
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Quadro 4. 1 - Teor em Água  
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4.2.3 DETERMINAÇÃO DA MASSA VOLÚMICA 

A massa volúmica constitui uma das propriedades físicas mais importantes da madeira, pois dela 

dependem a maior parte das suas propriedades físicas e tecnológicas, servindo na prática como 

referência para a classificação da madeira. Conhecendo a grande variabilidade da estrutura interior do 

lenho, é fácil compreender que cada espécie possui uma massa volúmica característica, podendo 

também ocorrer variações dentro da mesma espécie. 

Para a proposta de classificação poder ser aplicada é necessário saber qual a espécie de madeira dos 

provetes em estudo, ou pelo menos conseguir a distinção entre o grupo das Folhosas e Resinosas. Não 

sendo possível a realização de ensaios de laboratório mais rigorosos e representativos, a forma 

utilizada para identificar a espécie foi a massa volúmica, determinada para os provetes mais pequenos 

e a observação visual cuidada das peças.  

A massa volúmica é o quociente entre a massa e o volume de um provete, apresentada em Kg/m3. A 

massa do provete foi determinada por pesagem, utilizando uma balança digital, e o volume por 

medição das arestas com utilização de uma fita métrica. De acordo com as especificações da NP 616 

(1973) o provete deve apresentar, de preferência, forma cúbica com 20 mm de aresta; mas permite a 

utilização de provetes diferentes do indicado desde que tenham forma prismática e as suas dimensões 

em qualquer direcção estejam compreendidas entre os 20 e os 60 mm. O provete deve ainda ser, de 

madeira sã e isenta de nós, fendas ou outros defeitos. Os provetes em estudo não têm as dimensões 

especificadas, apresentam alguns defeitos, e alguns deles têm uma secção variável, tendo sido por 

vezes necessário efectuar três medições separadas em posições diferentes do provete para se poder 

retirar um valor mais correcto. Os valores obtidos são por isso apenas uma aproximação, mas 

admitem-se como um bom ponto de referência. In situ, seria necessário recorrer a métodos não 

destrutivos, utilizando por exemplo, o Resistograph (ver capítulo 3 – 3.2.5). 

A massa volúmica está estreitamente relacionada com o teor em água, e os seus valores vêm sempre 

associados a ele, sendo importante que tanto o peso como o volume sejam determinados para o mesmo 

teor em água. Qualquer alteração da humidade acarretará uma alteração do peso e, abaixo do PSF, uma 

alteração no peso e no volume. Neste caso particular, embora se considere este facto, subsiste alguma 

incongruência nos resultados, visto que o teor em água foi determinado nos provetes de maiores 

dimensões, e a massa volúmica nos provetes mais reduzidos, admitindo-se que tinham as mesmas 

características (foram retirados da mesma viga de grandes dimensões). 

Para um teor em água de 12%, a massa volúmica da madeira pode variar de 100 a 1500 Kg/m3. Sabe-

se por experiência que valores elevados da massa volúmica (600 a 800 Kg/m3) corresponderão a 

Folhosas, e valores reduzidos (350 a 550 Kg/m3) a Resinosas. No entanto algumas das espécies podem 

apresentar valores dúbios. Como se vê pelo Quadro 4.2, os valores obtidos não conduziram à 

identificação clara e precisa e com a certeza necessária que se esperava, sendo uma mais valia a ajuda 

do conhecimento e experiência do Professor Amorim Faria, e a consulta de bibliografia apropriada 

(Peraza, 2004), que permitiu uma correspondência visual entre fotografias e provetes. 

Este será mais um dos problemas que se colocará numa análise in situ, e sem dúvida, a experiência do 

inspector será um factor decisivo e essencial para uma classificação célere e o mais exacta possível.  

Em laboratório, seria possível determinar com rigor a espécie através de uma análise microscópica de 

uma lâmina de madeira, com o tratamento necessário (em laboratório, as lâminas de madeira têm de 

ser secas e coloridas), e comparação com lâminas – padrão ou com um atlas de microfotografias. 
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Quadro 4. 2 – Identificação da espécie 
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Para a identificação da espécie foram também determinantes algumas características específicas, como 

por exemplo, a coloração azul-escuro em presença de materiais ferrosos que se verifica no Castanho. 

Alguns dos provetes em estudo apresentavam esta coloração junto aos furos dos pregos que tinham 

sido previamente retirados em obra, como se observa na figura 4.4. 

 

 

 
FIG. 4. 4 – Coloração azul junto à zona dos pregos 

 
 

Para melhor se perceberem as características e particularidades de cada uma das espécies 

determinadas, apresenta-se de seguida uma ficha de identificação para cada uma delas e as fotografias 

correspondentes. Para cada espécie é feita:  

• Identificação geral -  com a procedência, a disponibilidade, a durabilidade natural (resistência 

natural da madeira ao ataque por organismos vivos, tal como fungos, insectos e xilófagos 

marinhos); e a impregnabilidade (facilidade de impregnação da madeira por produtos líquidos 

preservadores) (Cruz, H, 1997 a); 

• Identificação dos valores médios das propriedades físicas e mecânicas mais importantes;  

• Descrição geral da espécie com apresentação de algumas particularidades do lenho, muito 

importantes no reconhecimento da espécie. 
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4.2.3.1 – Pinho Bravo  

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome botânico: Pinus Pinaster Ait. 

 

Designações comerciais: Pinho Bravo (Pt), Maritime pine (in), Pin maritime 

(fr), Pino marittimo (it), Seestrandskiefer (al), Pino gallego (es) 

 

 
PROCEDÊNCIA: zona mediterrânica ocidental  

 

DISPONIBILIDADE: fácil  

 
DURABILIDADE NATURAL: pouco durável (fungos), sensível (insectos)  

 

IMPREGNABILIDADE: cerne não impregnável, borne impregnável 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO 

Madeira de resinosa, de cor amarelo pálido no borne e castanho-avermelhado no cerne, textura 

grosseira moderadamente dura e pesada, fácil de trabalhar, pouco durável e com alguma capacidade de 

contracção. A existência do cerne varia para cada árvore mas a percentagem de cerne é sempre pouco 

elevada, particularmente nas árvores jovens ou na região superior do tronco. As camadas de 

crescimento, distintas, originam nas secções transversais os veios, que podem ser do tipo recto ou 

espinhado, consoante a intersecção do plano de corte, imprimindo à madeira de pinho o seu 

característico desenho venado. Os anéis anuais podem ter uma largura variável, embora se mantenha 

normalmente constante o anel de Outono; são em geral mais largos no centro, junto à medula, e mais 

apertados na periferia. A madeira é heterogénea, de fio recto e com acentuado odor resinoso. (Botelho, 

2006) 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 
 
Densidade 
Pinho Bravo -Viana   565 kg/m3  
Pinho Bravo -Leiria   640 Kg/m3  
  
Retracção       
Nervosa 
 
Dureza            
Moderadamente dura (2,2-3,6) 

PROPRIEDADES MECÂNICAS (PEÇAS LIMPAS) 
 
Compressão paralela ao fio (fc,0)   
55 MPa 
 
Tracção perpendicular ao fio (ft,90) 
2,6 MPa 
 
Flexão (fm) 
100 MPa 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 
   

    71 

4.2.3.2 – Castanho 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome botânico: Castanea sativa Mill.  

 

Designação comercial: Castanho (Pt), Sweet chesnut (in), Châtaigner (fr), 

Castagno (it), Edelkastanie (al), Castaño (es) 

 
PROCEDÊNCIA: Bacia mediterrânica da Europa e ásia 

 

DISPONIBILIDADE:Média 

 
DURABILIDADE NATURAL: durável (fungos), sensível (carunchos), 

medianamente durável (térmitas)  

 

IMPREGNABILIDADE: cerne pouco impregnável, borne medianamente 

impregnável 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

DESCRIÇÃO 

Madeira de folhosa, pálida ou castanha, de cerne distinto, poro em anel, textura grosseira e não 

uniforme, desenho venado (tem veios) e por vezes ondulado, dura, leve, fácil de trabalhar e muito 

durável. Madeira de excelente qualidade semelhante à do carvalho. Conserva-se melhor dentro de água 

do que exposto ao ar, não resistindo bem se exposta a intempéries, pela variabilidade das condições a 

que assim está sujeita. É atacada pelo caruncho. Pelo seu conteúdo em ácidos tende a acelerar a 

corrosão nos metais, efeito que agrava na presença de humidade. Devido à presença de taninos podem 

aparecer colorações azuis escuras quando a madeira entra em contacto com metais férricos (Botelho, 

2006). 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 
 
Densidade 
540 – 590 -650 kg/m3  
  
Retracção      
 pouco nervosa 
 
Dureza           
 média(2,1-2,5) 
 

PROPRIEDADES MECÂNICAS (PEÇAS LIMPAS) 
 
Compressão paralela ao fio (fc,0)   
45 MPa 
 
Tracção perpendicular ao fio (ft,90) 
3,0 MPa 
 
Flexão (fm) 
100 MPa 
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4.2.3.3 – Carvalho  

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome botânico: Quercus robur L.  

 

Designação comercial: Carvalho (Pt), Oak (in), Chêne (fr), Rovere (it), 

Stieleiche (al), Roble europeu (es) 

 
PROCEDÊNCIA: Europa, Ásia menor, norte de áfrica 

 

DISPONIBILIDADE: Fácil 

 
DURABILIDADE NATURAL: cerne durável, borne sensível (caruncho 

pequeno).  

 

IMPREGNABILIDADE: cerne não impregnável, borne impregnável. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DESCRIÇÃO 

Madeira de folhosa, com cerne de cor castanho-amarelo claro a castanho, e borne um pouco mais 

claro. A madeira do borne está completamente diferenciada, com anéis de crescimento bem visíveis e 

muito demarcados. No corte radial aprecem raios lenhosos, largos e em forma de grandes traços, 

característicos da madeira de Carvalho. Na secção tangencial aparecem em linhas verticais com um 

cor um pouco mais escura que a madeira envolvente. Apresenta fibra recta e grão grosso e um odor 

bastante forte. A madeira descreve-se como ácida e pode corroer metais como o ferro ou o aço em 

contacto com ela. Os vapores provenientes da madeira verde, podem também ser muito corrosivos. 

(Peraza, 2004). 

 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 
 
Densidade 
610 – 710 - 760 kg/m3  
  
Retracção      
medianamente nervosa 
 
Dureza           
 Moderadamente dura (3,5-4,4) 
 

PROPRIEDADES MECÂNICAS (PEÇAS LIMPAS 
 
Compressão paralela ao fio (fc,0) 
50 Mpa 
 
Tracção perpendicular ao fio (ft,90) 
4,0 MPa 
 
Flexão paralela à fibra (fm) 
120 MPa 
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4.3. CLASSIFICAÇÃO VISUAL DAS AMOSTRAS 

Para a classificação visual foram utilizados os quadros definidos na proposta de classificação visual 

(capítulo 3) e foram seguidos todos os métodos de medição aí apresentados. De realçar, mais uma vez, 

que a proposta de classificação foi definida para ser aplicada in situ. Neste caso, essa hipótese não foi 

viável devido às condições precárias do edifício, daí a sua análise em laboratório. Por muito que se 

tente, e seja de toda a relevância garantir em laboratório as condições existentes na obra, isso não é, na 

prática possível. As condições de ambiente, como por exemplo a humidade poderão ser mantidas 

aproximadamente iguais, mas as condições de acesso às peças serão sempre muito mais favoráveis em 

laboratório, e poderão levar a conclusões que não eram viáveis em obra. Questões como luminosidade, 

ou posição do elemento na estrutura, não são colocadas, e a limpeza foi, como seria de esperar, muito 

mais fácil de executar com o elemento fora da sua posição inicial na estrutura.  

Para cada um dos vinte e seis provetes com um metro de comprimento, foi realizada uma ficha de 

classificação visual, apresentada em Anexo (A.1 – Fichas de classificação visual in situ). 

Estas fichas de classificação seguem um modelo que pode facilmente ser preenchido in situ, 

recorrendo aos processos de observação e medição referidos no capítulo 3. Cada uma das fichas, 

apresenta como cabeçalho uma apresentação sumária das suas características base: secção, 

comprimento, massa volúmica, e espécie. Segue-se a análise visual propriamente dita, com a análise 

de defeitos (nós, inclinação do fio, fendas de secagem, descaio), e uma secção de comentários onde se 

incluem todos as observações que se achem pertinentes sobre o elemento e que não foram incluídos 

nos trechos anteriores. Por último é feita a classificação podendo ter-se, independentemente de ser 

resinosa ou folhosa, um provete classificado como “APROVADO”, se é de boa qualidade, ou 

“REJEITADO”, se não cumprir os valores limite definidos. O Quadro 4.3 é um resumo dos resultados 

obtidos com a classificação visual.  

O facto de se terem definido as vigas a rejeitar, ou seja aquelas que não cumpriam os parâmetros 

considerados mínimos, e que portanto não teriam porventura a resistência necessária, é um dos pontos 

mais importantes desta classificação, pois são estes os elementos que deverão ser obrigatoriamente 

seleccionadas em obra.  

A atribuição de uma capacidade resistente, estará de acordo com a classificação anterior, tendo-se 
definido para a resistência característica de compressão paralela ao fio (fc,0,,k), e para a resistência 

característica à flexão (f,m,k) os valores apresentados no Quadro 4.4. Estes valores são admitidos como 

estando do lado da segurança, o que seria então posteriormente verificado nos ensaios mecânicos. 
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Quadro 4. 3 – Resumo da classificação Visual -Qualidade/Resistência 
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Quadro 4. 4 – Resistências mecânicas consideradas. Valores Característicos. 

 

fc,0,k – Resistência característica de compressão paralela ao fio (MPa) 

      fm,,k – Resistência característica à flexão (MPa 

 

Algumas das vigas originais chegavam a ter seis metros de comprimento, sendo estes provetes uma 

pequena parte da totalidade, podendo considerar-se como zonas criticas que foram escolhidas para 

serem avaliadas, o que será sempre praticável in situ. No entanto, é sempre importante a consideração 

do todo para ter uma noção mais real do modo como a zona crítica em estudo influencia o elemento. 

Este é um dos factores condicionantes nestes resultados, e o facto de não se saber de que forma o 

provete estava representado na viga em obra, deixa algumas questões por responder, para além de não 

ser possível aplicar com todo o rigor a proposta de classificação visual. 

Por exemplo, o facto dos provetes terem um metro de comprimento condiciona desde logo a medição 

das fendas de secagem, pois um metro é o valor mínimo de comprimento de fendas, para estas não 

serem desprezadas na classificação. Daí se justifique, que embora alguns dos provetes apresentem 

fendas repassadas, que fazem com que sejam rejeitados face à aplicação da proposta de classificação 

visual, admite-se que mesmo assim, as fendas não são relevantes, pois não se conhece qual o seu 

desenvolvimento na viga original. Um outro aspecto importante, ainda relativamente às fendas, é que a 

sua análise é maioritariamente executada nos topos, e em obra será quase sempre inviável, obter estes 

valores, devido à disposição das vigas com os topos encastrados na parede. A partir dos ensaios será 

possível demonstrar qual a verdadeira influência das fendas, e de que forma estas considerações terão 

influência nos resultados. 

Quanto ao ataque biológico, que é muito frequente em elementos de madeira antigos, e que estava 

presente na maioria dos provetes, como estava inactivo não se considera ter mais influência na 

madeira. No entanto, devido à limpeza destas zonas, com o fim de evitar novos ataques e de modo a 

retirar lenho já sem capacidade resistente, tem como consequência a formação de descaios e a 

diminuição da secção útil da viga. Mas tal como as fendas, o descaio tem de ser analisado para a 

generalidade da viga, para um bom enquadramento da sua influência.  

Por tudo isto, os provetes que foram rejeitados tiveram como principal condicionante a presença de 

nós ou agrupamento de nós de grandes dimensões, um dos defeitos que mais intervém na capacidade 

de resistência da madeira. 

 

 

 

 

 

 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 
 

76 

4.4. ENSAIO DE COMPRESSÃO PARALELO ÀS FIBRAS  

Com os ensaios de compressão pretendeu-se obter uma estimativa do valor máximo da tensão de 

rotura à compressão das amostras. Existem dois tipos de ensaio à compressão, o paralelo às fibras e o 

perpendicular às fibras (FIG 4.5). Foi apenas realizado o ensaio paralelo às fibras, utilizando os 

provetes mais pequenos. 

                

FIG. 4. 5 – Esquemas de aplicação de forças paralelas e perpendiculares às fibras de um elemento de madeira 

 

Como o próprio nome do ensaio sugere, a compressão paralela às fibras ou compressão axial, é 

avaliada com a aplicação de uma carga no sentido das fibras da madeira, com velocidade controlada, 

até à sua ruptura. A solicitação de compressão no sentido axial provoca a separação das fibras 

longitudinais, diminuindo assim a coesão do elemento estrutural, e consequentemente, a sua 

resistência global. 

A EN 408 (2003) especifica que a peça a ensaiar deve corresponder à totalidade da secção transversal 

e ter um comprimento de seis vezes a menor dimensão da secção transversal. Acrescenta ainda, que as 

superfícies dos topos devem ser cuidadosamente preparadas para assegurar que são planas, paralelas 

uma à outra e perpendiculares ao eixo da peça. A dimensão dos provetes utilizados para o ensaio, não 

cumpria o que é exigido na norma, e muitos dos provetes não tinham os topos paralelos. 

A especificação das dimensões dos provetes utilizada nos ensaios é muito importante, pois é um dos 

factores que terá influência na resistência à compressão axial da madeira: 

• Quanto maior for a secção transversal do provete, maior será o impedimento da expansão 

transversal da madeira (dilatação), resultando numa resistência à compressão mais alta; 

• Quanto maior o comprimento do provete, maior será a tendência de quebrar, rachar e 

empenar, apresentando, em consequência, baixa resistência à compressão axial 

Sabe-se ainda, que a resistência dos elementos estruturais de madeira à compressão axial está 

intrinsecamente ligada aos seguintes factores (Botelho, 2006 b):  

• Teor em água – atinge-se o valor máximo de resistência à compressão quando a madeira está sob o 

estado anidro, e mínimo, quando supera o PSF de cerca de 30% de humidade;  

• Massa volúmica – quanto maior for esta grandeza, maior será o valor da resistência à compressão 

axial;  

• Defeitos – têm pouca influência nos valores obtidos para esta grandeza. Os nós aderentes podem 

alterar no máximo o valor final em 20%; ao contrário do que sucede na flexão, quando esse defeito se 

situa na zona de tracção e pode conduzir a baixas radicais dos valores obtidos nos ensaios à rotura. 
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Segundo a NP EN 408, o elemento de ensaio deve ser carregado concêntricamente, usando cabeças de 

carga esféricas ou outros dispositivos que permitam a aplicação de uma força de compressão sem 

induzir flexão. Após a aplicação de uma força inicial, as cabeças de carga serão travadas, de forma a 

impedir a ocorrência de rotação. Na figura 4.6 é possível visualizar um provete a ser ensaiado à 

compressão na prensa de ensaios existente no Laboratório de Sistemas e Componentes da Faculdade 

de Engenharia do Porto. 

 

 

FIG. 4. 6 – Fotografia de ensaio à compressão paralelo às fibras. Laboratório de Sistemas e Componentes da 
FEUP. 

 

A rotura neste ensaio normalmente ocorre num plano mais ou menos inclinado dentro da madeira. O 

tipo de rotura mais frequente é representado na figura 4.7, onde a deformação foi provocada de forma 

exagerada para melhor visualização. No plano dos raios (tangencial), a madeira é mais fraca que nos 

sentido radial. Como consequência, ocorre o deslizamento das fibras no sentido tangencial com o 

avanço da deformação, num ângulo de aproximadamente 45º em relação à direcção das fibras na 

madeira. 

 

FIG. 4. 7 – Rotura típica apresentada em provestes testados para avaliar a compressão axial (Morechi, 2007). 
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Na figura 4.8 é possível observar a deformação real ocorrida num dos provetes de pequena dimensão 

ensaiado à compressão paralela ao fio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIG. 4. 8 – Exemplo de rotura ocorrida num dos provetes (N.º3). a) e c) antes da realização do ensaio à 
compressão; b) e d) após o ensaio de compressão 

 

O resultado deste ensaio é o valor da força máxima de rotura para cada um dos provetes, visível no 

Quadro 4.5. Neste quadro está também apresentada uma estimativa do valor da força máxima de rotura 

obtido a partir da resistência máxima à compressão da proposta de classificação (Quadro 4.3). Como o 

que interessa analisar e pode ser comparado entre si e com os valores da proposta de classificação, são 

as tensões resistentes reais, estas foram calculadas fazendo um cálculo inverso do anterior, a partir da 

força máxima obtida no ensaio. Nos provetes 15, 20 e 24 não foi possível realizar o ensaio porque 

apresentavam os topos muito desnivelados. 

A resistência à compressão paralela ao fio, fc,0 , é dada pela expressão: 

a) b) 

c) d) 
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Quadro 4. 5 – Resultados do ensaio à compressão paralelo às fibras – Força de rotura. 

 

Nota :  R – vigas rejeitadas na classificação visual 

           Vigas não ensaiadas  
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4.5 ENSAIOS À FLEXÃO 

O objectivo destes ensaios é o de obter o valor da resistência de rotura à flexão, e do módulo de 

elasticidade à flexão, utilizando os provetes com um metro de comprimento. 

Tanto o ensaio para determinação do módulo de elasticidade em flexão como o ensaio para 

determinação da resistência à flexão, têm os mesmos esquemas de ensaio, segundo a NP EN 408. A 

NP EN 408 estabelece que a peça a ensaiar, simplesmente apoiada, deve ser carregada simetricamente 

em flexão em dois pontos de um vão igual a dezoito vezes a altura da secção. Diz ainda que, se a peça 

e o equipamento não permitirem que tais condições sejam exactamente atingidas, a distância entre os 

pontos de aplicação das forças e os apoios pode ser alterada de um valor não superior a 1,5 vezes a 

altura da secção da peça, e o vão e o comprimento da peça podem ser alterados de uma valor não 

superior a três vezes aquela altura, sem prejuízo do ensaio (FIG. 4.9), ou seja, prevê uma relação vão 

altura de, 318 ±=
h

L .  

 

 
FIG. 4. 9 – Esquema de ensaio à flexão. (NP EN 408, 2003) 

 

Como se estava condicionado pelas dimensões dos provetes, que apresentavam um metro de 

comprimento, e também pela prensa de ensaio, não foi possível cumprir o esquema de ensaio 

estabelecido na NP EN 408. Os valores adoptados para o vão e distância dos pontos de aplicação das 

forças aos apoios estão esquematizados na figura 4.12. Na figura 4.10 é possível ver a prensa de ensaio 

e um dos provetes a ser ensaiado à flexão. A medição da flecha é feita no centro do vão de aplicação 

das cargas (FIG. 4.11). 
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FIG. 4. 10 - Fotografia do ensaio à flexão. Laboratório de Sistemas e Componentes da FEUP. 

 

       
 

A ideia inicial, consistia em realizar apenas um ensaio destrutivo com uma das amostras, 

determinando o valor da força máxima de rotura e posteriormente o valor da resistência, que podia ser 

comparado com o valor considerado através da classificação visual (Quadro 4.3). Os restantes provetes 

seriam apenas ensaiados até metade da carga de rotura (valor estimado), para poder determinar o 

módulo de elasticidade. Como se verá de seguida o procedimento definido inicialmente teve de sofrer 

algumas alterações. 

FIG. 4. 11 – Fotografia do 

dispositivo utilizado para medição 

da flecha no ensaio à flexão. 

Laboratório Sistemas e 

Componentes da FEUP. 
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Começou-se por realizar os ensaios para determinação do módulo de elasticidade, seguindo os 

critérios gerais definidos na NP EN 408 (ponto 10), calculando o que é definido na norma como 

módulo de elasticidade global em flexão, e que será aqui referido apenas como módulo de elasticidade 

em flexão, E. Admite-se, ao considerar apenas o ensaio para metade da carga máxima estimada que o 

elemento em estudo se encontra nesta fase ainda em regime elástico. 

O módulo de elasticidade à flexão estática na direcção do fio é uma propriedade muito importante na 

análise estrutural, constituindo-se como um indicador ou medida da flexibilidade ou rigidez de um 

material. Define-se como material frágil, quando a rotura ocorre ao atingir o limite de 

proporcionalidade, sem se verificar a ocorrência prévia de deformações que indiciem essa situação. 

Esta informação é bastante importante para o cálculo de estruturas, dada a alta correlação existente 

entre o valor do módulo de elasticidade à flexão estática e a tensão instalada no elemento solicitado, e 

entre a massa volúmica e a resistência mecânica da madeira, submetida a esforços axiais (Botelho, 

2006 b). 

O módulo de elasticidade em flexão estática é dado por (NP EN 408): 
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F2 – F1 : é um incremento de força na porção recta da curva força-deformação, em Newton  

w2 – w1 : é o incremento de deformação correspondente a F2 – F1 , em milímetros. 

a : distância entre a posição de uma força e o apoio mais próximo, em milímetros (FIG. 4.12); 

l : vão em flexão, em milímetros (FIG. 4.10); 

b : largura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros; 

h : altura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros; 

 

 

FIG. 4. 12 – Esquema de ensaio à flexão – valores considerados. 

 

O parâmetro da equação  
( )

( )12

12

ww

FF

−

−

 pode ser retirado da regressão linear obtido a partir do gráfico de 

ensaio força – deformação, desde que, segundo a NP EN 408, o coeficiente de correlação linear obtido 

seja superior a 0,99. Este valor é demasiado rigoroso, e por isso, considerou-se mais aceitável para o 

l = 595 mm 

a = 201,5 mm 

b e h (secção variável em 

correspondência com o 

provete ensaiado) 
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estudo admitir que todos os coeficientes de correlação linear superiores a 0,95 seriam aceitáveis. 

Apenas um dos provetes ensaiados, N.º 21, não cumpriu este critério. 

Após a realização dos primeiros treze ensaios para determinação do módulo de elasticidade, percebeu-

se que os resultados eram inconclusivos, chegando a valores muito díspares para o módulo de 

elasticidade, valores que variavam de 2 a 37 GPa, como se pode ver pelo Quadro 4.6. Seriam de 

esperar, de um modo geral, valores que rondassem cerca de 10 GPa. 

No anexo A.2 apresentam-se os gráficos força/deslocamento obtidos no ensaio à flexão para 

determinação do módulo de elasticidade, e as respectivas regressões lineares.  

 

Quadro 4. 6 – Determinação do módulo de elasticidade 

 

Nota :  R – vigas rejeitadas na classificação visual 

 

Após estes resultados, optou-se então por levar as restantes amostras (treze), até à rotura, e para 

aumentar o conjunto de resultados obtido voltar a ensaiar novamente algumas das vigas referidas no 

Quadro 4.6 também até à rotura, e a partir daí determinar o valor da tensão de rotura. Como se verifica 

no quadro 4.7, não foi possível ensaiar a totalidade dos provetes, principalmente devido à 

irregularidade da secção. Foram ensaiados dezassete provetes. 

 

A resistência à flexão fm é dada pela expressão (NP EN 408): 
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2
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a : distância entre a posição de uma força e o apoio mais próximo, em milímetros (FIG. 4.10) 

Fmáx: força máxima, em Newton; 

W : módulo de flexão da secção, em milímetros cúbicos;  )(
66

3
2

mm
hAhb

W ==  (4.4) 

b : largura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros; 

h : altura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros; 

 

Quadro 4. 7 – Resultados do ensaio à flexão - Força de rotura  

 

Nota: R – viga rejeitada na classificação visual 

 

A rotura típica provocada no provete apresenta-se com rompimento no lado oposto ao da aplicação da 

carga (lado sujeito à tracção), normalmente com uma fissura longa que acompanha a linha neutra. O 

lado em que a carga é aplicada (sujeito à compressão) só apresenta deformação plástica 

(esmagamento). Ambas as situações são representadas esquematicamente na figura 4.13. 
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FIG. 4. 13 – Representação da rotura e da deformação plástica num provete submetido ao ensaio de flexão 

estática 

 

Após a prensa de ensaio atingir a força máxima para um determinado provete, o ensaio pára 

automaticamente, não sendo possível observar uma rotura frágil, ou seja nunca se verifica o 

rompimento da viga. Embora durante o ensaio seja possível observar a deformação dos provetes, logo 

após o descarregar da força, o provete não apresenta qualquer deformação visível, nem se notam com 

nitidez as fendas (o que também pode ser considerado um factor desfavorável). Verificou-se que ao 

sujeitar-se novamente o provete a uma carga crescente até atingir mais uma vez a carga de rotura, ela 

atinge aproximadamente a mesma força de rotura. São apresentados em Anexo (A.3), os gráficos 

força/ deslocamento obtidos nos ensaios. De notar, que a leitura que é registada durante o ensaio na 

prensa é a do tempo de ensaio, do deslocamento (FIG. 4.11), e da força de reacção à solicitação 

imposta (considerada distribuída), que foi progressivamente aplicada. Durante o ensaio é também 

possível fazer a leitura na própria prensa de ensaios, em tempo real, da variação do valor da carga 

aplicada (em KN), até atingir o valor máximo. 

 

A importância dos defeitos é muito mais significativa para a flexão do que para a compressão. A 

influência de nós dependerá do tipo, dimensão, localização na peça e solicitação mecânica actuantes, 

sendo menos desfavoráveis quando se localizam somente na zona comprimida das peças. A influência 

das fendas depende da maior ou menor distância a que se encontram do eixo neutro. Quando próximas 

do bordo de compressão ou tracção, o seu efeito pode ser considerado nulo, a menos que se 

apresentem em zonas de fibras desviadas ou torcidas. 

 

4.6 ANÁLISE E TRATAMENTO DE RESULTADOS 

4.6.1 TRATAMENTO ESTATISTICO DAS AMOSTRAS 

Neste ponto apresenta-se uma análise dos resultados obtidos para os parâmetros físicos e mecânicos, 

fazendo um tratamento individual separado das amostras de Carvalho e de Castanho. O Quadro 4.8 

resume o número de provetes que foram ensaiados e o conjunto de amostras de cada espécie em cada 

um dos ensaios e também o número de provetes rejeitados.  

Das amostras rejeitadas (N.º 3, 13, 16, 22, e 24), apenas a N.º 22 é de Carvalho, e só foi ensaiada à 

compressão. As amostra N.º 3, 13, e 16 foram ensaiadas à compressão e flexão. A N.º 24 não pode ser 

ensaiada. A razão de não ensaiar todas as amostras deve-se a questões de irregularidade de forma, que 

não permitiam que os pratos da prensa de ensaio apoiassem correctamente nos topos (no caso dos 

ensaios à compressão), ou nas faces (no caso dos ensaios à flexão). E como já foi mencionado, os 

ensaios de compressão foram realizados com os provetes mais pequenos, e os ensaios de flexão com 
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os provetes de um metro, daí ser possível que algumas das amostras fossem ensaiadas à compressão 

mas não à flexão, por exemplo.  

 

Quadro 4. 8 - Quadro Resumo dos provetes ensaiados (organizado por espécie botânica) 

 

 

Em seguida, faz-se uma breve análise e comparação dos valores obtidos para a massa volúmica de 

cada uma das espécies, e a comparação dos valores de resistência obtidos nos ensaios de compressão 

axial e de flexão. As amostras rejeitadas vão ser avaliadas separadamente das restantes, admitindo 

desde logo, que os resultados dos ensaios não são satisfatórios, afastando-se das outras amostras, e por 

isso iriam influenciar a caracterização do conjunto da população.  

 A validação da proposta de classificação visual, é viável por comparação dos valores obtidos nos 

ensaios com os valores de referência considerados na classificação visual. Baseou-se na amostra de 

provetes aprovados, e não dos rejeitados, porque estes são em reduzido número. 

 

A comparação entre os provetes de Carvalho e Castanho é feita por análise dos valores médios. Na 

comparação final, para validação, utilizam-se valores característicos pois são estes os utilizados no 

cálculo de estruturas, afectados ou não por coeficientes de segurança. O valor característico de uma 

propriedade define-se como sendo o percentil de 5% de uma distribuição. Este valor indica que a 

probabilidade de encontrar peças com resistência inferior ao valor característico é de 5%, e obtém-se 

do valor médio admitindo que segue a lei Normal de Gauss, pela expressão: 

σ64,1−= ff
k

 (4.5) 

Sendo: 
k

f – Valor característico; f – Valor médio; e σ  - Desvio padrão. 

 

4.6.2 MASSA VOLÚMICA 

Apesar da determinação da massa volúmica, não ter resultado de medições muito rigorosas, embora 

fossem as possíveis de realizar com os provetes existentes e os meios disponíveis, os valores obtidos 

(Quadro 4.9), são bastante coerentes, apresentando-se similares dentro da mesma espécie.  

Tal como seria de esperar a massa volúmica média do Carvalho, de 656 Kg/m3, é superior à do 

Castanho, de 571 Kg/m3, e está também dentro de limites aceitáveis para as espécies em questão. 
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a) 

 

4.6.3 ENSAIOS À FLEXÃO 

4.6.3.1 Provetes de Castanho 

Ao analisar as grandezas obtidas no ensaio de flexão para os provetes de Castanho (Quadro 4.10), 

verifica-se uma pequena variação das tensões de rotura que vai desde os 26 Mpa, no caso do provete 

15, até aos 44 Mpa para o provete 26. Através do Gráfico 4.1 tem-se uma melhor noção desta 

dispersão de valores.  

O valor da força máxima estimada a partir do valor característico da tensão de rotura à flexão é, para 

todos os provetes, inferior ao valor real obtido, o que está de acordo com o esperado pois prevê-se que 

estes valores estejam sempre do lado da segurança. 

Ao observar com mais pormenor os provetes N.º 15 e 25, verifica-se a presença de uma fenda 

desenvolvida segundo o eixo neutro da peça, e que será a razão do valor mais baixo apresentado para a 

resistência à flexão (FIG. 4.14). 

Na generalidade, todos os provetes apresentam fendas, embora a localização em alguns dos casos faz 

com que a sua influência seja mínima. E nos casos em que não aparecem, como nos provetes N.º 9 e 

11, a resistência à flexão é mais elevada. 

Quadro 4. 9 – Massa volúmica dos provetes de Castanho (a) 
e Carvalho (b). Valor médio de cada espécie. 

b) 
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Estes factos justificam assim, a importância da localização das fendas no elemento e, de alguma 

forma, da necessidade de analisar cuidadosamente cada caso concreto pois não se pode apenas avaliar 

a importância de uma fenda por simples critérios geométricos relacionados com a dimensão. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 14 – Fenda desenvolvida ao longo do eixo neutro dos provetes. Esquerda: provete N.º15. Direita: provete 
N.º 25. 

 

Quadro 4. 10 - Resistência à flexão dos provetes de castanho 
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Gráfico 4. 1 – Resistência à flexão dos provetes de Castanho ensaiados 

 

As amostras rejeitadas e ensaiadas, mais precisamente três (N.º 3, 13 e 16), obtiveram no ensaio à 

flexão resistências de 27 MPa, 26 MPa e 21 MPa, respectivamente. Estes valores são inferiores aos 

registados nos restantes provetes de Castanho, validando a sua escolha como provetes rejeitados pela 

classificação visual. 

Ao fazer o tratamento estatístico destes valores de forma a caracterizar o conjunto de provetes de 

Castanho para a resistência à flexão, obtiveram-se os valores registados no Quadro 4.11, ou seja um 

valor de resistência característica à flexão de 24 MPa.  

 

Quadro 4. 11 – Valores característicos de Resistência à flexão do Castanho 

 
 

 

4.6.3.2 Provetes de Carvalho 

Nos provetes de Carvalho verifica-se que os valores obtidos são mais regulares que no caso anterior 

(FIG. 4.2), apesar de também os provetes estarem em menor número. (Gráfico 4.2) 

Não existem valores tão extremos, sendo o valor máximo de resistência à flexão atingido pelo provete 

8, com um valor de 33 MPa, e o valor mais reduzido de 24 MPa, pelo provete 12. 

Mais uma vez, a localização das fendas parece influenciar o resultado final. Os provetes 4, 12, e 14, 

apresentam fendas ao longo do eixo neutro da peça, e em consequência um valor mais reduzido da 

resistência à flexão. Os provetes 17 e 20 apresentam fendas abaixo do eixo neutro, e por isso a sua 

contribuição desfavorável é mais reduzida, apresentando por conseguinte resistências superiores. O 

provete 8, não apresenta nenhuma fenda significativa, e o valor obtido foi o mais elevado.  
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Quadro 4. 12 - Resistência à flexão dos provetes de Carvalho 
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Gráfico 4. 2 - Resistência à flexão dos provetes de Carvalho ensaiados 

 

Apesar dos valores mais baixos, comparados com os provetes de Castanho, como há uma maior 

regularidade de valores, com um desvio padrão bastante reduzido de 2, 94 MPa, o valor característico 

aqui obtido para a resistência à flexão, 23 MPa, é próximo do registado para o Castanho. 

 

Quadro 4. 13 - Valores característicos de Resistência à flexão do Carvalho 

 

 

4.6.4 ENSAIOS À COMPRESSÃO 

4.6.4.1 Provetes de Castanho 

Nos ensaios de compressão, os valores de resistência obtidos são, na generalidade, superiores aos do 

ensaio à flexão.  

As resistências à compressão axial podem considerar-se relativamente uniformes, com valores 

bastante elevados, com excepção do provete N.º 26, que atingiu um valor muito reduzido, 
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comparativamente com o bom resultado do ensaio à flexão. A justificação desta diferença de 

resultados, poderá ter origem em vários factores: a amostra de pequenas dimensões pode apresentar 

defeitos muito condicionantes, ou não ter forma regular, alterando a forma de aplicação da carga. O 

mesmo raciocínio se pode aplicar ao provete de um metro, e o facto do valor obtido para a resistência 

à flexão ser tão elevado no provete 26, poderá também ser indicador de algum factor mais favorável, 

quer inerente ao próprio provete, quer proporcionado pela forma de realização do ensaio. 

Por observação das fotografias do provete 26 de pequenas dimensões, apresentadas abaixo (FIG 4.15), 

observa-se a irregularidade da secção, assim como a presença de nós. Apesar de os defeitos não serem, 

na generalidade, muito condicionantes nos resultados obtidos nos ensaios à compressão, neste caso, e 

em particular os nós, foram determinantes no resultado final obtido no ensaio. Aos nós está associada 

uma variação local muito acentuada de desvio do fio que, sem dúvida, influencia a compressão axial 

das fibras.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 15 – Provete N.º 26 de pequena dimensão ensaiado à compressão axial. 
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Quadro 4. 14 - Resistência à compressão dos provetes de castanho 
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Gráfico 4. 3 -  Resistência à Compressão dos provetes de Castanho ensaiados 

 

Os provetes N.º 3, 13 e 16, rejeitados pela classificação visual e ensaiados à compressão, apresentam 

ao contrário do que seria de esperar valores elevados de resistência à compressão, de 40 MPa, 51 MPa 

e 33 MPa, respectivamente. Um dos factores cruciais neste resultado é regularidade de secção destes 

três provetes de pequena dimensão. 

O desvio padrão dos valores de resistência à compressão obtidos no ensaio é de aproximadamente 7 

MPa,, resultando um valor característico de resistência à compressão axial para o Castanho de 25 

MPa. 
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Quadro 4. 15 - Valores característicos de Resistência à compressão do Castanho 

 

 

4.6.4.2 Provetes de Carvalho 

Neste caso, quatro dos provetes ensaiados têm valores de resistência à compressão muito semelhantes: 

Provetes 4, 8, 17, e 22, com variação de 35 MPa a 41 MPa. Dois deles, atingem valores 

completamente contrários  e extremos: o provete N.º 12 com um valor de resistência à compressão 

axial de 19 MPa, e o provete N.º 14 com um valor de 52 MPa (Gráfico 4.4). 

 

O provete 14, apresenta uma secção bastante constante, e uma fenda longitudinal desenvolvida mas 

que não afecta o valor da resistência à compressão (FIG. 4.16). 

 

 

FIG. 4. 16 – Provete N.º14 de pequena dimensão ensaiado à compressão axial 

 

Quanto ao provete 12, tal como acontecia para o provete 26 de Castanho, apresenta nós de grandes 

dimensões, associados a um desvio de fio local muito acentuado. (FIG 4.17) 

 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 
 

94 

 

 

Quadro 4. 16 - Resistência à compressão dos provetes de Carvalho 

 

 

FIG. 4. 17 – Provete N.º 12 de pequena 
dimensão ensaiado à compressão axial 
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Gráfico 4. 4 - Resistência à Compressão dos provetes de Carvalho ensaiados 

 

Devido aos extremos das grandezas obtidas para a resistência à compressão axial dos provetes de 

Carvalho, com um desvio padrão de 11 MPa, o valor característico final é bastante reduzido, e de 

apenas 21 MPa. 

 

Quadro 4. 17 - Valores característicos de Resistência à compressão do Carvalho 

 

 

4.7 AVALIAÇÃO GLOBAL  

Na posse dos resultados dos ensaios, procedeu-se então à validação da proposta de classificação. Esta 

validação concentra-se na comparação de valores característicos de resistência tanto à flexão como à 

compressão axial obtidos no ensaio, com os valores característicos propostos na classificação visual 

(Quadro 4.18) 

 

Quadro 4. 18 – Quadro resumo das propriedades dos provetes, valores característicos. 

 

 

Observa-se que os valores obtidos nos ensaios são superiores aos propostos na classificação visual, o 

que é um factor positivo para a validação da proposta. No entanto, era de esperar, visto que os valores 

característicos de resistência atribuídos na classificação visual estão pelo lado da segurança, obter 

valores um pouco mais elevados através dos ensaios. O valor característico da resistência à 
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compressão axial do Carvalho é muito reduzido e iguala o proposto pela classificação visual. Foi com 

certeza muito determinante para os resultados dos ensaios a irregularidade dos provetes, 

principalmente os de pequenas dimensões utilizados para o ensaio à compressão. A validação assenta 

principalmente nos valores característicos obtidos nos ensaios à flexão, pois a análise visual foi 

efectuada apenas para os provetes de um metro, servindo as pequenas peças ensaiadas à compressão 

apenas para avaliar a densidade das diversas amostras e realizar ensaios à rotura sobre pequenos 

provetes com dimensões estruturais e defeitos reais.  

Não se pode, apesar de tudo, esquecer que os provetes provêm de vigas de madeira antiga, retiradas 

dum edifício em reabilitação, e que por essa perspectiva os resultados obtidos são muito satisfatórios.  

Fica aqui demonstrada a viabilidade da madeira antiga, e a capacidade de manter as suas propriedades 

mecânicas durante muitos anos, desde que sujeita às condições certas. Algo que não seria certamente 

viável com uma amostra de betão com a mesma idade, por exemplo. Esta madeira, pode ser 

considerada em boas condições e ser reutilizada em novos projectos de estruturas de madeira, desde 

que bem acondicionadas, e efectuados os tratamentos e limpeza necessários. Responderiam 

correctamente às solicitações impostas, a validar por cálculos eventualmente utilizando regulamentos 

recentes (esse é um outro problema!).  

Algumas noções importantes podem ser retiradas deste capítulo principalmente da análise dos ensaios 

mecânicos: 

 

• Na classificação visual, a análise deve ser feita com a consideração de zonas críticas e secções 

úteis, mas nunca esquecendo a envolvente e a viga na sua totalidade, ou seja, nunca 

esquecendo a inflluência que a zona crítica terá na restante viga; 

• Os principais defeitos encontrados na madeira antiga são fendas e vestígios de ataques 

biológicos passados e inactivos. 

• A variação do esforço que uma peça de madeira pode suportar é afectado de forma expressiva 

pela direcção da carga aplicada em relação à direcção das fibras, pela massa volúmica, pelo 

teor em água, e pelos defeitos;  

• Elevada capacidade resistente na direcção das fibras; 

• Verificou-se que, após o ensaio à flexão, como não ocorreu a rotura da peça, e após retirar a  

solicitação, o provete recuperava a  forma inicial, e as fendas que se abriam durante o ensaio 

voltavam a fechar e a deformação desaparecia; Isto demonstra que a madeira mantém um 

comportamento elástico praticamente até à rotura; Pode ser considerada uma desvantagem pois 

ao não ocorrer plastificação, há a ocultação de alguma degradação das fibras interiores já 

existente; 

• Quando sujeita a uma solicitação crescente, e antes de ocorrer a rotura, a madeira produz 

estalidos resultantes do rompimento das fibras que avisam o aproximar da rotura; 

• Verificou-se que as fendas podem ser um defeito muito condicionante em função da respectiva 

localização no provete. 

• Os provetes apresentam medula, mas ao contrário do que é referido na maioria das normas de 

madeira nova, verificou-se que este defeito não é condicionante para a capacidade resistente. 
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5 

CONCLUSÃO 

 

 

5.1  PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

É possível concluir, em primeiro lugar, que o objectivo final de validação de uma proposta de 

atribuição da capacidade resistente de elementos de madeira in situ foi atingida. Não se pode 

considerar que este processo está completo, pois muitos mais estudos são necessários para conseguir a 

validação de uma proposta realmente eficaz e que possa ser posta em prática com toda a segurança. A 

proposta de classificação visual aqui apresentada, é apenas um primeiro passo, na temática de 

classificação visual in situ de madeira estrutural antiga. A avaliação in situ é ainda efectuada sem 

bases normativas, não existindo uma metodologia de classificação que todos os inspectores possam 

seguir. 

 

De seguida são apresentadas as principais conclusões retiradas desta dissertação, divididas pelo que se 

considera serem os dois pontos mais relevantes: a classificação visual in situ, e os ensaios mecânicos. 

 

a) Classificação visual in situ 

• Embora o número de amostras rejeitadas não seja significativo (cerca de 20% da totalidade das 

amostras), é muito importante num edifício em reabilitação ser capaz de reconhecer as vigas que 

não vão responder correctamente às solicitações impostas, e podem porventura pôr em causa todo o 

funcionamento da estrutura. Pode-se dizer que o mais importante, numa classificação visual, é a 

definição dos elementos que não cumprem os parâmetros previstos. 

• É fundamental garantir condições de acessibilidade, luminosidade e limpeza dos elementos de 

madeira a classificar in situ. Sem estes factores, a classificação não é a correcta, e conduz a 

resultados pouco rigorosos. 

• Um dos pontos mais complicados de efectuar será a limpeza dos elementos devido à sua disposição 

em obra. A limpeza em elementos estruturais antigos é sempre indispensável, devido à sujidade 

natural por razões de idade, e à degradação do elemento anteriormente causada por ataques 

biológicos e químicos. 

•  Um outro problema que pode surgir resulta da dificuldade de identificar a espécie em estudo, um 

factor importante para saber qual a proposta de classificação a utilizar. Mesmo para entender melhor 

a forma de reacção do elemento, visto que cada espécie tem as suas características específicas. É 
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importante o conhecimento prévio sobre madeiras, por parte do inspector, justificando-se em casos 

mais críticos o recurso a análises em laboratório. 

• Importância da experiência do inspector para tomar decisões correctas, e ser capaz de realizar uma 

classificação visual célere e ao mesmo tempo eficaz. 

• Importância de utilizar métodos não destrutivos para auxiliar a classificação visual. 

• Num edifício em reabilitação, não se prevê que sejam analisados em pormenor todos os elementos de 

madeira existentes, mas apenas os que se apresentem como anomalias importantes. É fundamental 

que o inspector seja capaz de reconhecer e identificar as zonas críticas da estrutura, de forma a 

garantir a identificação de todas as peças a rejeitar ou reabilitar com próteses, não esquecendo nunca 

a envolvente.  

• Numa classificação visual in situ apresentam especial importância defeitos como os nós e as fendas. 

Não só importa o tamanho e geometria destes defeitos, como também é determinante a sua 

localização no elemento.  

 

b) Ensaios Mecânicos 

• Importância dos ensaios mecânicos como forma de caracterização da madeira, e de entender de que 

forma reage perante a aplicação de determinadas solicitações. A realização dos ensaios revelou ser 

um passo fundamental e conclusivo para este relatório, podendo-se dizer que, em obras com alguma 

importância será essencial realizar ensaios mecânicos aprofundados sobre as estruturas em estudo, 

podendo justificar-se ensaiar três ou quatro vigas representativas do edifício que permita fazer uma 

classificação mais segura e pormenorizada. 

• Os provetes devem ser de forma o mais regular possível, com as faces paralelas, para que dos ensaios 

resultem valores representativos. Claro que em vigas antigas nem sempre é fácil garantir estas 

condições e a maquinação profunda das vigas antigas para formas muito perfeitas pode eliminar os 

defeitos mais importantes e representativos. 

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Sem dúvida que a reabilitação de edifícios, e em particular a reabilitação de estruturas de madeira 

representa uma parte importante do futuro da construção. Torna-se por isso, essencial, a definição de 

metodologias a seguir nestes casos, com o objectivo de determinar a capacidade resistente de um 

elemento de madeira, e principalmente, formas de definir os elementos que precisam de ser rejeitados 

e substituídos por não terem as propriedades necessárias. É necessário produzir normas que definam 

uma metodologia que possa ser globalmente aplicada a estruturas in situ. 

Esta dissertação representa apenas um pequeno passo num imenso estudo que é necessário efectuar, e 

se não pelos valores obtidos, pelo menos pelas metodologias seguidas constitui uma base de trabalho 

interessante para desenvolvimentos futuros. O trabalho fundamental a desenvolver associa-se à 

realização de campanhas de ensaios de avaliação das principais propriedades mecânicas de peças de 

madeira antiga de secção prismática regular, efectuados no perfeito cumprimento das normas de 

ensaio aplicáveis, designadamente a EN408.  

As peças a ensaiar deverão previamente ser sujeitas a processos normalizados de classificação visual, 

se possível aplicados in situ a peças estruturais completas. Seguidamente essas peças poderão ser 

transformadas em peças com secções prismáticas perfeitas e ser objecto de novas classificações em 
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laboratório, seguindo normas de classificação visual para madeiras novas e normas de classificação 

para madeiras existentes tal como a que se propõe nesta dissertação. Só recorrendo ao estudo de um 

número elevado de peças estruturais e de ensaios mecânicos será possível ir progressivamente 

validando os procedimentos de classificação a aplicar às madeiras existentes, o que se propõe nesta 

dissertação. 

Outro desenvolvimento futuro interessante será o que se associa ao estudo de casos reais concretos de 

reabilitações de edifícios antigos com estruturas de madeira, aplicando a metodologia de classificação 

proposta nesta dissertação. 

No entanto parece evidente que, em Portugal, o importante neste momento, ainda resida no estudo das 

madeiras novas para perceber melhor como funcionam e assim definir normas de classificação, que 

possam ser aplicadas a diferentes espécies usualmente usadas em estruturas de madeira em Portugal, 

tais como o Pinho Bravo e sobretudo o Eucalipto. Esse processo é fundamental para criar 

conhecimento associado aos processos de classificação, bem como uma bolsa de técnicos 

classificadores suficientemente numerosa para que então se possa passar, com segurança, à 

classificação in situ de madeiras em estruturas existentes.  

Na maioria dos casos, ressalvadas as limitações ao nível do conforto, essencialmente associados às 

questões da acústica e da incorporação de instalações e de equipamentos, as estruturas em madeira 

existentes em edifícios antigos estão em condições de ser recuperadas. Para que esse processo possa 

decorrer sem sobressaltos é importante encontrar metodologias simples de caracterização mecânica 

das peças existentes sem ter de as retirar dos locais. Como se refere nesta dissertação esse é um 

processo difícil e para o qual existem poucos técnicos devidamente habilitados. Um importante 

desenvolvimento deste trabalho reside assim na preparação de programas, cursos, e outra 

documentação técnica capazes de suportar a formação de técnicos de diversos níveis habilitados a 

avaliar e diagnosticar essas estruturas. 
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A. 1 
FICHAS DE CLASSIFICAÇÃO 
VISUAL 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 1 

SECÇÃO    )( hb ×  21917 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA  (%H) 560 Kg/m3  (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 
NÓS 

Não apresenta nós visíveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

A inclinação do fio é facilmente observável pela inclinação das fendas. Neste caso pode-se 
considerar desprezável. 

FENDAS 

 
Face 1: Lf,1= 1m; lf,1= 5 mm; f1 = 5 e 6 cm (em cada um dos topos.)  
 
Face 2: Lf,2= 1m; aparenta ser apenas superficial, embora nos topos atinja uma profundidade  
f2= 3 e 3,5 cm. 

 
 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário efectuar uma limpeza superficial devido à sujidade; 
• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 

material ferroso; 
• Bom estado geral do elemento, sendo o único problema a fenda se secagem desenvolvida 

observada numa das faces.  

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
 
 
 
 

Fenda repassada=? 
 
• a= 2,5 cm (KO) 

• f1 + f2 = 6 + 3,5 = 9,5 cm (topo mais 
desfavorável) 

 

f = 56% b < 67 % b (ou 2/3 b)→ fenda não 
repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 2 

SECÇÃO    )( hb ×  25,165,15 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA  (% H) 534 Kg/m3 (13 %) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta apenas um nó, numa das faces. Ø = 25 mm < 40 mm 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 
 
 
 

FENDAS 

Canto: Lf= 1m; lf= 1cm; f =7 e 7,5 cm (em cada um dos topos). → 5346,0
5,16

5,7
<==

h

f
 

COMENTÁRIOS 

• Apresenta um ataque biológico superficial, mas inactivo. 
• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 

material ferroso; 
• O elemento está bastante danificado nos cantos, mas as faces estão em bom estado. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

1 05,0
20

1
==i  (5%) << 20% 

cm 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 3 

SECÇÃO    )( hb ×  25,1616 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA  (%H) 502 Kg/m3 (12 % (face), 17 % (canto)) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Não apresenta nós com diâmetro significativo. (ø< 10 mm) 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação de fio desprezável. 

FENDAS 

 
 
Num dos cantos apresenta uma fenda profunda, até 50% da 
altura, ao longo de todo o comprimento do elemento, e com 
uma abertura de aproximadamente 5 mm. 
 

hhf 53%50 <=  

COMENTÁRIOS 

• Num dos cantos apresenta ataque biológico (caruncho) profundo, mas inactivo; Em algumas 
zonas encontram-se bolores. 

• No canto em que se encontra a fenda de secagem, existem vestígios de fogo e degradação 
profunda; 

• Considera-se que a amostra está em mau estado pelo aspecto que apresenta. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) REJEITADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 4 

SECÇÃO    )( hb ×  2215,15 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA  (%H) 634 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Destaca-se um nó, de grandes dimensões num dos topos do elemento.  

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

FENDAS 

Face: Lf=71 cm; f = 5,5 cm →    53355,0
5,15

5,5
<==

b

f
 

COMENTÁRIOS 

• Apresenta uma lesão superficial devido a acção humana, que não interfere na resistência do 
elemento; 

• Devido a sujidade nas faces foi necessário fazer uma limpeza superficial; 
• O elemento aparenta estar em muito bom estado. 
• Como o nó está no topo, se a análise fosse realizada in situ, possivelmente não seria possível 

registá-lo. Por isso, vai ser desprezado. 
 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

3,5 12,0
30

5,3
==i  (12%) <20% 

(cm) 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 5 

SECÇÃO    )( hb ×  21814 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA  (%H) 606 Kg/m3 (14%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Numa das faces apresenta dois nós isolados: ø1= 2 cm  e ø2= 4 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

FENDAS 

 
Face: Lf= 1m (resulta da soma de várias fendas individuais): f =3,9 cm 

5328,0
14

9,3
<==

b

f
 

 

COMENTÁRIOS 

• Apresenta ataque biológico apenas superficial, só numa das faces é mais proeminente, 
mas está inactivo; 

• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença 
de material ferroso; 

• A medula apresenta podridão (tecido esponjoso), ponto propício para ataque biológico. 
 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

30 

2 )6(066,0
30

2
==i (7%) << 20% 

 

O nó 2 é soltadiço, com a 
zona central a separar-se 
da envolvente. 

(cm) 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 6 

SECÇÃO    )( hb ×  22014 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (% H) 615 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
 

ø1, ø2, ø4= 1 cm  e ø5= 2 cm. → ø < 40 mm  
 
 
 

DESCAIO 
 
Existe um descaio, ou uma redução da secção útil, ao longo de 90 cm, com diminuição do h de 21 
cm para 16 cm na zona mais crítica. 

LLdd %33%9090,0
100

90
>=⇒==  

INCLINAÇÃO FIO 

A inclinação do fio é desprezável. 

FENDAS 

 
 

 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 

• Num dos cantos, a viga encontra-se muito danificada devido a ataque biológico. 
• Mesmo após remoção considerável de madeira (limpeza), ainda se verifica a sua presença, 

trata-se de um ataque profundo; 
• Apresenta coloração azul junto da zona dos pregos, característica nesta espécie de madeira 

em presença de materiais ferrosos. 
 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
 

Fenda repassada=? 
 
• a= 0 (KO) 

• f1 + f2 = 2+ 7 = 9cm (topo mais 
desfavorável) 

 

f/h = 0,45 < 2/3 → fenda não repassada 

Canto 1:  
Lf,1 = 1m;  
lf,1 = 5mm;  
f1 = 8,5 e 2 cm 
(nos topos.) 

Canto 2:  
Lf,2 =93 cm  
lf,2 =5mm; 
f2=7 cm. 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 7 

SECÇÃO    )( hb ×  25,195,15 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA  610 Kg/m3 (14%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Os nós que apresenta são desprezáveis (dimensão inferior a 1cm), com excepção de um dos cantos, 

que apresenta um nó com ø= 2,7 cm < 40 mm. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

FENDAS 

Canto 1: ; Lf1 = 1m; lf, 1=7 mm; f1=9 cm 
 
Canto 2: Lf2 =56 cm; f2=4,5 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possível destacamento de madeira, porque a fenda está muito próxima do bordo inferior. 

COMENTÁRIOS 

• Ataque biológico muito desenvolvido num dos cantos; 
•  Coloração azul característica desta espécie, junto à zona onde se encontram os pregos. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

 

 

 

27 

1 037,0
27

1
==i  (3,7 %) << 20% 

Fenda repassada=? 
 
• a= 1,5 cm (KO) 

• f1 + f2 = 9 + 4,5 = 13,5 cm  
•  
f=69 % h > 67% h → fenda repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 8 

SECÇÃO    )( hb ×  25,1917 cmA ×= ; L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA  650 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Não apresenta nós visíveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

FENDAS 

 
Não apresenta fendas. 
 

COMENTÁRIOS 

• Coloração azul característica desta espécie, junto à zona onde se encontram os pregos. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

 

 

 

15 

0,5 
033,0

15

5,0
==i  (3,3 %) << 20% 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 9 

SECÇÃO    )( hb ×  25,215,17 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H) 660 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITO 

NÓS 

Não apresenta nós visíveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                       0467,0
30

4,1
==i  (4,7%) < 20% 

  

FENDAS 

 
Apresenta algumas fendas superficiais espalhas por todos os lados do elemento. 
Canto 1 : fenda não muito profunda ao longo do canto, com Lf= 1m e f 1= 5 cm (no topo) 
Canto 2 : Lf < 1m, f2 = 5,5 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário efectuar uma limpeza superficial devido à sujidade; 
• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 

material ferroso; 
• Reduzido ataque biológico, apenas superficial, e já inactivo. 
• Numa das faces apresenta alguma deterioração devido à presença de casca inclusa. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 
 
 
 

30 

1,4 

Fenda repassada=? 
 
• a= 4,5 cm (KO) 

• f1 + f2 = 5 + 5,5 = 10,5 cm  
 
f = 49 % h < 67 % h → fenda não repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 10 

SECÇÃO    )( hb ×  21815 cmA ×= ;   L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (11%) 730 Kg/m3
 (11%) 

 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta alguns nós, mas com dimensões desprezáveis. 

DESCAIO 

Devido à limpeza, em algumas zonas houve uma redução da secção útil. 

INCLINAÇÃO FIO 

A inclinação do fio pode ser considerada desprezável. 

FENDAS 

 
Canto 1: lf,1= 8 mm, Lf,1= 1m, nos topos f1 = 8, 5 e 4,5 cm. 
 
Canto 2: Fendas superficiais, embora se encontrem ao longo de todo o elemento (Lf,2= 1m), f2 = 4,5 
e 3 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 

• Presença pronunciada de caruncho num dos cantos; 
• No centro da viga há uma redução de h, devido à limpeza do elemento. 

 
 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fenda repassada=? 
 
• f1 + f2 = 8,5 + 4,5 = 13 cm  (topo mais 

desfavorável) 
 
f = 72 % h > 67% h → fenda repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 11 

SECÇÃO    )( hb ×  24,195,15 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H) 520 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Não apresenta nós visíveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                             059,0
22

3,1
==i (6%) < 20% 

FENDAS 

Canto 1: Lf,1=51 cm, f1= 6,5 cm   →  
5

333,0
4,19

5,6
1 <==

h

f
  

 

Face 2 : Lf,2 = 59 cm; f2 = 2,5 cm  →  
5

316,0
5,15

5,2
2 <==

b

f
 

 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário uma limpeza devido a sujidade; 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

1,3 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 12 

SECÇÃO    )( hb ×  21913 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (12%)  660 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta alguns nós mas de dimensões desprezáveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                             0625,0
24

5,1
==i  (6,3%) < 20% 

 

FENDAS 

Face 1: Lf1 = 80 cm; f1= 6cm, lf1 = 2mm (largura da fenda). →  
5

346,0
13

6
1 <==
b

f
 

 

COMENTÁRIOS 

 
• Foi necessário uma limpeza superficial devido a sujidade; 
• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 

material ferroso; 
• Ataque biológico muito reduzido e apenas em pontos localizados; e já enactivo. 
 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

1,5 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 13 

SECÇÃO    )( hb ×  2195,14 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  540 Kg/m3 (13%) 
 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
Um nó de aresta: 
Ø1=4,3 cm >40 mm 
 
Dois nós isolados numa das faces: 
 
Ø2=1,2 cm        < 40 mm 
Ø3=2,2 cm 
 
 
DESCAIO 

Apresenta descaio, devido à limpeza, de uma das faces e um dos cantos, mas num comprimento 
inferior a 33 % de L. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável.                                                                         

FENDAS 

Canto 1: Lf1= 1m; f1=8,3 cm e 6,5 cm (em cada um dos topos)  
 
Canto 2: Lf2 = 58 cm; f2=2,5  e 4,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 

• Ataque biológico bastante pronunciado nos cantos, e inicio de ataque nas faces (ligação canto/ 
face) 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) REJEITADA 
 
 
 
 
 
 

Fenda repassada=? 
 
• a = 1 cm 
• f1 + f2 = 6,5 + 4,5 = 11 cm  (topo mais 

desfavorável) 
 
f = 58 % h < 67% h → fenda não repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 14 

SECÇÃO    )( hb ×  25,2015 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (12%)  640 Kg/m3 (12%) 
 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
Apresenta nós com material esponjoso no seu interior, ou seja, nós soltadiços:  
 
Ø1= Ø2 = 2 cm  < 40 mm 
 
DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável 

FENDAS 

Fenda no canto, com ligação a fenda de face num dos topos favorecendo um possível destacamento. 
 

Canto 1: Lf1=1m,  f1= 9 cm  → 
5

344,0
5,20

9
1 <==

h

f
 

 

Face 2: Lf2 = 1m; f2= 9,5 cm → 
5

363,0
15

5,9
2 >==

b

f
 

 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário uma limpeza superficial devido a sujidade; 
• Não se verifica a presença de ataque biótico. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 15 

SECÇÃO    )( hb ×  25,235,20 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  610 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta alguns nós mas de dimensões desprezáveis. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável 

FENDAS 

Apresenta uma fenda numa das faces ao longo de todo o comprimento. 

COMENTÁRIOS 

• Aparecem alguns bolores localizados nos topos; 
• Destacamento da zona central que contem a medula; 
• Não apresenta vestígios superficiais de ataque biótico, mas aparenta ter deterioração interior 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 16 

SECÇÃO    )( hb ×  21912 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  620 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
O provete apresenta alguns nós soltadiços, alguns com material esponjoso, não resistente, no seu 
interior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCAIO 

Apresenta descaio ao longo de todo o provete. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                   0296,0
27

8,0
==i  (3%) << 20%  

FENDAS 

Canto 1: Lf1 = 26 cm; f1 = 8 cm  
 
Canto 2: Lf2 = 46 cm; f2 = 2,5 cm 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário uma limpeza superficial devido a sujidade; 
• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 

material ferroso; 

 

 QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) REJEITADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

0,8 

Canto:   
 
Ø1=2 cm 
Ø2=2,5 cm             
Ø3=5 cm > 40 mm 
 

Face:   
 
Ø4=2,3 cm        agrupados sobrepostos 
Ø5=3,4 cm              (x<150 mm)                →   Ø’= 4,5cm > 40 mm 
 
Ø6=1,7 cm        agrupados sobrepostos 
Ø7=1,0 cm              (x<150 mm)                →   Ø’= 2 cm 
 
Ø8=1,8 cm  
 

Fenda repassada=? 
 
• a ≈  0 
• f1 + f2 = 8 + 2,5 = 10,5 cm  
•  
f = 55 % h < 67% h → fenda não repassada 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 17 

SECÇÃO    )( hb ×  25,215,17 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  670 Kg/m3 (11%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta um nó, numa das faces: Ø= 3 cm < 40 mm 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável.                                                             

FENDAS 

Canto1: Lf=1 m ; lf=1 cm (próximo dos topos). Num dos topos a fenda é repassada. 

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário uma limpeza superficial devido a sujidade; 
• Não apresenta ataques biológicos. 
• Zona das faces em muito melhor estado que os cantos, onde aparecem as fendas 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 18 

SECÇÃO    )( hb ×  25,205,13 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  590 Kg/m3 (7%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
 
Face : Ø1= 2,5 cm           nós agrupados e sobrepostos → Ø’= 3 cm 
           Ø2= 2 cm 

DESCAIO 

Pequeno descaio devido a limpeza. Ld =64 cm. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Face 1: Lf,1= 1 m;  f1=3,5  e 3,5 cm → 
5

326,0
5,13

5,3
1 <==
b

f
 

 

Canto 2: Lf,2= 61 cm; f2=4 e 2,5 cm → 
5

320,0
5,20

4
2 <==

h

f
 

 

COMENTÁRIOS 

• Devido á presença de fendas em faces adjacentes há o risco de separação desta parte do 
elemento, com redução da secção útil. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 19 

SECÇÃO    )( hb ×  2195,12 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE PINHEIRO BRAVO 

MASSA VOLÚMICA (%H)  630 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Canto1: Ø1= 3,5 cm →    
2

146,0
5,7

5,3
1 <==
b

φ
      

            Ø2= 1,4 cm → 
2

119,0
5,7

4,1
2 <==

b

φ
 

Estes nós encontram-se numa zona com redução de secção, em que b=7,5 cm 
 

Face 2:  Ø3= 1,5 cm → 
2

1078,0
19

5,1
3

<==
h

φ
 

DESCAIO 

                                                            
INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                            05,0
30

5,1
==i (5%) 

FENDAS 

Canto: Lf= 72,5 cm; f=4,5 cm → 
5

324,0
19

5,4
<==

h

f  

COMENTÁRIOS 

• Foi necessário uma limpeza superficial devido a sujidade e ataques bióticos, e por isso houve 
uma redução da secção. 

• Num dos topos, a medula apresenta uma ligeira separação da envolvente 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

30 

1,5 

( ) %3348,0;47,0
5,12

5,65,12
;

19

1019
>=







 −−
= máxmáxd  
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 20 

SECÇÃO    )( hb ×  2215,20 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (%)  630 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Não se verifica a presença de nós. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Face 1: Lf,1= 1 m; Num dos topos a fenda é repassada. 

COMENTÁRIOS 

• Zona da medula está a destacar-se, zona sensível a ataques biológicos.  

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 21 

SECÇÃO    )( hb ×  28,165,12 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H) 510 Kg/m3 (12%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Face: Ø1= 3,2 cm < 40 mm           
Canto: Ø2= 3 cm < 40 mm 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Fendas de secagem apenas superficiais. 

COMENTÁRIOS 

• Existe a presença de ataque biológico, mas inactivo. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 22 

SECÇÃO    )( hb ×  22116 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Carvalho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  630 Kg/m3 (11%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
 
Canto: Ø1= 4 cm           nós agrupados e sobrepostos → Ø’= Ø1+ Ø2=4,5 cm >40 mm 
           Ø2= 1,2 cm        (x=85 mm < 150 mm) 
            
           Ø3= 1,7 cm 
 
Face: Ø4= 1,5 cm      nós agrupados, não sobrepostos → Ø’= Ø4+ Ø5=2,8cm  
         Ø5= 1,3 cm       (x=105 mm < 150 mm) 
 
DESCAIO 

Descaio devido ás acções de limpeza ao longo de todo provete, Ld= 1m. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Canto: Lf= 78,5 cm; f= 2 cm → 
5

3095,0
21

2
<==

h

f
 

COMENTÁRIOS 

• Ataque biológico por todo a extensão do provete, mas inactivo. 
• A medula está a separar-se da zona envolvente. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) REJEITADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 23 

SECÇÃO    )( hb ×  25,1615 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  550 Kg/m3 (11%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
Face1: Ø1= 1,9 cm (nó soltadiço)      
         
Canto 1: Ø2= 2,5 cm 
 
Face 2: Ø3= 1,7 cm  
  
Canto 2: Ø4= 1,3 cm        nós agrupados, não sobrepostos→ Ø’= Ø4+ Ø5=2,5cm 
              Ø5= 1,2 cm         (x = 60 mm < 150 mm) 
            
               Ø6= 1,5 cm 
DESCAIO 

Apresenta um pequeno descaio devido a acções de limpeza. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Canto : Lf= 1 m; lf = 8 mm; f= 6,5 cm → 
5

339,0
5,16

5,6
<==

h

f
 

COMENTÁRIOS 

• O Ataque biótico era muito reduzido, foi facilmente eliminado por limpeza.  

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 24 

SECÇÃO    )( hb ×  25,195,16 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  520 Kg/m3 (14%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Face: Ø1= 6,8 cm  
Nó está fissurado, início de separação da madeira envolvente. 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

Foram efectuadas duas medições da inclinação do fio em faces distintas. É considerada a mais 
desfavorável. 

                                                                       104,0
23

4,2
==i (10%) < 20% 

 
 

 

                                                                       173,0
26

5,4
==i (17%) < 20% 

 

FENDAS 

Canto: Lf= 70 cm; f= 2,5 cm → 
5

313,0
5,19

5,2
<==

h

f
 

COMENTÁRIOS 

• Apresenta ataques biológicos superficiais, embora inactivos. 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) REJEITADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

2,4 

26 

4,5 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 25 

SECÇÃO    )( hb ×  21816 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  560 Kg/m3 (13%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 
Face: Ø1= 1,3 cm        nós agrupados, não sobrepostos→ Ø’= Ø1+ Ø2=2,7cm 
         Ø2= 1,4 cm        (x= 110 mm < 150 mm) 
 

DESCAIO 

Não apresenta descaio. 

INCLINAÇÃO FIO 

 

                                                                      0428,0
28

2,1
==i  (4,3%) 

FENDAS 

Canto: Lf= 59 cm; f= 4 cm → 
5

325,0
16

4
<==

h

f
 

 

COMENTÁRIOS 

• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 
material ferroso; 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

1,2 
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO VISUAL 
 

AMOSTRA N.º 26 

SECÇÃO    )( hb ×  2185,17 cmA ×= ;  L= 1 m 

ESPÉCIE Castanho 

MASSA VOLÚMICA (%H)  600 Kg/m3 (14%) 
 

ANÁLISE DE DEFEITOS 

NÓS 

Apresenta alguns nós mas de dimensões desprezáveis. 

DESCAIO 

Descaio parcial devido a limpeza. Ld= 56 cm. 

INCLINAÇÃO FIO 

Inclinação do fio desprezável. 

FENDAS 

Canto: Lf= 1 m; f= 7 cm num dos topos, e é repassada no outro topo.  

COMENTÁRIOS 

• Apresenta coloração azul na zona dos pregos, característica desta espécie em presença de 
material ferroso; 

 

QUALIDADE (PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO IN SITU) APROVADA 

 



Proposta de Atribuição de Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais em Madeira por Inspecção Visual In Situ 
 

135 

 

 

 

 

A. 2 
MÓDULO DE ELASTICIDADE 

GRÁFICOS FORÇA – DEFORMAÇÃO  
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Provete N.º 3

y = 38,89x + 59,255

R2 = 0,993

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4

Flecha (mm)

F
o

rç
a 

(k
N

)

Provete N.º 5
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Provete N.º  12

y = 298,39x + 18,378
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Provete N.º  16

y = 166,63x + 18,296

R2 = 0,9969
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Provete N.º  1

y = 68,063x + 8,756

R2 = 0,9867
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Provete N.º  2

y = 101,47x + 18,161

R2 = 0,9981
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Legenda:  

    Relação Força/ Flecha 

    Regressão linear 
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Provete N.º 18
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Provete N.º 19

y = 121,48x - 7,2081
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Provete N.º 21

y = 44,848x - 22,814

R2 = 0,4936

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Flecha (mm)

F
o

rç
a 

(K
N

)

Provete N.º 23

y = 37,361x + 80,67

R2 = 0,9891
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Provete N.º  24
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Provete N.º  25

y = 608,53x - 93,203

R2 = 0,957
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Provete N.º 26

y = 60,227x + 39,626

R2 = 0,9241
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A.3 
 

ENSAIO À FLEXÃO 

GRÁFICOS FORÇA – DEFORMAÇÃO 
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Fmáx = 317 KN 

Fmáx =  235 KN 

Fmáx =  202 KN 
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Provete N.º 5
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Fmáx =  197 KN 

Fmáx =  292 KN 

Fmáx =  355 KN 
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Provete N.º 11
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Fmáx =  273 KN 

Fmáx =  173 KN 

 166 KN 

Fmáx = 166 KN 
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Provete N.º 14
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Fmáx =  190 KN 

Fmáx =  427 KN 
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Provete N.º 20
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Fmáx =  313 KN 

Fmáx =  428 KN 

Fmáx =  210 KN 
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Provete N.º 26
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Fmáx =  242 KN 




